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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Callneat B.V.

23-11-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Callneat B.V.,
statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te (2573 GL) Den
Haag aan de Nunspeetlaan 182, ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 60073438.

23-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister blijkt van de navolgende bedrijfsomschrijving:
“Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijw aren.
Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment”.
De vennootschap w as tot medio 2018 gevestigd aan de Fruitw eg 260 te Den
Haag en dreef daar een groothandel en bezorgservice in voedings- en
genotmiddelen voor, met name, de horeca. Na een geschil met de verhuurder
is door de verhuurder een deel van de activa van de onderneming executoriaal
verkocht. Ten tijde van die verkoop w as de vennootschap al niet meer aan de
Fruitw eg gevestigd. De bestuurder heeft aangegeven dat de activiteiten van
de vennootschap sinds die tijd zijn gestaakt. De curator heeft een en ander in
onderzoek.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens

23-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Aangezien een groot deel van de administratie van de vennootschap
ontbreekt, beschikt de curator vooralsnog niet over (betrouw bare) financiële
gegevens.

23-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

23-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 741,08

23-11-2018
1

€ 3.741,08

21-08-2020
8

€ 8.224,23

19-11-2020
9

Toelichting
Het actief is deze verslagperiode vermeerderd met een bedrag van € 3.000,00,
ontvangen van de bestuurder (zie 7.5), alsmede met gelden naar aanleiding
van een gelegde beslag van € 1.483,15.
€ 11.224,23

18-02-2021
10

Toelichting
Het actief is deze verslagperiode vermeerderd met een bedrag van € 3.000,00,
ontvangen van de bestuurder (zie 7.5).
€ 14.218,93

20-05-2021
11

Toelichting
Het actief is deze verslagperiode vermeerderd met een bedrag van €
3.000,00, ontvangen van de bestuurder (zie 7.5). Het actief is verminderd
met een bedrag van € 5,30 ter zake bankkosten boedelrekening.

Verslagperiode
van
23-10-2018

23-11-2018
1

t/m
23-11-2018
van
24-11-2018

05-03-2019
2

t/m
5-3-2019
van
1-3-2019
t/m
22-5-2019

22-05-2019
3

van
18-5-2019

02-09-2019
4

t/m
16-8-2019
van
17-8-2019

03-12-2019
5

t/m
15-11-2019
van
16-11-2019

25-02-2020
6

t/m
25-2-2020
van
22-2-2020

25-05-2020
7

t/m
25-8-2020
van
20-5-2020

21-08-2020
8

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020

19-11-2020
9

t/m
18-11-2020
van
19-11-2020

18-02-2021
10

t/m
17-2-2021
van
18-2-2021
t/m
19-5-2021

Bestede uren

20-05-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 30 min

2

10 uur 36 min

3

21 uur 21 min

4

33 uur 40 min

5

35 uur 46 min

6

12 uur 18 min

7

7 uur 36 min

8

6 uur 38 min

9

5 uur 36 min

10

2 uur 54 min

11

5 uur 0 min

totaal

161 uur 55 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorgenoten
20,50 uren besteed aan de afw ikkeling van dit faillissement.
Dit verslag betreft het eerste openbare faillissementsverslag en is een
momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is
gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder onder meer
afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is
verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot
nieuw e inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag
opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen w orden
gew ijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten w orden ontleend.

23-11-2018
1

In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorgenoten
31,1 uren besteed aan de afw ikkeling van dit faillissement.
Dit verslag betreft het tw eede openbare faillissementsverslag en is een
momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is
gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder onder meer
afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is
verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot
nieuw e inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag
opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen w orden
gew ijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten w orden ontleend.

05-03-2019
2

Verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorgenoten
21,35 uren besteed aan de afw ikkeling van dit faillissement.
Dit verslag betreft het derde openbare faillissementsverslag en is een
momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is
gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer
afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is
verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot
nieuw e inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag
opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen w orden
gew ijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten w orden ontleend.

22-05-2019
3

Verslag 4:
In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorgenoten
33,67 uren besteed aan de afw ikkeling van dit faillissement.
Dit verslag betreft het vierde openbare faillissementsverslag en is een
momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is
gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer
afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is
verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot
nieuw e inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag
opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen w orden
gew ijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten w orden ontleend.

02-09-2019
4

Verslag 5:
In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorgenoten
35,77 uren besteed aan de afw ikkeling van dit faillissement.
Dit verslag betreft het vijfde openbare faillissementsverslag en is een
momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is
gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer
afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is
verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot
nieuw e inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag
opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen w orden
gew ijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten w orden ontleend.

03-12-2019
5

Verslag 6:
In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorgenoten
12,30 uren besteed aan de afw ikkeling van dit faillissement.
Dit verslag betreft het zesde openbare faillissementsverslag en is een
momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is
gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer
afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is
verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot
nieuw e inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag
opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen w orden
gew ijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten w orden ontleend.

25-02-2020
6

Verslag 7:
In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorgenoten 7,6
uren besteed aan de afw ikkeling van dit faillissement.
Dit verslag betreft het zevende openbare faillissementsverslag en is een
momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is
gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer
afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is
verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot
nieuw e inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag
opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen w orden
gew ijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten w orden ontleend.

25-05-2020
7

Verslag 8:
In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorgenoten
6,63 uren besteed aan de afw ikkeling van dit faillissement.
Dit verslag betreft het achtste openbare faillissementsverslag en is een
momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is
gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer
afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is
verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot

21-08-2020
8

nieuw e inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag
opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen w orden
gew ijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten w orden ontleend.
Verslag 9:
In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorgenoten
5,60 uren besteed aan de afw ikkeling van dit faillissement.
Dit verslag betreft het negende openbare faillissementsverslag en is een
momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is
gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer
afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is
verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot
nieuw e inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag
opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen w orden
gew ijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten w orden ontleend.

19-11-2020
9

Verslag 10:
In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorgenoten
2,90 uren besteed aan de afw ikkeling van dit faillissement.
Dit verslag betreft het tiende openbare faillissementsverslag en is een
momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is
gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer
afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is
verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot
nieuw e inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag
opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen w orden
gew ijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten w orden ontleend.

18-02-2021
10

Verslag 11:
In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator en zijn kantoorgenoten
5,00 uren besteed aan de afw ikkeling van dit faillissement.
Dit verslag betreft het elfde openbare faillissementsverslag en is een
momentopname van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is
gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer
afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is
verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen
tot nieuw e inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag
opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen w orden
gew ijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten w orden ontleend.

20-05-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 21 februari
2014. De heer Y. Yilmaz is sinds 21 februari 2014 de (zelfstandig bevoegd)
bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

23-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

23-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
Door de gefailleerde vennootschap zijn diverse verzekeringen afgesloten. De
verzekeraar heeft de lopende polissen inmiddels beëindigd. Er zal mogelijk een
restitutie van vooruitbetaalde premies plaatsvinden.

23-11-2018
1

1.4 Huur
De vennootschap huurde een bedrijfsruimte aan de Fruitw eg 260 te Den Haag.
Deze huurovereenkomst is sinds medio 2018 geëindigd. Sindsdien is de
vennootschap gevestigd op het w oonadres van de bestuurder.

23-11-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

23-11-2018
1

De vennootschap is bij vonnis van 26 april 2018 in kort geding veroordeeld om
het (destijds) gehuurde uiterlijk op 15 mei 2018 te verlaten en te ontruimen.
Dat bleek niet te zijn gelukt, als gevolg w aarvan de verhuurder met een
beroep op het hem toekomende retentierecht een groot deel van de
voorraden en inventaris van de vennootschap heeft geëxecuteerd. De
huurovereenkomst w as op dat moment reeds ontbonden. Als gevolg daarvan
kon de onderneming van de vennootschap niet w orden voortgezet en is
vervolgens het faillissement aangevraagd door een leverancier. Het
voorgaande vormt derhalve de voornaamste oorzaak van het faillissement. Het
is volgens de curator aan het bestuur te w ijten dat geen enkele actie is
ondernomen om de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap te verplaatsen, of
een andere oplossing te zoeken voor het feit dat de onderneming stil zou
w orden gelegd. Daar komt overigens bij dat de bestuurder heeft verklaard ten
tijde van de ontruiming en executie in het buitenland te zijn verbleven.

22-05-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

23-11-2018
1

Toelichting
De vennootschap had medio 2018 nog tw ee w erknemers in dienst op basis
van een arbeidsovereenkomst. Volgens de bestuurder heeft hij de
arbeidsovereenkomsten met voornoemde w erknemers mondeling beëindigd.
De curator heeft er zekerheidshalve voor gekozen om deze
arbeidsovereenkomsten schriftelijk op te zeggen ex art. 40 Fw .

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

23-11-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-6-2019

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- eventuele correspondentie w erknemers;
- eventuele correspondentie UW V.

23-11-2018
1

Afgerond.

05-03-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Ten tijde van de faillietverklaring w as in het pand aan de Fruitw eg 260 te Den
Haag slechts een beperkt aantal bedrijfsmiddelen aanw ezig, zoals tafels,
stoelen en verouderde koelingen. De curator heeft deze activa aan meerdere
opkopers aangeboden, maar deze bleken geen interesse te hebben in de
overname daarvan. De curator ziet derhalve af van een verkoop van die activa.

23-11-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing. De gefailleerde vennootschap is immers niet (meer)
gevestigd aan de Fruitw eg in Den Haag en heeft voorts ook feitelijk geen
toegang meer tot die bedrijfsruimte.

23-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- contact verhuurder m.b.t. achtergelaten bedrijfsmiddelen/inventaris.

23-11-2018
1

Afgerond.

05-03-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het is de curator nog niet bekend of er nog debiteuren zijn. De curator beschikt
namelijk slechts over een beperkte en niet-volledige administratie en heeft het
bestuur verzocht zoveel mogelijk administratie aan te leveren.

23-11-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek administratie met betrekking tot eventuele debiteuren.

23-11-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
De vennootschap bleek tw ee financial lease contracten te hebben afgesloten
met Volksw agen Pon Financial Services. Een van die voertuigen is ten tijde van
de executieverkoop door de verhuurder door de leasemaatschappij ingenomen
en verkocht. Het tw eede voertuig bleek echter - anders dan de bestuurder aan
de curator had verteld - te w orden gebruikt door een derde. De curator heeft
voornoemde derde, onder druk van het doen van strafrechtelijke aangifte, er
inmiddels toe kunnen bew egen het voertuig aan de leasemaatschappij af te
geven. De opbrengst van beide voertuigen w as echter onvoldoende om de
vordering van de leasemaatschappij te kunnen dekken.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-03-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft tot op heden slechts een zeer beperkte en niet-volledige
administratie van de bestuurder en/of derden aangeleverd gekregen. De tot
op heden aangeleverde administratie voldoet echter niet aan de vereisten die
de w et daaraan stelt. Aan de boekhoudplicht in de zin van art. 2:10 BW is
derhalve (vooralsnog) niet voldaan.

23-11-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Sinds de oprichting van de vennootschap zijn er geen jaarrekeningen
gedeponeerd, terw ijl ten aanzien van meerdere boekjaren daartoe w el de
verplichting bestond. Aan de deponeringsverplichting ex art. 2:294 lid 3 BW ten
aanzien van die boekjaren is derhalve niet voldaan.

23-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

23-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal ad € 1,00 is door de enig aandeelhouder volgestort.

23-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Ja

23-11-2018
1

22-05-2019
3

Toelichting
Vanw ege het feit dat niet is voldaan aan zow el de boekhoud- als de
deponeringsplicht, staat vast dat sprake is van kennelijk onbehoorlijke
taakvervulling en w ordt vermoed dat zulks een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Daarnaast neemt de curator vooralsnog het standpunt in dat het
handelen van de bestuurder voorafgaand aan het faillissement - te w eten de
onderneming op zijn beloop te laten terw ijl er een ontruiming w as aangezegd als kennelijk onbehoorlijke taakvervulling kw alificeert en dat dit een belangrijke
oorzaak van het faillissement is gew eest. De curator heeft de bestuurder hier
inmiddels mee geconfronteerd en is in afw achting van een reactie van de
bestuurder.
Ja

02-09-2019
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator, met toestemming van de
rechter-commissaris, een schikking getroffen met de bestuurder in verband met
de door de curator geconstateerde kennelijk onbehoorlijke taakvervulling.
Deze schikking houdt in dat de bestuurder uiterlijk 30 augustus jl. een bedrag
van € 40.000,00 aan de boedel zou betalen en een maand later een bedrag
van € 10.000,00. In totaal dient er dus een bedrag van € 50.000,00 door de
bestuurder aan de boedel te w orden betaald.
De schikking w ordt echter (vooralsnog) niet door de bestuurder nagekomen als
gevolg w aarvan de curator de rechter-commissaris zal moeten verzoeken om
de bestuurder in rechte te betrekken.
Ja

03-12-2019
5

Toelichting
Ter verzekering van de verhaalsmogelijkheden voor de boedel heeft de curator
heeft conservatoir beslag laten leggen op de w oning van de bestuurder en
onder een aantal derden. Er is inmiddels gedagvaard, w aarbij de curator
primair nakoming van de getroffen schikking vordert en subsidiair de
bestuurder aansprakelijk houdt voor het faillissementstekort w egens kennelijk
onbehoorlijke taakvervulling.
Ja
Toelichting
De curator heeft een verstekvonnis verkregen w aarin de bestuurder is
veroordeeld om een bedrag van € 50.000,00 aan de boedel te betalen. Het
verstekvonnis is door de deurw aarder aan de bestuurder betekend. Ook heeft
de curator de hypotheekhouder aangeschreven met de vraag of deze de
executie met betrekking tot het beslagen onroerende goed w enst over te
nemen. De curator heeft daarop nog geen reactie ontvangen.

25-02-2020
6

Ja

21-08-2020
8

Toelichting
Inmiddels is de bestuurder uit eigen bew eging overgegaan tot betaling van
een bedrag van € 1.000,00 per maand aan de boedel, zulks ter voorkoming
van executie van de w oning. In de afgelopen drie maanden is derhalve een
bedrag van in totaal € 3.000,00 ontvangen. De curator heeft de bestuurder
desalniettemin verzocht om onderzoek te doen naar mogelijkheden om de
vordering van de boedel versneld af te lossen, eventueel door middel van het
lenen van een schikkingsbedrag bij een derde. Tot op heden heeft de curator
daarop nog geen reactie ontvangen.

Toelichting
De bestuurder heeft ook gedurende de afgelopen verslagperiode iedere
maand een bedrag van € 1.000,00 aan de boedel voldaan, w aardoor thans in
totaal € 6.000,00 is ontvangen. Ondertussen heeft de curator de bank
verzocht om de beslagen gelden ad € 1.483,15 in verband met een eerder
door de boedel ten laste van de bestuurder gelegd beslag, aan de boedel uit
te betalen. Uitbetaling van de beslagen gelden heeft inmiddels
plaatsgevonden.
Een reactie c.q. voorstel in verband met het versneld aflossen aan de boedel is
tot op heden (nog steeds) niet ontvangen. De curator zal de bestuurder
w ederom vragen om met een voorstel ter zake te komen.

Toelichting
De bestuurder heeft ook gedurende de afgelopen verslagperiode iedere
maand een bedrag van € 1.000,00 aan de boedel voldaan, w aardoor thans in
totaal € 9.000,00 is ontvangen.
Een reactie c.q. voorstel in verband met het versneld aflossen aan de boedel is
tot op heden niet ontvangen.
De curator houdt de maandelijkse aflossingen door de bestuurder nauw lettend
in de gaten.
Ja

19-11-2020
9

18-02-2021
10

20-05-2021
11

Toelichting
De bestuurder heeft ook gedurende de afgelopen verslagperiode iedere
maand een bedrag van € 1.000,00 aan de boedel voldaan, w aardoor thans in
totaal € 12.000,00 is ontvangen.
Met behulp van derden heeft de bestuurder gelden w eten te reserveren voor
de boedel. Dat betreft bij lange na niet het gehele door de bestuurder aan
de boedel verschuldigde bedrag. De curator heeft bij de bestuurder
aangegeven dat hij er verstandig aan doet om de vordering van de boedel
versneld af te lossen, omdat anders namens de boedel tot executie van de
w oning zal moeten w orden overgegaan.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee

7.7 Toelichting rechtmatigheid

23-11-2018
1

25-02-2020
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- nader onderzoek boekhouding;
- onderzoek kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en oorzaak faillissement; en
- onderzoek paulianeus handelen.

23-11-2018
1

- afw ikkelen aansprakelijkheid bestuurder;
- onderzoek paulianeus handelen.

22-05-2019
3

- incasso schikkingsbedrag bestuurder; en
- onderzoek paulianeus handelen.

02-09-2019
4

- voortzetten procedure tegen bestuurder;
- onderzoek paulianeus handelen.

03-12-2019
5

Executie verstekvonnis bestuurder.

25-02-2020
6

In verband met de binnenkomende betalingen heeft de curator, in overleg met
de bestuurder, besloten om voorlopig niet tot executie over te gaan. De
bestuurder heeft de curator namelijk toegezegd onderzoek te zullen doen naar
mogelijkheden om de vordering van de curator sneller te kunnen aflossen.

21-08-2020
8

Afw achten betalingsbereidheid bestuurder.

20-05-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zullen nog boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de
algemene en bijzondere faillissementskosten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-11-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 148.150,21

23-11-2018
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ad in totaal € 148.150,21
kenbaar gemaakt.
€ 170.058,21

05-03-2019
2

€ 169.994,21

22-05-2019
3

€ 592.578,34

03-12-2019
5

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst ter zake loonheffingen, omzetbelasting,
motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting bedraagt per heden €
592.578,34. Gedurende deze verslagperiode is de vordering aanzienlijk
vermeerderd w egens een ambtshalve aanslag vennootschapsbelasting 2017
ten bedrage van € 421.427,00.
€ 591.428,21

25-05-2020
7

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst ter zake loonheffingen, omzetbelasting,
motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting bedraagt per heden €
591.428,21.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden heeft het UW V (nog) geen vordering kenbaar gemaakt.

23-11-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen kenbaar gemaakt.
€ 1.150,13
Toelichting
Door de aanvrager van het faillissement zijn de aanvraagkosten ad € 1.150,13
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-11-2018
1

05-03-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

23-11-2018
1

Toelichting
Vooralsnog hebben 4 concurrente crediteuren hun vordering(en) bekend
gemaakt.
12

05-03-2019
2

13

22-05-2019
3

14

02-09-2019
4

15

19-11-2020
9

16

20-05-2021
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.311,30

23-11-2018
1

€ 46.798,74

05-03-2019
2

€ 119.474,11

22-05-2019
3

€ 121.225,82

02-09-2019
4

€ 122.260,25

19-11-2020
9

€ 122.905,26

18-02-2021
10

€ 126.234,31

20-05-2021
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren

23-11-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en verw erken van crediteuren.

23-11-2018
1

Controleren vorderingen

22-05-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

23-11-2018
1

De curator heeft, na het leggen van conservatoir beslag op de w oning van de
bestuurder en onder derden, de bestuurder gedagvaard. In deze procedure
vordert de curator nakoming van de tussen de curator en de bestuurder
getroffen schikking die inhoudt dat de bestuurder een bedrag ad € 50.000,00
aan de boedel zal betalen. Subsidiair vordert de curator de bestuurder te
veroordelen tot betaling van het tekort in het faillissement w egens kennelijk
onbehoorlijke taakvervulling.

03-12-2019
5

De curator heeft inmiddels een verstekvonnis verkregen w aarin de bestuurder
is veroordeeld om een bedrag van € 50.000,00 aan de boedel te betalen. Het
verstekvonnis is door de deurw aarder aan de bestuurder betekend. Ook heeft
de curator de hypotheekhouder aangeschreven met de vraag of deze de
executie van de beslagen onroerende zaak w enst over te nemen. De curator
heeft daarop nog geen reactie ontvangen.

25-02-2020
6

Inmiddels heeft de curator van de hypotheekhouder - die voornemens is de
executie over te nemen - bericht ontvangen dat men tot 1 juli 2020 geen
executies van w oningen in gang zal zetten. Zulks in verband met de uitbraak
van het coronavirus. De curator is daarom in afw achting van het opstarten van
de executietraject door de hypotheekhouder.

25-05-2020
7

9.2 Aard procedures
Kennelijk onbehoorlijk taakvervulling.

03-12-2019
5

9.3 Stand procedures
De curator heeft de dagvaarding aangebracht. Er is gedagvaard tegen
w oensdag 4 december 2019.

9.4 Werkzaamheden procedures

03-12-2019
5

9.4 Werkzaamheden procedures
- afw achten (eventueel) stellen van een advocaat;
- onderzoeken mogelijkheden afronding van de reeds getroffen schikking.

03-12-2019
5

Executeren verstekvonnis.

25-02-2020
6

Afw achting executie w oning bestuurder door hypotheekhouder.

25-05-2020
7

Zie onderdeel 7.5 van het verslag.

21-08-2020
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- contact verhuurder i.v.m. achtergelaten bedrijfsmiddelen/inventaris;
- onderzoeken van de administratie;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken; en
- aanschrijven crediteuren.

23-11-2018
1

- onderzoeken van de administratie;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken; en
- aanschrijven crediteuren.

05-03-2019
2

- afw ikkelen aansprakelijkheid bestuurder; en
- afronden van de rechtmatigheidsonderzoeken.

22-05-2019
3

- incasso schikkingsbedrag bestuurder; en
- afronding van overige rechtmatigheidsonderzoeken.

02-09-2019
4

- afronding van overige rechtmatigheidsonderzoeken; en
- afw ikkeling juridische procedure tegen bestuurder.

03-12-2019
5

Afw ikkeling juridische procedure tegen bestuurder.

25-02-2020
6

Afw ikkelen restantvordering op de bestuurder.

20-05-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

23-11-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
23-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

20-05-2021
11

