Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

3
12-11-2020
F.09/20/117
NL:TZ:0000138078:F001
14-04-2020

R-C
Curator

mr. A.C.M. Höppener
mr M.F.J. Anink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Homebase B.V.

20-05-2020
1

Gegevens onderneming
De Grent 14
2202 EL Noordw ijk

20-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: café, bar en discotheek.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 959.995,00

€ -29.599,00

€ 390.943,00

2017

€ 961.387,00

€ 18.794,00

€ 368.322,00

2016

€ 1.472.734,00

€ -40.620,00

€ 326.680,00

Toelichting financiële gegevens

20-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Via de accountant zijn de jaarstukken over 2017 en 2018 ontvangen, alsmede
de notulen van de AVA, de grootboeken, kolommenbalansen en
afschrijvingsstaten. Het boekjaar 2016 heeft betrekking op de periode 13 juli
2015 t/m 31 december 2016.

20-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
30

20-05-2020
1

Toelichting
Met uitzondering van de bedrijfsleider, w as al het overige personeel w erkzaam
op oproepbasis met nul-uren contracten.

Boedelsaldo
€ 0,00

20-05-2020
1

€ 3.639,60

14-08-2020
2

€ 3.639,60

12-11-2020
3

Verslagperiode
van
14-4-2020

20-05-2020
1

t/m
14-5-2020
van
14-5-2020

14-08-2020
2

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020

12-11-2020
3

t/m
14-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

72 uur 48 min

2

41 uur 6 min

3

12 uur 18 min

totaal

126 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Totaal 72:48 uur

20-05-2020
1

Totaal bestede uren in verslagperiode:
RW V: 41:06
TKB: 0:12

14-08-2020
2

Bestede uren totaal:
RW V: 113:54
TKB: 0:12
Totaal bestede uren in verslagperiode:
RW V: 11:54
TKB: 0:24
Bestede uren totaal:
RW V: 127:12
TKB: 0:24

12-11-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is R. Ruigrok Holding B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van R. Ruigrok Holding B.V. is de heer R.C.P.
(Robert Cornelis Petrus) Ruigrok.

1.2 Lopende procedures

20-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

20-05-2020
1

De curator is bekend met een lopende beroep procedure tegen gemeente
Noordw ijk. Ten grondslag aan deze procedure liggen een drietal primaire
besluiten van de gemeente Noordw ijk tot (tijdelijke) sluiting van failliet en
verlenging van de sluiting van failliet, w aartegen failliet in beroep komt. Met
betrekking tot de eerste tw ee besluiten (van respectievelijk 6 en 20 augustus
2019) is sprake van een beslissing op bezw aar, door de gemeente
toegezonden aan failliet op 11 februari 2020. Met betrekking tot het derde
besluit (van respectievelijk 11 december 2019) is er sprake van een
rechtstreeks beroep. Failliet meent dat voornoemde primaire besluiten en
daarmee de opvolgende beslissingen op bezw aar geen stand kunnen houden
w egens strijd met artikel 3:2 en 3:4 van de Aw b en het zogenoemde “égalite
devant les charges publique” beginsel. Failliet meent daarnaast dat de
besluiten in strijd zijn met artikel 3:46 dan w el artikel 7:12 Aw b en niet zijn
voorzien van een deugdelijke (dragende) motivering. Gelet op het
bovenstaande heeft failliet verzocht om schadevergoeding of
nadeelcompensatie.

14-08-2020
2

De curator onderzoekt en beoordeelt of het voortzetten van de beroep
procedure tegen de gemeente Noordw ijk een redelijke kans van slagen heeft
en derhalve voortgezet dient te w orden.
De processtukken van de procedure zijn nader bestudeerd. De curator is tot
op heden niet door de w ederpartij in geding geroepen. Bij de voormalige
advocaat van gefailleerde zijn aanvullende gegevens opgevraagd. De curator
zal vervolgens beslissen of het overnemen en
voortzetten van de procedure in belang van de boedel is en onderzoeken of
een alternatieve oplossing opportuun is.

12-11-2020
3

1.3 Verzekeringen
Er zijn tw ee verzekeringspakketten aangetroffen: een blockpolis ter
verzekering van het huurdersbelang, inventaris/goederen en bedrijfsschade en
een horecapakket ter verzekering van glas en geld. De premie van de
pakketten is betaald tot 21 april 2020. Daarnaast is een losse
aansprakelijkheidsverzekering aangetroffen w aarvan de premie is betaald tot
16 april 2020. Aangezien de w erkzaamheden van gefailleerde zijn stilgelegd en
er mogelijk slechts beperkte eigendommen van gefailleerde in het pand
aanw ezig zijn, zijn zijn verzekeringen beëindigd. De verhuurder van het pand
is hieromtrent geïnformeerd. De verhuurder heeft zow el de verzekering van
het pand, als de inventaris/goederen in het pand, ondergebracht in zijn eigen
verzekeringspakket.

20-05-2020
1

Per 14 april 2020 is de royementspolis met kenmerk 1011370-H50353 via W ell
Insured komen te vervallen.

14-08-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte aan De Grent 14, 2202 EL, te Noordw ijk.
Tot het gehuurde behoort tevens een terrasoverkapping, terrasafscheiding, cvinstallatie, ventilatiesysteem, 4 bars, toiletgroepen en vluchttrappen. De
huurovereenkomst is op 28 april 2020 door de verhuurder ex art. 37 Fw
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

20-05-2020
1

Verhuurder w enst vanuit het pand evenw el zelf een horecagelegenheid te
exploiteren, reden w aarom hij de opzegtermijn van 3 maanden w enst in te
korten. De curator is op haar beurt bereid aan voornoemd verzoek mee te
w erken. Reden w aarom de huurovereenkomst zal eindigen op datum
ondertekening, te w eten 27 mei 2020. De huurverplichtingen van de boedel
c.q. curator komen daarmee per 27 mei 2020 te eindigen en zullen vanaf dan
derhalve niet langer op de boedel c.q. curator rusten.

14-08-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Hieronder heeft de middellijk bestuurder, de heer R. Ruigrok, als volgt
verklaard:
Gefailleerde is opgericht in 2015 en betreft een besloten vennootschap die een
discotheek in Noordw ijk exploiteert. Medio 2019 is voor de deur van deze
discotheek een handgranaat gevonden. Voor het w oonhuis van de middellijk
bestuurder is bovendien een handgranaat ontploft, w aarna de
(interim)burgemeester van Noordw ijk de discotheek heeft gesloten in verband
met de openbare orde. Deze sluiting w as aanvankelijk voor de duur van tw ee
w eken, maar is nadien nog met vier w eken verlengd. Dit heeft de onderneming
in acute betalingsproblemen gebracht, reden w aarom aan gefailleerde op 27
augustus 2019 een voorlopige surseance van betaling is verleend. Nadat met
de schuldeisers een akkoord is bereikt, is de voorlopige surseance van betaling
bij vonnis d.d. 4 november 2019 ingetrokken.
In december 2019 is w ederom een handgranaat voor de deur van gefailleerde
aangetroffen. De discotheek heeft op last van de gemeente vervolgens
w ederom een w eek de deuren moeten sluiten. Na voornoemde korte
onderbreking heeft de discotheek diens activiteiten w eer mogen hervatten. De
middellijk bestuurder heeft aangegeven dat nadien de bezoekersaantallen
aanzienlijk zijn teruggelopen en daarmee de inkomsten verder zijn gedaald.
Gefailleerde hoopte haar tekorten gedurende de carnavalsw eek gedeeltelijk in
te lopen. Volgens de middellijk bestuurder w aren de carnavalsinkomsten in
2020 evenw el aanzienlijk lager dan de carnavalsinkomsten in 2019. Vanw ege
de uitbraak van het coronavirus heeft de discotheek op 15 maart 2020
bovendien haar deuren opnieuw moeten sluiten. Gelet op deze
omstandigheden zag gefailleerde geen toekomst perspectief meer voor de
onderneming en heeft daarom aangifte gedaan strekkende tot de eigen
faillietverklaring.

20-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
30

20-05-2020
1

Toelichting
Er w aren 30 personeelsleden in dienst. Met machtiging van de rechtercommissaris van 16 april 2020 is op diezelfde dag het ontslag aangezegd. Voor
de middellijk bestuurder, de heer Ruigrok, is tevens machtiging voor het
aanzeggen van ontslag aangevraagd en verkregen. Uit onderzoek is echter
gebleken dat de verhouding tussen gefailleerde en middellijk bestuurder w erd
bepaald door een managementovereenkomst en er geen sprake is van een
arbeidsverhouding.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
30

20-05-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had in het jaar voor faillissement een personeelsbestand
bestaande uit circa 30 personeelsleden. Met uitzondering van de bedrijfsleider
w erkten zij op oproepbasis met een nul-urencontract. Afhankelijk van de
drukte w erden personeelsleden meer of juist minder vaak ingeroosterd. Per
w eek w erd een w erkschema opgesteld.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-4-2020

30

totaal

30

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie personeelsleden, rechter-commissaris, bestuur en UW V.

20-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

20-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar de aanw ezigheid van onroerende zaken.

20-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris
Vervoersmiddel (fiets)
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het bedrijfspand is een inventaris aangetroffen bestaande uit onder andere
kassystemen, Dell computer en scherm, w aterstofzuiger, zonw ering, barren,
tafels, stoelen en licht- en camerasysteem, etc. De totale boekw aarde van de
aangetroffen inventaris bedraagt per eind april 2020 € 7.859,94. Volgens de
middellijk bestuurder is een aantal van de inventaris door derden aan
gefailleerde in bruikleen gegeven, w aaronder (mogelijk) het kassasysteem, de
w aterstofzuiger, de taps, de koelkasten, het koffiezetapparaat, etc. Dit w ordt
onderzocht. Volgens de verhuurder van het pand is op vrijw el de rest van de
inventaris een huurkoopconstructie van toepassing. Er is een
huurkoopovereenkomst en inventarisatielijst aangeleverd. De curator verricht
onderzoek naar de huurkoopconstructie en indien van toepassing, naar de
restvordering van de huurverkoper.

20-05-2020
1

Volgens het grootboek zou er daarnaast een fiets in eigendom zijn. De fiets is
niet in het pand aangetroffen. De bestuurder heeft verklaard dat de fiets reeds
geruime tijd geleden door een derde is ontvreemd. Dit w ordt nader
onderzocht.
De curator heeft het eigendom van de inventaris nader onderzocht. De in het
bedrijfspand aanw ezige zaken zijn voor een deel door derden in bruikleen
gegeven danw el geleverd onder voorbehoud van eigendom. Voor het overige
valt de inventaris onder de huurkoopconstructie. De derden zijn in de
gelegenheid gesteld hun eigendommen op te halen. Aangezien de
betreffende partijen geen haast hebben gemaakt met het ophalen van hun
eigendommen en het pand voortijdig is opgeleverd, is met de eigenaar van
het pand schriftelijk overeengekomen dat het eigendom van derden
gerespecteerd zal w orden en de zaken zullen w orden afgegeven w anneer
daar om verzocht w ordt door deze derden.
Met betrekking tot de fiets heeft de middellijk bestuurder geen aanvullend
bew ijs aangeleverd w aaruit blijkt dat de fiets daadw erkelijk door een derde
ontvreemd is. De curator heeft het onderw erp in beraad.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

12-11-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator behartigt de belangen van de fiscus in het kader van haar
bodemvoorrecht.

20-05-2020
1

Niet van toepassing in verband met het ontbreken van pandrechten.

12-11-2020
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie omvang en w aarde inventaris, inventarisatie rechten derden.

20-05-2020
1

Naam crediteur:
Coca-Cola: geclaimd recht: Bruikleen
Crustas (2 systems): geclaimd recht: Bruikleen --> stelt eigendom obv
huurkoop (zie e-mail)
Heineken: geclaimd recht: Bruikleen
Segafredo: geclaimd recht: Bruikleen
Red Bull: geclaimd recht: Bruikleen
Forza beheer: geclaimd recht: Eigendom (o.b.v. huurovereenkomst)
Drinxx: geclaimd recht: Eigendomsvoorbehoud
Novogaming: geclaimd recht: Bruikleen
Briljant Cleaning: geclaimd recht: Eigendom

14-08-2020
2

Opmerkingen:
Crustas (2 systems): Eigendomsvoorbehoud mondeling overeengekomen.
Onduidelijk of (gedeelte) huurkoop in 12 termijnen is voldaan.
Segafredo: Geen aanspraak op bruikleen, komt machine niet ophalen.
Drinxx: Creditnota/statiegeld? Algemene Voorw aarden ondertekend 14-112019.
Novogaming: Lijkt o.b.v. de exploitatieovk huur te zijn, zie ook artikel 5 ivm
overname.
Afw ikkelen rechten derden, correspondentie eigenaar bedrijfspand.

12-11-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad flessen drank
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De aangetroffen voorraad bestaat uit een aantal grotendeels reeds geopende
flessen drank. Er w ordt onderzocht of de flessen nog enige w aarde hebben en
zo ja hoe dit gelde gemaakt kan w orden.

20-05-2020
1

Aangezien de flessen reeds w aren geopend, is de w aarde op nihil
gew aardeerd. In overleg met de verhuurder zijn de flessen door de
verhuurder vernietigd.

12-11-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie omvang en w aarde voorraden.

20-05-2020
1

Inventarisatie w aarde flessen, contact verhuurder, afspraken maken omtrent
vernietigen voorraad.

12-11-2020
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is geen andere activa aangetroffen.

20-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar aanw ezigheid andere activa.

20-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Rekening-courant VOF La Striscia

€ 17.084,91

€ 0,00

€ 0,00

Handelsdebiteuren

€ 15.540,45

€ 0,00

€ 0,00

Saldo ondernemingsrekening ABN Amro

€ 0,27

€ 0,27

€ 0,00

Premierestitutie verzekeringen

€ 9,33

€ 9,33

€ 0,00

€ 32.634,96

€ 9,60

€ 0,00

totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Bij de ABN Amro is een batig banksaldo aangetroffen ter hoogte van € 41,69.
Het bedrag is bij de bank opgevraagd ten behoeve van de boedel.

20-05-2020
1

Blijkens het grootboek 2020 bestond er per faillissementsdatum een rekeningcourant vordering op v.o.f. La Striscia ter hoogte van € 10.649,91 en w as er
daarnaast sprake van een openstaande debiteurenportefeuille ter hoogte van
€ 15.540,45. Bij gefailleerde is aanvullende informatie opgevraagd om
betreffende partijen aan te kunnen schrijven.
Handelsdebiteuren: De middellijk bestuurder heeft aangegeven dat de
openstaande debiteurenposten reeds enkele jaren oud zijn en niet inbaar
zijn gebleken. De aan de vorderingen ten grondslag liggende stukken zijn
niet aangeleverd, ondanks dat daar w el om is verzocht. De middellijk
bestuurder zegt bij de accountant aanvullende informatie te hebben
opgevraagd. De gegevens w orden afgew acht.

12-11-2020
3

Rekening-courant vordering La Stricia: in het grootboek van La Striscia
w erden zow el opnames van de VOF als privé opnames van de middellijk
bestuurder geboekt. De vordering op La Striscia bedroeg per 2 maart 2020 €
10.649,91. Uit de bankafschriften blijkt dat in de periode 3 maart 2020 tot
aan datum faillissement nog meer opnames en stortingen hebben
plaatsgevonden. De totale vordering op La Striscia uit rekening courant
bedraagt per faillissementsdatum € 17.084,91.
VOF La Striscia is aangeschreven met het verzoek de vordering te voldoen.
De middellijk bestuurder heeft aangegeven een verrekenbare tegenvordering
te hebben op gefailleerde. Hij heeft hierover contact opgenomen met zijn
accountant. De curator w acht de aanvullende informatie af.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteuren, correspondentie ABN Amro.

20-05-2020
1

Creditsaldo ABN AMRO is inmiddels gestort op boedelrekening.

14-08-2020
2

Correspondentie middellijk bestuurder en VOF La Striscia.

12-11-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

5.2 Leasecontracten

20-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen lopende leasecontracten aangetroffen.

20-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De verhuurder claimt het eigendom van de inventaris op grond van huurkoop.
Negen andere partijen claimen goederen in bruikleen te hebben gegeven, dan
w el onder voorbehoud van eigendom te hebben geleverd. Een bierleverancier
claimt pandrechten te hebben op de inventaris en voorraden. De claims
w orden onderzocht.

20-05-2020
1

De claims zijn onderzocht en in samenw erking met de eigenaar van het
voormalige bedrijfspand afgew ikkeld.

12-11-2020
3

5.4 Separatistenpositie
Een bierleverancier claimt pandrecht te hebben op de inventaris en voorraden.
Naar het eigendom van de inventaris en het geclaimde pandrecht w ordt
onderzoek verricht.

20-05-2020
1

Er is geen bew ijs ontvangen van het vermeende pandrecht. Daarnaast is
gebleken dat de inventaris geen eigendom is van gefailleerde. De w aarde
van de voorraden is nihil gebleken.

12-11-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tw ee crediteuren beroepen zich het eigendom van geleverde zaken te hebben
voorbehouden.

20-05-2020
1

De eigendomsvoorbehouden zijn beoordeeld en afgew ikkeld.

12-11-2020
3

5.6 Retentierechten
Geen beroep op gedaan.

20-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen beroep op gedaan.

20-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 3.000,00
Toelichting
De curator heeft medew erking verleend aan de voortijdige oplevering van het
bedrijfspand tegen betaling van een boedelbijdrage van € 3.000,- excl. BTW .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

12-11-2020
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken en overige crediteuren, inventarisatie zekerheden en
beoordelen geclaimde zekerheden.

20-05-2020
1

Beoordelen en afw ikkeling zekerheden, correspondentie eigenaar
bedrijfspand.

12-11-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De activiteiten van de onderneming zijn per 15 maart
2020 stilgelegd als gevolg van de door de overheid getroffen maatregelen in
verband met de uitbraak van het coronavirus. Er hebben zich tot op heden
geen gegadigden gemeld om de activiteiten van de horecagelegenheid door te
starten, w aarschijnlijk daar het toekomstperspectief voor de horeca onzeker is.

20-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet aan de orde.

20-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

20-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek mogelijkheden doorstart.

7. Rechtmatigheid

20-05-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
Via de accountant van gefailleerde zijn diverse boekhoudkundige stukken
ontvangen. De curator beoordeelt in een later stadium of is voldaan aan de
boekhoudplicht ex. art. 2:10 BW .

20-05-2020
1

Via de accountant zijn digitaal diverse boekhoudkundige stukken ontvangen.
Daarnaast is een fysieke administratie aangetroffen in het bedrijfspand. In de
komende verslagperiode zullen deze stukken w orden beoordeeld.

14-08-2020
2

De ontvangen administratie is nader bestudeerd. Alvorens tot een definitief
oordeel te komen, heeft de curator aanvullende informatie opgevraagd bij de
middellijk bestuurder.

12-11-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Over de boekjaren 2016, 2017 en 2018 is een jaarrekening opgesteld en
gedeponeerd. Ten aanzien van de jaren 2016 en 2018 geldt dat er een kleine
jaarrekening is opgemaakt. De jaarrekening over 2016 is te laat gedeponeerd,
de jaarrekeningen over 2017 en 2018 zijn daarentegen tijdig gedeponeerd. De
deponeringsdata zijn als volgt:
2018: 30-12-2019
2017: 22-11-2018
2016: 27-03-2018

20-05-2020
1

Aangezien de jaarrekening over 2016 te laat is gedeponeerd, komt de
curator tot het oordeel dat er niet geheel is voldaan aan de
deponeringsplicht.

12-11-2020
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde is vrijgesteld op grond van artikel 2:395 a lid 1 BW .

20-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Geplaatst en volgestort zijn 120 gew one aandelen, nominaal € 1,00.

20-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals gebruikelijk verricht de curator onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement en de handelsw ijze van het bestuur.

Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

20-05-2020
1

12-11-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-05-2020
1

Toelichting
Zoals gebruikelijk onderzoekt de curator of er paulianeuze handelingen
hebben plaatsgevonden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Via de accountant zijn digitaal diverse boekhoudkundige stukken ontvangen.
Daarnaast is een fysieke administratie aangetroffen in het bedrijfspand. De
stukken w orden bestudeerd.

20-05-2020
1

De curator onderzoekt in de komende verslagperiode de boekhoudkundige
stukken die van de accountant zijn ontvangen alsmede de opgeslagen fysieke
administratie.

14-08-2020
2

In onderzoek.

12-11-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen en opslaan bedrijfsadministratie.

20-05-2020
1

Onderzoek boekhoudkundige stukken en financiële administratie.

14-08-2020
2

Onderzoek administratie, opvragen aanvullende informatie bij bestuur.

12-11-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

20-05-2020
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Verhuurder: p.m.
€ 0,00

14-08-2020
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.
€ 22.372,36
Toelichting
Salaris curator: p.m.

12-11-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

20-05-2020
1

Toelichting
De hoogte van de fiscale vordering is nog niet bekend.
€ 74.095,00

14-08-2020
2

€ 74.095,00

12-11-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De preferente vordering van het UW V is nog niet bekend.

Toelichting
De preferente vordering van het UW V is nog niet bekend.

20-05-2020
1

14-08-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 664,00

20-05-2020
1

Toelichting
Door tw ee voormalige personeelsleden is een preferente loonvordering
ingediend.
€ 664,00

12-11-2020
3

Toelichting
Door tw ee voormalige personeelsleden is een preferente loonvordering
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

20-05-2020
1

Toelichting
Geen bijzonderheden.
24

14-08-2020
2

Toelichting
Geen bijzonderheden.
29
Toelichting
Geen bijzonderheden.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

12-11-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 132.486,71

20-05-2020
1

Toelichting
Geen bijzonderheden.
€ 630.622,57

14-08-2020
2

Toelichting
Geen bijzonderheden.
€ 631.962,72

12-11-2020
3

Toelichting
Geen bijzonderheden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is thans nog onbekend.

20-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven bekende crediteuren, verifiëren vorderingen.

20-05-2020
1

Crediteuren zijn aangeschreven, verifiëren vorderingen.

14-08-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

Gemeente Noordw ijk

14-08-2020
2

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

Beroep procedure ten aanzien vaneen drietal primaire besluiten van de
gemeente Noordw ijk tot (tijdelijke) sluiting van failliet en verlenging van de
sluiting van failliet. Met betrekking tot de eerste tw ee besluiten (van
respectievelijk 6 en 20 augustus 2019) is sprake van een beslissing op
bezw aar, door de gemeente toegezonden aan failliet op 11 februari 2020. Met
betrekking tot het derde besluit (van respectievelijk 11 december 2019) is er
sprake van een rechtstreeks beroep.

14-08-2020
2

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

De procedure ligt voor het inplannen van een zitting bij de Rechtbank Den
Haag. Van een uitnodiging hiertoe (of andere ontw ikkeling) is thans nog geen
sprake.

14-08-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen w erkzaamheden.

20-05-2020
1

De curator onderzoekt en beoordeelt of het voortzetten van de beroep
procedure tegen de gemeente Noordw ijk een redelijke kans van slagen heeft
en derhalve voortgezet dient te w orden.

14-08-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Afw ikkelen zekerheden.
- Onderzoek activa.
- Administratie- en oorzakenonderzoek.

20-05-2020
1

- Administratie- en oorzakenonderzoek.
- Onderzoek voortzetting beroep procedure tegen de gemeente Noordw ijk.

14-08-2020
2

- Incasso debiteuren
- Beoordelen procedure Gemeente Noordw ijk
- Afronden administratie- en oorzakenonderzoek

12-11-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog onbekend.

20-05-2020
1

Thans nog onbekend.

14-08-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
14-2-2021

12-11-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

20-05-2020
1

