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Algemene gegevens
Naam onderneming
Noordegraaf's Automobielbedrijf Reeuw ijk BV

05-03-2019
1

Gegevens onderneming
Noordegraaf's Automobielbedrijf Reeuw ijk BV is statutair gevestigd te Reeuw ijk
en houdt kantoor te 2811 DZ, Reeuw ijk, Jan Tinbergenstraat 3.

05-03-2019
1

Activiteiten onderneming
De exploitatie van een automobiel- en garagebedrijf, de exploitatie van een
autow asbedrijf alsmede de exploitatie van een tankstation.

05-03-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens w orden nog geïnventariseerd. Voor alsnog is het
navolgende geconstateerd:
De jaarrekeningen vanaf 2016 tot en met 2018 zijn niet gedeponeerd/niet
opgesteld. De boekhouding over het jaar 2018 is vanaf de maand april niet
meer geboekt. Er zal w orden bekeken in hoeverre alsnog de boekingen vanaf
april 2018 tot datum faillissement kunnen w orden bijgew erkt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

05-03-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

05-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 144.427,26

05-03-2019
1

€ 119.717,10

05-06-2019
2

€ 91.439,88

05-09-2019
3

€ 116.363,82

05-12-2019
4

€ 122.149,86

05-03-2020
5

€ 222.199,56

05-06-2020
6

€ 214.793,39

04-09-2020
7

€ 214.793,39

04-12-2020
8

€ 207.991,18

01-03-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
5-2-2019

05-03-2019
1

t/m
4-3-2019
van
3-6-2019

05-09-2019
3

t/m
4-9-2019
van
5-9-2019

05-12-2019
4

t/m
4-12-2019
van
5-12-2019

05-03-2020
5

t/m
4-3-2020
van
5-3-2020

05-06-2020
6

t/m
28-5-2020
van
29-5-2020

04-09-2020
7

t/m
1-9-2020
van
2-9-2020

04-12-2020
8

t/m
3-12-2020
van
4-12-2020

01-03-2021
9

t/m
23-2-2021
van
23-2-2021
t/m
16-8-2021

Bestede uren

25-08-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

84 uur 55 min

2

70 uur 23 min

3

41 uur 36 min

4

64 uur 6 min

5

30 uur 36 min

6

10 uur 0 min

7

18 uur 36 min

8

25 uur 54 min

9

10 uur 0 min

10

18 uur 30 min

totaal

374 uur 36 min

Toelichting bestede uren
De uren hebben deze verslagperiode betrekking gehad op het inventariseren
van de crediteuren, het inventariseren van de activa zoals bandenopslag,
veiling van in beslag genomen auto's, verkoop van de activa, inschakelen van
een administrateur en onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid.

05-06-2019
2

De uren hebben in deze verslagperiode onder andere betrekking gehad op het
inventariseren en op orde krijgen van de administratie, het onderzoek naar
bestuurdersaansprakelijkheid en alle daarmee gepaard gaande
correspondentie alsmede het onderzoek naar activabestanddelen en het
afw ikkelen van een kw estie inzake eigendomsvoorbehoud.

05-09-2019
3

De uren van deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op het
aanschrijven van alle debiteuren en het opzoeken van de bijbehorende
facturen. Verder zijn er uren besteed aan de discussie omtrent de activa die is
verkocht door een derde. Alsmede vorderingen van failliet op meerdere
groepsvennootschappen van w ijlen de heer Noordegraaf. Daarnaast is er
nader onderzoek gedaan naar de bestuurdersaansprakelijkheid en w ordt hier
een discussie over gevoerd. Verder is er discussie gevoerd over de
w aarborgsom en bijbehorend verrekeningsvraagstuk.

05-12-2019
4

In deze verslagperiode hebben de w erkzaamheden met name betrekking
gehad op de onderhandelingen met de erfgenamen van w ijlen de heer
Noordegraaf en de vereffenaar van de nalatenschap van w ijlen de heer
Noordegraaf over de vaststellingsovereenkomst aangaande de regeling met
betrekking tot o.a. de vorderingen op gelieerde vennootschappen van de
bestuurder alsmede bestuurdersaansprakelijkheid. Tevens is de discussie met
betrekking tot de verrekening van de door failliet gestorte w aarborgsom ten
behoeve van de verhuurder afgerond. Er heeft een eindafrekening
plaatsgevonden met de verhuurder en de doorstartende partij.

05-03-2020
5

Er is met name tijd besteed aan het treffen van een regeling in het kader van
rechtmatigheid. De regeling is tevens vastgelegd in een een
vaststellingsovereenkomst. Verder is er tijd besteed aan de verdere
incassering van de debiteuren en het verw erken van de crediteurenpost.

05-06-2020
6

Er is met name tijd besteed naar het onderzoeken van de openstaande
debiteurenposten. Er zijn diverse aanmaningen naar de debiteuren gestuurd.
Er w ordt onderzoek verricht naar een hoge vordering w aarvan er discussie is
over de afspraken omtrent deze vordering.

04-09-2020
7

Tevens is er tijd besteed aan het corrigeren van ambtshalve aanslagen van de
Belastingdienst. Tot slot is er tijd besteed aan het behandelen van de
crediteurenpost.
De uren in deze verslagperiode hebben betrekking op onderzoek naar grote
debiteurenposten w aar er nog sprake van discussie.

04-12-2020
8

Daarnaast is informatie opgevraagd om de lonen en diverse looncomponenten
van de w erknemers inzichtelijk te maken ten behoeve van correctieaangiften.
De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op de
correspondentie met de boekhouder in verband met de indiening van alle
correctie-aangiften over de jaren 2018 en begin 2019. Ook is er tijd besteed
op de incassering van een omvangrijke debiteurenvordering. Verder is er tijd
besteed aan het behandelen van de crediteurenpost en de verslaglegging.

01-03-2021
9

De uren in deze verslagperiode hebben betrekking gehad op de incassering
van een omvangrijke debiteurenvordering. Tevens is er tijd besteed aan het
bestuderen en corrigeren van fiscale aanslagen. Ten slotte is er tijd besteed
aan de verslaglegging en de behandeling van de crediteurenpost.

25-08-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Noordegraaf's Automobielbedrijf Reeuw ijk BV is opgericht bij notariële akte van
30 augustus 2007. Bestuurder en enig aandeelhouder is w ijlen de heer K.N.
Noordegraaf.

05-03-2019
1

1.2 Lopende procedures
Vooralsnog niet bekend.

05-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
De bedrijfsverzekeringen w orden voor zover nodig opgezegd.

05-03-2019
1

1.4 Huur
Het pand w ordt gehuurd van de heer Van Rijn. De huur bedraagt € 6.050,- per
maand inclusief BTW . De verhuurder zal eventuele huurachterstanden nog
melden bij de curator. De huur is inmiddels opgezegd.

05-03-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is op 5 februari 2019 uitgesproken op verzoek van Van Aalst
Oliehandel met een steunvordering van New Vision Accountants en adviseurs,
de boekhouder. Deze kreeg al een tijdje niet meer betaald en is in april 2018
gestopt met de w erkzaamheden. Op 6 februari 2019 is de bestuurder
omgekomen bij een ernstig verkeersongeluk. De curator heeft in het geheel
geen contact gehad met de bestuurder.
Op de bedrijfslocatie trof de curator de w erknemers aan w aarbij duidelijk is
gew orden dat
de administratie sinds april 2018 niet meer is bijgew erkt. De curator zal
trachten om zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de rechten en plichten
van de vennootschap.
Inmiddels is er een doorstart gerealiseerd w aarbij alle roerende zaken en
goodw ill is verkocht. De bedrijfsactiviteiten zijn op locatie voortgezet.

05-03-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

05-03-2019
1

Toelichting
Er zijn 5 personeelsleden aangetroffen. Het ontslag is aangezegd op 11
februari 2019. Het UW V is verzocht om de loongarantieregeling in gang te
zetten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

05-03-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-2-2019

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aan het UW V zal de exacte datum w aarop de w erknemers elders in dienst
treden w orden doorgegeven. Verder resteren er met betrekking tot dit
onderdeel geen w erkzaamheden meer.

05-03-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-03-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

05-03-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Peugeot

€ 2.500,00

veilingopbrengst auto's

€ 5.134,36

inventaris en bedrijfsvoorraad

Boedelbijdrage

€ 85.000,00

Citroen Berlingo

€ 700,00

totaal

€ 93.334,36

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een doorstart gerealiseerd w aarbij alle roerende zaken nadat deze
getaxeerd zijn, zijn verkocht aan de doorstarter.
De koopsom van in totaal € 95.000,00 vrij van btw is als volgt opgebouw d:
Roerende zaken € 85.000,00
Goodw ill € 10.000,00.

05-03-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

05-03-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w erkzaamheden bestonden uit het taxeren en inventariseren van alle
roerende zaken. Er w ordt nog onderzoek verricht naar een oldtimer die vlak
voor faillissement is aangekocht en die niet in de activa-transactie is
meegenomen.

05-03-2019
1

Uit nader onderzoek is gebleken dat de oldtimer geen eigendom is van de
failliet. Verdere w erkzaamheden zijn hieromtrent dan ook gestaakt.

05-06-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ik verw ijs hiervoor naar onderdeel 3.2

05-03-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Ik verw ijs hiervoor naar onderdeel 3.2.

05-03-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In het kader van de doorstart is er € 10.000,00 voor de goodw ill betaald.

05-03-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er is een banksaldo aangetroffen van ruim € 26.000,00 per datum
faillissement. Inmiddels is dit bedrag verhoogd naar ruim € 53.000,00. Dit
w ordt door de Rabobank naar de boedelrekening overgemaakt.

05-03-2019
1

Verder is er ook nog kasgeld aangetroffen van € 2.264,67.
Er is nog een bedrag van € 516,52 aangetroffen. Het totaal bedraagt nu €
2.781,19.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 34.014,42
totaal

€ 0,00

Toelichting debiteuren

€ 34.014,42

€ 0,00

05-06-2019
2

Toelichting debiteuren
Nu de boekhouding als sinds april 2018 niet is bijgew erkt w ordt er naar
gestreefd om zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de juiste debiteurenstand per datum faillissement. Er zal bekeken w orden in hoeverre alle
boekingen alsnog in de administratie kunnen w orden verw erkt.

05-03-2019
1

Er is een administrateur ingeschakeld om de debiteuren stand geheel bij te
w erken. Zodra de debiteurenlijst compleet is zullen de debiteuren w orden
aangeschreven.

05-06-2019
2

Inmiddels is de administratie bijgew erkt. De debiteuren w orden in de komende
verslagperiode verzocht de openstaande vorderingen aan de boedel te
voldoen.

05-09-2019
3

Verder is het onderzoek naar de rekening-courant posities nog gaande.
De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. In totaal is er voor een bedrag
van € 25.525,51 aan debiteuren voldaan. Verder bleek een groot aantal
debiteuren reeds voor het faillissement te hebben betaald. De debiteuren die
nog niet gereageerd hebben zullen nog verder w orden aangespoord om de
openstaande facturen te voldoen.

05-12-2019
4

Het incasseren van de debiteuren is nog gaande. Tevens zal er inzake de
oninbare debiteuren een verzoek tot teruggave btw inzake de oninbare
debiteurenvorderingen plaatsvinvden.

05-03-2020
5

Er zijn nog meerdere debiteuren die nog niet tot betaling zijn overgegaan. De
incassering van de openstaande facturen zal w orden afgerond. Na afw ikkeling
van de incassering zal er een verzoek tot teruggave btw inzake oninbare
debiteuren w orden ingediend.

05-06-2020
6

Het totaal aan geïncasseerde vorderingen op debiteuren bedraagt thans €
25.404,54. De incasso is nog gaande.

04-12-2020
8

Het totaal aan geïncasseerde vorderingen op debiteuren bedraagt thans €
27.662,94. De incasso is nog gaande.

01-03-2021
9

De afgelopen verslagperiode is er voor een totaalbedrag van € 6.351,48 aan
vorderingen geïncasseerd, zodat het totaal aan geïncasseerde vorderingen
nu €34.014,42 bedraagt.

25-08-2021
10

Voor w at betreft het restant gedeelte van de vorderingen is verdere
incassering niet opportuun. Hiervoor is bij de fiscus een aangifte teruggave
btw oninbare vorderingen ingediend.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er zal bekeken w orden in hoeverre alle boekingen alsnog in de administratie
kunnen w orden verw erkt. Hierna kunnen de debiteuren w orden
aangeschreven.

05-03-2019
1

Er is een administrateur ingeschakeld om de debiteuren stand geheel bij te
w erken. Zodra de debiteurenlijst compleet is zullen de debiteuren w orden
aangeschreven.

05-06-2019
2

Inmiddels is de administratie bijgew erkt. De debiteuren w orden in de komende
verslagperiode verzocht de openstaande vorderingen aan de boedel te
voldoen.

05-09-2019
3

De w erkzaamheden inzake het verder incasseren van de debiteuren zal
w orden voortgezet.

05-12-2019
4

De w erkzaamheden inzake de incassering van debiteuren zullen w orden
voortgezet.

05-06-2020
6

Inzake een beperkt aantal debiteuren is er nog discussie over de hoogte van
de openstaande bedragen. De w erkzaamheden inzake deze debiteuren zal
nog verder w orden voortgezet.

01-03-2021
9

Voor w at betreft het restant gedeelte van de vorderingen is verdere
incassering niet opportuun. Hiervoor is bij de fiscus een aangifte teruggave
btw oninbare vorderingen ingediend.

25-08-2021
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een vordering van de bank.

05-03-2019
1

5.2 Leasecontracten
Er w as sprake van een drietal leasebussen. Deze zijn inmiddels geretourneerd
aan de desbetreffende leasemaatschappij.

05-03-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Dit is niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

05-03-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Dit is niet van toepassing.

05-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Dit is niet van toepassing.

05-03-2019
1

5.6 Retentierechten
Dit is niet van toepassing.

05-03-2019
1

5.7 Reclamerechten
Dit is niet van toepassing.

05-03-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Dit is niet van toepassing.

05-03-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er is sprake van een bankgarantie w elke is afgegeven aan
brandstofleverancier Total. Hier w ordt nog verder onderzoek naar gedaan.

05-03-2019
1

De totale bankgarantie bedroeg per datum faillissement een bedrag van €
25.000,-. Inmiddels is deze bankgarantie vrijgegeven w aarbij er voor de
boedel na aftrek van openstaande declaraties van Total een bedrag resteert
van € 3.183,54.

05-06-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is sprake gew eest van een beperkte voortzetting van de w erkzaamheden.
Deze hadden alleen betrekking op het bedrijfsonderdeel brandstofpomp.
De brandstofpomp is voor 8 dagen voortgezet. Hiervoor w as verder geen inzet
van personeel nodig daar alle betalingen via de betaalterminal liepen. De
kosten voor de levering van de brandstof konden grotendeels w orden
gedragen door de reeds door failliet afgegeven bankgarantie.
Na de definitieve opgave van de brandstofleverancier van de opname van de
bankgarantie en verw erking van de pin-mutaties zal er een overzicht w orden
gegeven van het eindresultaat met betrekking tot deze beperkte voortzetting.

05-03-2019
1

De inkoopkosten w erden geheel gedekt door de bankgarantie zodat de
behaalde omzet gelijk staat aan het eindresultaat.
Het eindresultaat van de voortzettingsperiode bedraagt € 12.475,41.

04-12-2020
8

6.2 Financiële verslaglegging
Dit volgt bij het volgende verslag.

05-03-2019
1

De inkoopkosten w erden geheel gedekt door de bankgarantie zodat de
behaalde omzet gelijk staat aan het eindresultaat.
De behaalde omzet over de voortzettingsperiode bedraagt € 12.475,41.

04-12-2020
8

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er resteren verder met betrekking tot dit onderdeel geen w erkzaamheden
meer.

05-03-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Uiteindelijk is er per 27 februari een doorstart gerealiseerd w aarbij alle
roerende zaken nadat deze getaxeerd zijn, zijn verkocht aan de doorstarter.
De koopsom van in totaal € 95.000,00 vrij van btw is als volgt opgebouw d:
Roerende zaken € 85.000,00
Goodw ill € 10.000,00.

05-03-2019
1

6.5 Verantwoording
De totale koopsom van € 95.000,00 is voldaan op de boedelrekening.

05-03-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 95.000,00

6.7 Boedelbijdrage

05-03-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-03-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er resteren verder met betrekking tot dit onderdeel geen w erkzaamheden
meer.

05-03-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit is nog in onderzoek

05-03-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Na 2015 zijn er geen jaarrekeningen meer gedeponeerd.

05-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

05-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit is nog in onderzoek

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In verband met het overlijden van de bestuurder is dit niet van toepassing.
Ja

05-03-2019
1

05-06-2019
2

Toelichting
Dit w ordt nog nader onderzocht.

Toelichting
Dit w ordt nog nader onderzocht.

Toelichting
In de achterliggende periode heeft de curator overleg gevoerd met (de
advocaat van) de erfgename van w ijlen dhr. Noordegraaf tevens vereffenaar
van de nalatenschap van dhr. Noordegraaf over de vorderingen uit hoofde van
rekening-courantverhoudingen en bestuurdersaansprakelijkheid. De
vereffenaar en de erfgenamen hebben de vorderingen betw ist. Het overleg
heeft ertoe geleid dat partijen een algehele regeling hebben getroffen,
w aarmee de kw estie als afgerond kan w orden beschouw d.

05-09-2019
3

05-06-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit w ordt nog onderzocht.
In onderzoek

05-03-2019
1

05-06-2020
6

Toelichting
In de achterliggende periode heeft de curator overleg gevoerd met (de
advocaat van) de erfgename van w ijlen dhr. Noordegraaf tevens vereffenaar
van de nalatenschap van dhr. Noordegraaf over de vorderingen uit hoofde van
rekening-courantverhoudingen en bestuurdersaansprakelijkheid. De
vereffenaar en de erfgenamen hebben de vorderingen betw ist. Het overleg
heeft ertoe geleid dat partijen een algehele regeling hebben getroffen,
w aarmee de kw estie als afgerond kan w orden beschouw d.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Dit is nog in onderzoek.

05-03-2019
1

Zie hiervoor onderdeel 7.5 en 7.6.

05-06-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Dit is nog in onderzoek.

05-03-2019
1

In de achterliggende periode heeft de curator overleg gevoerd met (de
advocaat van) de erfgename van w ijlen dhr. Noordegraaf tevens vereffenaar
van de nalatenschap van dhr. Noordegraaf over de vorderingen uit hoofde van
rekening-courantverhoudingen en bestuurdersaansprakelijkheid. De
vereffenaar en de erfgenamen hebben de vorderingen betw ist. Het overleg
heeft ertoe geleid dat partijen een algehele regeling hebben getroffen,
w aarmee de kw estie als afgerond kan w orden beschouw d.

05-06-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator ad pm
UW V ad pm
€ 28.946,07

05-03-2019
1

05-12-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering ten bedrage van € 28.496,07 ingediend.
Deze vordering w ordt nog nader onderzocht.
Verder is er sprake van een huurvordering ten bedrage van € 4.436,67.
€ 33.382,74
Toelichting
Van Rijn Service BV heeft een boedelvordering ten bedrage van € 4.436,67
ingediend. Deze vordering ziet op de verhuur van het pand.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-06-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 103.084,00

05-03-2019
1

€ 148.680,00

05-06-2019
2

€ 174.910,34

05-09-2019
3

€ 193.674,32

05-12-2019
4

Toelichting
De vordering van de fiscus is verhoogd naar € 193.674,32.
€ 182.755,00

05-03-2020
5

Toelichting
Rectificatie:de vordering van de fiscus bedraagt € 182.755,00.
€ 205.926,00

01-03-2021
9

Toelichting
De vordering van de fiscus is verhoogd naar € 205.926,00
€ 112.591,00

25-08-2021
10

Toelichting
De vordering van de fiscus is verlaagd naar € 112.591,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Deze vordering zal nog w orden ingediend.
€ 9.643,98

05-03-2019
1

05-12-2019
4

Toelichting
De preferente vordering van het UW V bedraagt in totaal € 9.643,98.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.275,34
Toelichting
De vordering van de aanvrager van het faillissement bedraagt € 1.275,34.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

05-03-2020
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

05-03-2019
1

17

05-06-2019
2

21

05-09-2019
3

22

05-12-2019
4

24

04-09-2020
7

27

04-12-2020
8

26

01-03-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 77.847,72

05-03-2019
1

€ 134.301,95

05-06-2019
2

€ 146.168,08

05-09-2019
3

€ 164.639,66

05-12-2019
4

€ 169.087,17

04-09-2020
7

€ 171.819,56

04-12-2020
8

€ 171.752,56

01-03-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om hier een uitspraak over te doen.

05-03-2019
1

Naar alle w aarschijnlijkheid zal er een uitkering beschikbaar komen voor de
preferente crediteuren.

05-03-2020
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zullen nog verder w orden geïnventariseerd.

05-03-2019
1

Het overgrote deel van de crediteuren hebben hun vorderingen inmiddels
ingediend.

05-12-2019
4

De Belastingdienst heeft een hoge totaalvordering, deze w ordt onderzocht. Er
zullen naar verw achting correctieaangiften w orden ingediend.

04-09-2020
7

In samenw erking met een financieel administratiekantoor w orden diverse
correctie-aangiften ingediend.

01-03-2021
9

Naar aanleiding van diverse correctie-aangiften is de vordering van de fiscus
verlaagd met € 93.335,00.

25-08-2021
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-03-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-03-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-03-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

05-03-2019
1

-het afw ikkelen van de bankgarantie van Total;
-het inventariseren van de boekhouding;
-onderzoek naar de crediteuren;
-onderzoek naar de olditimer;
-onderzoek rekening-courant posities;
-onderzoek naar de w aarborgsom (verhuurder)

05-03-2019
1

-het onderzoek naar de boekhouding;
-onderzoek rekening-courant posities;
-verder inventariseren crediteuren;
-onderzoek w aarborgsom (verhuurder);
-incasseren debiteuren.

05-06-2019
2

-het verdere onderzoek naar de boekhouding;
-onderzoek rekening-courant posities en activabestanddelen;
-verder inventariseren crediteuren;
-onderzoek w aarborgsom (verhuurder);
-incasseren debiteuren.

05-09-2019
3

-discussie inzake de rekening-courant posities en activabestanddelen;
-incasseren debiteuren.

05-12-2019
4

Incasseren debiteuren alsmede teruggave inzake de oninbare debiteuren en
nader onderzoek naar de vorderingen van de fiscus.

05-06-2020
6

Het afw achten van de fiscale teruggave oninbare debiteurenvorderingen.

25-08-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Binnen 1 jaar.

05-03-2019
1

Naar verw achting binnen 2 jaar

05-12-2019
4

Naar verw achting binnen 6 maanden.

25-08-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag
25-11-2021

25-08-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
De w erkzaamheden zoals genoemd in het plan van aanpak zullen w orden
uitgevoerd.

05-03-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

