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mr G. Barendregt

Algemene gegevens
Naam onderneming
V.o.f. Banketbakkeriij-Partyservice Van den Berg
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Gegevens onderneming
De vennootschap onder firma Banketbakkerij-Partyservice Van den Berg V.o.f.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29012659,
vestigingsadres: 2741 HB W addinxveen, Passage 31, tevens handelend onder
de namen Van Vliet Stroopw afels, Banketbakkerij-Tearoom Van den Berg,
Banketbakkerij Van den Berg en met nevenvestiging op het adres te (2801 LT)
Gouda aan de Lange Groenendaal 32, handelend onder de naam Van Vliet
Stroopw afels.
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Activiteiten onderneming
Banketbakkerij en w inkel in brood en banketproducten, stroopw afelbakkerij,
partyservice (catering), tearoom/lunchroom en taartexpress (landelijk).

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 1.566.719,00

€ -12.498,00

€ 1.166.322,00

2017

€ 1.503.919,00

€ -15.651,00

€ 1.113.201,00

2018

€ 1.533.261,00

€ -32.949,00

€ 1.085.993,00

2019

€ 1.517.421,00

€ -19.500,00

€ 1.053.951,00

2020

€ 347.413,00

€ -113.689,00

€ 1.046.708,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de (concept) jaarrekeningen en de
overige stukken uit de boekhoudkundige administratie. De gegevens over het
boekjaar 2020 gelden tot en met faillissementsdatum.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
32
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Boedelsaldo
€ 62.544,81
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Toelichting
Het saldo van de boedelrekening is samengesteld uit de saldi van de
bankrekeningen bij ABN AMRO Bank N.V. en Rabobank. De koopsom voor de
doorstart staat gereserveerd op de derdengeldenrekening van het kantoor
van de curator.
€ 84.907,94
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Toelichting
Naast het genoemde saldo van de boedelrekening staat een bedrag van
circa € 110.000,00 op de derdengeldenrekening van het kantoor van de
curator in afw achting van de uitkomst van de discussie omtrent de
vernietiging van de pandrechten (zie hierna onderdeel 7).

Verslagperiode
van
12-5-2020

12-06-2020
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t/m
11-6-2020
van
12-6-2020
t/m
10-9-2020

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

184 uur 46 min

2

87 uur 51 min

totaal

272 uur 37 min

Toelichting bestede uren
curator: 63,06 uren
Mr. R. Mons: 78,48 uren
Mr. P. Frölich: 3,48 uren
faillissementsafdeling, mevrouw A. de Lang: 30,18 uren
faillissementsafdeling, mevrouw A. de Groot: 8,46 uren
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uren totaal: 87,51 uren
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet openbaar
kan w orden gemaakt, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
(ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen
w orden ontleend.
Gefailleerde is op 1 oktober 1975 opgericht. Het betreft een familiebedrijf.
De vennoten zijn de heer A. van den Berg, in functie per 1 oktober 1975, en
Koningsberg B.V., in functie per 29 september 2016. De bestuurder van
Koningsberg B.V. is Frank de Koning B.V., een vennootschap w aarvan de heer
F. de Koning enig aandeelhouder en bestuurder is. De vennoten van
gefailleerde verkeren niet in staat van faillissement.
Gefailleerde heeft verschillende bedrijfsactiviteiten. Dat is gestart met een
banketbakkerij die al vijf generaties door de familie Van den Berg w ordt
geëxploiteerd. In de loop der jaren zijn de activiteiten uitgebreid met een
lunchroom en stroopw afellijn in Gouda, online verkoop van luxe ontbijt- of
lunchw aren en de partyservice (catering). De laatste activiteiten w erden
voornamelijk geleid door de heer De Koning, die zich daarnaast ontfermde over
de administratie en marketing. De heer Van den Berg hield zich met de overige
activiteiten bezig.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Volgens de vennoten van gefailleerde is hiervan geen sprake. De curator is
hier thans evenmin van gebleken.
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1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke bedrijfs- en w erknemersverzekeringen zijn afgesloten.
Inventarisatie van de verzekeringen vindt plaats.
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In overleg met de (vermeende) zekerheidsgerechtigde zijn de
bedrijfsverzekeringen tijdelijk voortgezet, voor zover noodzakelijk. Nog niet
alle verzekeringen zijn beëindigd, aangezien er zich nog activa in de boedel
bevinden, die verkocht moeten w orden. Voorts heeft de curator de
verzekeraar verzocht de verschuldigde verzekeringspenningen te
verduidelijken met het oog op de financiële verantw oording van de
voortgezette bedrijfsactiviteiten (onderdeel 6 van dit verslag) en de discussie
met de pandhouder (onderdeel 7 van dit verslag).
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1.4 Huur
Gefailleerde huurt een w inkelruimte aan het Koningin W ilhelminaplein 12 te
W addinxveen en een bedrijfsruimte aan de Mercuriusw eg 8 te W addinxveen.
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator bij brief d.d. 18
mei 2020 beide huurovereenkomsten ingevolge artikel 39 van de
Faillissementsw et opgezegd tegen de rechtens eerst mogelijke datum.
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Indien mogelijk zullen de w inkel- en bedrijfsruimte eerder w orden opgeleverd
c.q. ontruimd dan w el zullen in overleg met de verhuurders de
huurovereenkomsten tegen een eerder tijdstip eindigen.
Beide huurpanden zijn opgeleverd aan de verhuurders. De verhuurders
hebben hun vorderingen aan de curator kenbaar gemaakt.
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1.5 Oorzaak faillissement
De vennoten van gefailleerde hebben de curator toegelicht dat de
onderneming in de afgelopen jaren een (beperkt) verlies leed. Aan het begin
van dit jaar is daarom besloten om de mogelijkheden van een reorganisatie te
onderzoeken, w aarbij de kosten van de onderneming konden w orden
bespaard. In deze periode heeft Koningsberg B.V. aangegeven de
samenw erkingsovereenkomst te w illen beëindigen. Deze ontw ikkeling is
vervolgens meegenomen in de plannen voor een reorganisatie.
Volgens de vennoten van gefailleerde is het zover niet gekomen. Als gevolg
van de coronacrisis is de omzet drastisch gekelderd, w aardoor lopende
verplichtingen niet meer konden w orden nagekomen. Het faillissement is
daarop uitgesproken op basis van een eigen aangifte.
De curator zal de door de vennoten opgegeven oorzaak van het faillissement
onderzoeken.

12-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
32
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren 32 w erknemers bij gefailleerde in
loondienst w erkzaam.
De arbeidsovereenkomsten zijn tegen de rechtens eerst mogelijke datum
opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
32
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Toelichting
In het jaar voor het faillissement w as een vergelijkbaar aantal w erknemers bij
gefailleerde in loondienst w erkzaam.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-5-2020

32

zie hieronder

totaal

32

2.4 Werkzaamheden personeel
Mr. R. Mons, kantoorgenoot van de curator, heeft op 15 mei 2020 de
w erknemers van gefailleerde op de locatie te Gouda geïnformeerd over de
gevolgen van het faillissement.
De curator heeft het voornemen tot ontslag bij de relevante vakbond gemeld.
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de
w erknemers eveneens op 15 mei 2020 schriftelijk het ontslag aangezegd. Het
contact met het UW V is reeds gelegd. Tot en met april 2020 zijn de salarissen
door gefailleerde voldaan, met dien verstande dat voor sommige
personeelsleden de in april gew erkte uren nog moesten w orden afgerekend in
mei 2020.
Het UW V is verzocht de loonverplichtingen over te nemen in het kader van de
Loongarantieregeling.
Nog te verrichten w erkzaamheden: verificatie vordering(en) UW V.

12-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Lange Groenedaal 32/Naaierstraat 2 te
Gouda (lunchroom/stroopw afelproductie)

Verkoopopbr.
€ 515.000,00

Passage 31 en 37 te W addinxveen
totaal

Hypotheek
€ 680.000,00

Boedelbijdr.
€ 4.000,00

€ 680.000,00
€ 515.000,00

€ 4.000,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft de eigendom van een pand in Gouda aan de Lange
Groenedaal 32/Naaierstraat 2 (kadastrale gegevens: Gemeente Gouda, sectie
B 3705, nummer A1) en een pand aan de Passage 31 en 37 te W addinxveen
(kadastrale gegevens: Gemeente W addinxveen, nummer D 2549, sectie A1 en
nummer D 2786, sectie A4).
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Op alle percelen is een eerste recht van hypotheek verstrekt aan de financier
van de onderneming, Leberg Holding B.V. (zie verder onderdeel 5 van dit
verslag).
Het pand in Gouda is met machtiging van de rechter-commissaris aan de
financier verkocht in het kader van een overeengekomen doorstart (zie verder
onderdeel 6 van dit verslag). De levering van het onroerend goed zal nog
moeten plaatsvinden.
De curator zal in overleg met de hypotheekhouder afspraken maken over de
verkoop van het pand in W addinxveen.
De levering van het pand in Gouda heeft plaatsgevonden op 3 juli 2020. De
boedelbijdrage van € 4.000,00, exclusief BTW , evenals de verrekening van de
zakelijke lasten ad € 608,10 zijn ontvangen op de boedelrekening.
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Met betrekking tot het pand in W addinxveen is in opdracht van de
hypotheekhouder de verkoop gestart via een makelaar. De curator monitort
de ontw ikkelingen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- overleg hypotheekhouder;
- verkoopinspanningen onroerend goed.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 32.385,00

€ 3.238,50

bedrijfsinventaris Gouda (w inkel)

€ 1.500,00

€ 150,00

chocolaterielijn

€ 5.300,00

€ 530,00

kantoor- en bedrijfsinventaris (doorstart)

veilingopbrengst bodemzaken

€ 13.293,83

veilingopbrengst niet-bodemzaken

€ 17.585,86

totaal

€ 70.064,69

€ 3.918,50

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft kantoor- en bedrijfsinventaris en rollend materieel. Deze
activa staan op de vier locaties van gefailleerde in Gouda en W addinxveen.
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De curator heeft in het kader van een doorstart (zie onderdeel 6 van dit
verslag) alle in Gouda aanw ezige materiële inventaris verkocht, evenals een
deel van inventaris in W addinxveen. Met de pandhouder, de financier van de
onderneming, is een boedelbijdrage van 15% ex BTW overeengekomen, indien
sprake is van een rechtsgeldig pandrecht en er geen bodemvoorrecht van de
fiscus is.
De curator is in overleg met de pandhouder over de afw ikkeling van de overige
inventaris.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de in de
W addinxveense w inkel aanw ezige bedrijfsinventaris onderhands verkocht
voor een bedrag van € 1.500,00, exclusief BTW , aan de nieuw e huurder van
het bedrijfspand. Daarbij is in overleg met de nieuw e huurder en de
verhuurder afgesproken dat de oplevering van het bedrijfspand vervroegd
zal plaatsvinden en vanaf dat moment geen (boedel)vordering meer zal
w orden ingediend (ter verificatie) in het faillissement van gefailleerde.
Daarnaast is de chocolaterielijn van gefailleerde, volledig bestaande uit
inventaris, met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan een
derde voor een bedrag van € 5.300,00, exclusief BTW .
Met de pandhouder is voor de tw ee onderhandse verkopen een
boedelbijdrage van 10%, exclusief BTW , overeengekomen, indien sprake
mocht zijn van een rechtsgeldig pandrecht en voor zover de opbrengst
vanw ege het bodemvoorrecht van de fiscus niet via de boedel verloopt.
De pandhouder heeft opdracht gegeven de overige bedrijfsmiddelen middels
een openbare (internet)veiling te executeren. De veilingen zijn afgerond en
hebben (na aftrek van de verschuldigde courtage) voor de bodemzaken €
13.293,83 opgeleverd en voor de niet-bodemzaken € 17.585,86. De
veilingopbrengsten zijn overgemaakt naar de derdengeldenrekening van het
kantoor van de curator.
De onder 3.3 vermelde boedelbijdragen staan gereserveerd op de
derdengeldenrekening van de curator, aangezien met de pandhouder nog
een discussie loopt over de rechthebbende rechtsgeldigheid van het
pandrecht op de verkochte activa.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de verkoopopbrengst van de bedrijfsinventaris rust het bodemvoorrecht
van de fiscus ex artikel 21 Invorderingsw et, zulks in verband met haar
vorderingen uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- overleg pandhouder;
- verkoopinspanningen.

12-06-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad (doorstart)

€ 2.615,00

€ 261,50

grondstoffen W addinxveen

€ 1.500,00

€ 150,00

totaal

€ 4.115,00

€ 411,50

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ook de in Gouda aanw ezige voorraad is in het kader van de doorstart verkocht
met machtiging van de rechter-commissaris. De curator is een boedelbijdrage
van 10% ex BTW met de gestelde pandhouder overeengekomen.
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Er zal w orden onderzocht op w elke w ijze de overige voorraad te gelde kan
w orden gemaakt, een en ander in overleg met de pandhouder.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de in
W addinxveen aanw ezige grondstoffen onderhands verkocht aan een derde
partij voor een bedrag van € 1.500,00, exclusief BTW . Met de pandhouder is
een boedelbijdrage van 10%, exclusief BTW , overeengekomen, indien sprake
mocht zijn van een rechtsgeldig pandrecht.
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De w erkzaamheden ter zake de voorraden en onderhanden w erk zijn
hiermee afgerond.
De onder 3.6 vermelde boedelbijdragen staan gereserveerd op de
derdengeldenrekening van de curator.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- overleg pandhouder;
- verkoopinspanningen.

3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 15.000,00

Overige immateriële zaken

€ 15.000,00

Saldo ABN AMRO Bank N.V.

€ 58.262,25

Saldo Rabobank

€ 29.809,51

Boedelbijdrage

€ 1.500,00

Lidmaatschap Beko (o.a. lening)
Kasgeld
totaal

€ 806,72
€ 118.878,48

€ 1.500,00

Toelichting andere activa
In het kader van de doorstart zijn ook immateriële activa verkocht voor totaal €
30.000,00. De helft daarvan ziet op goodw ill en komt aan de boedel toe. De
andere helft komt, indien sprake is van een geldig pandrecht, aan de
pandhouder toe. Mocht dat het geval zijn, dan is een boedelbijdrage van 10%
ex BTW overeengekomen.
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Gefailleerde is lid van de coöperatieve vereniging Beko UA. (inkooporganisatie).
Als gevolg van het faillissement dient het lidmaatschap bij de coöperatie te
eindigen. Gefailleerde zou nog aanspraak kunnen maken op terugbetaling van
het betaalde inleggeld en het saldo van de ledenlening (vermeerderd met
rente). Een actuele opgave en uitbetaling van de saldo zullen w orden
verzocht.
De curator heeft de saldi van de bankrekeningen bij ABN AMRO Bank N.V. en
Rabobank, respectievelijke € 36.821,86 en € 29.809,51 ontvangen op de
boedelrekening. De curator zal in een later stadium hiervan verantw oording
afleggen, aangezien een deel van deze saldi gelden bevatten die mogelijk
onder het pandrecht vallen, dan w el zien op gelden over de exploitatieperiode
van de voortgezette bedrijfsactiviteiten.
Kasgeld: p.m.
In afgelopen verslagperiode is een aanvullend saldo van de ABN AMROrekening ontvangen op de boedelrekening ten bedrage van € 21.440,39,
w aardoor het totaal van het ontvangen saldo uitkomt op € 58.262,25.
Het kasgeld is - na aftrek van de stortingskosten - uitgekomen op € 806,72
en staat gereserveerd op de derdengeldenrekening van het kantoor van de
curator.
Het eventuele saldo van het lidmaatschap bij Beko is nog in onderzoek.
De onder 3.8 vermelde boedelbijdragen staan nog gereserveerd op de
derdengeldenrekening van de curator.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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3.9 Werkzaamheden andere activa
- onderzoeken lidmaatschappen coöperaties;
- onderzoek banksaldi;
- onderzoek kasgeld.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 32.083,86

€ 17.726,46

Vordering energie KW -plein
totaal

Boedelbijdr.

€ 9.450,00
€ 41.533,86

€ 17.726,46

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie volgt dat gefailleerde per faillissementsdatum vorderingen
op handelsdebiteuren heeft ter hoogte van € 31.673,29. Mogelijk dat een deel
van deze vorderingen reeds is voldaan. De curator heeft de omvang van de
debiteurenportefeuille in onderzoek.
De curator heeft verder in onderzoek of er andere vorderingen op derden zijn
behalve de handelsdebiteuren. De financier heeft ook ten aanzien van de
vorderingen op derden gesteld een pandrecht te hebben. Over de incasso
w ordt dan ook overleg gevoerd.

12-06-2020
1

Uit onderzoek van de curator is gebleken dat de gecorrigeerde
prefaillissementsdebiteuren € 32.083,86 zou moeten bedragen en dat
hiervan reeds een bedrag van € 17.726,46 is voldaan. De curator is met de
pandhouder in overleg over de incasso hiervan, mede in het licht van de
discussie omtrent de rechtsgeldigheid van de vestiging van de pandrechten
(zie onderdeel 7 hierover).
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Daarnaast is gebleken van het bestaan van een vordering van € 9.450,00 op
de buren van een bedrijfspand in W addinxveen in verband met de
verrekening van nutsvoorzieningen. De curator heeft voor de openstaande
vordering een betalingsregeling met de betreffende partij gesloten.
De curator heeft tot slot overige vorderingen op derden nog in onderzoek.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- overleg met pandhouder;
- inventarisatie en incasso vorderingen op derden.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 855.101,50
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Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij ABN AMRO Bank N.V., Rabobank en ING Bank N.V.
Alleen ING Bank N.V. heeft aangegeven een vordering op gefailleerde te
hebben. Haar vordering beloopt € 1,61.
De financiering van gefailleerde liep bij een particuliere financier, Leberg
Holding B.V. Deze heeft een vordering ter verificatie ingediend van €
855.099,89 (+ p.m.).

Toelichting vordering van bank(en)
Indien en zodra het pand in W addinxveen (ook) is verkocht en geleverd, zal
de curator de financier vragen haar vordering opnieuw te specificeren.
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5.2 Leasecontracten
De curator is nog niet gebleken van lopende leaseovereenkomsten.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Leberg Holding B.V. heeft de volgende zekerheden aan de curator opgegeven,
die dienen ter zekerheid van de aan gefailleerde verstrekte financiering:
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1. Op 3 september 2013 is een notariële akte verleden, w aarbij een eerste
recht van hypotheek is gevestigd op het aan derden in eigendom
toebehorende appartementsrecht, bestaande uit een w oning met zeven
kamers op de eerste verdieping en een vliering en zolder op de tw eede
verdieping en verder bijbehoren, staande en gelegen aan de Naaierstraat 2 te
Gouda, kadastraal bekend Gemeente Gouda, sectie B nummer 3705-A,
appartementsindex 2.
2. Op 3 oktober 2016 is een notariële akte verleden, w aarbij een eerste recht
van hypotheek is gevestigd op de in eigendom van gefailleerde zijnde panden
in Gouda en W addinxveen, bestaande uit:
- het appartementsrecht aan de Passage 31 (bedrijfsruimte, omvattende
w inkel met kantoor, bakkerij, magazijn en verder bijbehoren), kadastraal
bekend als Gemeente W addinxveen, sectie D nummer 2549-A,
appartementsindex 1;
- het appartementsrecht aan de Passage 37 (bakkerij/opslagruimte en garage
en verder bijbehoren), kadastraal bekend als Gemeente W addinxveen, sectie
D complexaanduiding 2786-A, appartementsindex 4;
- de bedrijfsruimte bestaande uit een bakkerij/w inkel, vriescel, opslagruimte,
toilet, restaurant (tearoom) met keuken op de begane grond en verder
bijbehoren, staande en gelegen aan de Naaierstraat 2/2a/Lange Groenendaal
28, 30 en 32 te Gouda, kadastraal bekend Gemeente Gouda, sectie B nummer
3705-A, appartementsindex 1.
De hypotheken zijn blijkens de informatie in het Kadaster ingeschreven voor
een bedrag van € 680.000,00.
Leberg Holding B.V. heeft daarnaast gesteld een pandrecht te hebben op alle
inventaris, voorraad, vorderingen op derden en immateriële activa. De curator
heeft deze pandrechten vernietigd (zie onderdeel 7.6 van dit verslag).

5.4 Separatistenpositie
Leberg Holding B.V. neemt met haar gestelde zekerheden een
separatistenpositie in.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben diverse crediteuren een beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud. De curator is in overleg met de vennoten over het ter
beschikking stellen van de zaken, w aarop een eigendomsvoorbehoud w ordt
gedaan. Een aantal eigendomsvoorbehouden is reeds afgew ikkeld.
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De curator heeft in afgelopen verslagperiode alle eigendomsvoorbehouden
(en overige derdenrechten) afgew ikkeld.

11-09-2020
2

5.6 Retentierechten
Volgens de vennoten van gefailleerde is hiervan geen sprake. De curator is
hier evenmin van gebleken.

12-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Volgens de vennoten van gefailleerde is hiervan geen sprake. De curator is
hier evenmin van gebleken.

12-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- inventarisatie zekerheden.

12-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de bedrijfsactiviteiten ten
aanzien van de stroopw afelproductie in de periode 19 mei tot en met 9 juni
2020 voortgezet.

12-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De curator streeft ernaar bij het volgende verslag verantw oording af te leggen
van de exploitatieperiode.

12-06-2020
1

Over de hiervoor genoemde periode is een omzet gerealiseerd van €
20.537,62. Van dit bedrag is € 3.836,65 betaald aan handelscrediteuren
(inkoopkosten). Daarnaast is een bedrag van € 948,42 gespendeerd aan
nutsvoorzieningen. De curator is in afw achting van de kosten ter zake
verzekeringspremies.

11-09-2020
2

Van de hiervoor genoemde omzet ad € 20.537,62 heeft de boedel tot en met
31 juli 2020 € 17.486,22 geïncasseerd en zal de incasso van de openstaande
boedeldebiteuren ter hand nemen.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- financiële verantw oording exploitatieperiode.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

12-06-2020
1

6.4 Beschrijving
De voortzetting van de bedrijfsactiviteiten heeft plaatsgevonden, mede met
het oog op de mogelijkheid van een doorstart van de stroopw afelproductie. De
curator heeft daarvoor de markt verkend en verschillende partijen in de
gelegenheid gesteld om een bieding uit te brengen. Dat heeft uiteindelijk
geleid tot vier biedingen. De curator heeft aan tw ee partijen de kans gegeven
een finale bieding uit te brengen en aan de hand van die tw ee biedingen met
een partij definitieve overeenstemming bereikt.

12-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator met een oudw erknemer van gefailleerde en de zoon van één van de vennoten van
gefailleerde overeenstemming bereikt over een doorstart. Er w ordt een
totaalbedrag van € 65.000,00 ex BTW voldaan. Dit bedrag is inmiddels
ontvangen op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator. Voor
een specificatie van de koopsom w ordt naar onderdeel 3 van dit verslag
verw ezen.

12-06-2020
1

Daarnaast heeft de curator in het kader van de doorstart overeenstemming
bereikt over de verkoop van het onroerend goed in Gouda aan de financier van
gefailleerde voor een bedrag van € 515.000 k.k. De financier heeft zich bereid
verklaard na levering het pand aan de doorstarter te verhuren.
Tot slot heeft de curator met de doorstarter afgesproken dat aan vier
w erknemers een arbeidsovereenkomst zal w orden aangeboden.

6.6 Opbrengst
€ 65.000,00

12-06-2020
1

Toelichting
Zie hiervoor onderdeel 3.

6.7 Boedelbijdrage
€ 8.990,00

12-06-2020
1

Toelichting
In onderdeel 3 zijn de afspraken over boedelbijdragen vermeld, die ertoe
dienen te leiden dat de boedel tenminste - afgezien van de opbrengst van
goodw ill - een boedelbijdrage voor de verkoopinspanningen van het hiervoor
genoemde bedrag tegemoet kan zien.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- afronden doorstart.

7. Rechtmatigheid

12-06-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
De vennoten van gefailleerde hebben aan de curator de administratie
verstrekt. Tevens heeft de curator een deel van de administratie laten
veiligstellen door een deskundige. Deze (financiële) administratie zal in
onderzoek w orden genomen.

12-06-2020
1

Het onderzoek is nog niet aangevangen, aangezien de boedel nog bezig is
met het afronden van de activaverkopen. De curator verw acht hier in de
komende verslagperiode(s) mee te starten.

11-09-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
N.v.t.

12-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

12-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.

12-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit w ordt nader onderzocht.

12-06-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Ja

12-06-2020
1

Toelichting
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat het gevestigde pandrecht
van Leberg Holding B.V. (zie onder 5 van dit verslag voor een beschrijving)
paulianeus is en derhalve de vernietiging ter zake ingeroepen. De curator is in
afw achting van een reactie hierop.
Ja

11-09-2020
2

Toelichting
De pandhouder heeft de vernietiging van de pandrechten betw ist. De curator
heeft deze reactie in onderzoek genomen en beraadt zich op vervolgstappen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De boekhoudplicht en mogelijk onbehoorlijk bestuur/paulianeus handelen
neemt de curator in onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

12-06-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor 7.1, 7.5 en 7.6.

12-06-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator en verschotten: p.m.
UW V: p.m.
Vordering verhuurders w inkel- en bedrijfsruimte: p.m.
€ 6.372,76

12-06-2020
1

11-09-2020
2

Toelichting
Salaris curator en verschotten: p.m.
UW V: p.m.
Vordering verhuurder Dukaat: € 2.417,96
Vordering verhuurder Voskuilen: € 3.954,80

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 11.806,00

12-06-2020
1

Toelichting
Ter zake omzetbelasting en loonheffingen over de maanden oktober 2019 en
februari 2020 heeft de fiscus vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van €
11.806,00.
€ 54.328,00

11-09-2020
2

Toelichting
Ter zake omzetbelasting en loonheffingen over de maanden oktober 2019
t/m mei 2020 heeft de fiscus vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van
€ 54.328,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden niet bekend.

Toelichting
Idem.

8.4 Andere pref. crediteuren

12-06-2020
1

11-09-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden niet bekend.

Toelichting
Idem.

12-06-2020
1

11-09-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
35

11-09-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Per faillissementsdatum beliep het saldo van de openstaande crediteuren
volgens de administratie van gefailleerde € 179.823,49.

12-06-2020
1

De crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek om hun vordering ter
verificatie in te dienen.
€ 77.125,57

11-09-2020
2

Toelichting
Concurrente crediteuren - behoudens onderstaande (bank)vorderingen hebben tot op heden vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van €
77.125,57.
(Bank)vorderingen:
ING Bank N.V.: € 1,61
Leberg Holding (financier): € 855.099,89

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

12-06-2020
1

Idem.

11-09-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren en verificatie vorderingen.

12-06-2020
1

Idem.

11-09-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie het hierboven gestelde onder 1.2.

12-06-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

12-06-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

12-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

12-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de
volgende w erkzaamheden:

12-06-2020
1

-nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
-monitoren verzekeringen en eventuele premierestitutie;
-afw ikkeling huurovereenkomsten;
-verkoop activa;
-overleg financier;
-inventarisatie debiteuren;
-rechtmatigheidsonderzoek;
-inventarisatie crediteuren.
De curator zal de volgende w erkzaamheden voorzettten:
- oorzakenonderzoek;
- afw ikkeling verzekeringen;
- verkoop activa;
- overleg financier over activa en debiteuren;
- incasso debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren.

11-09-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

12-06-2020
1

Idem.

11-09-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
11-12-2020

11-09-2020
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie het hierboven gestelde onder 10.1.

12-06-2020
1

Idem.

11-09-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

