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R-C
Curator

mr. A.C.M. Höppener
Koeze

Algemene gegevens
Naam onderneming
Verhuisbedrijf De Aandacht B.V.

26-10-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verhuisbedrijf De
Aandacht B.V., statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2491
AG) Den Haag aan de Oude Middenw eg 221, geregistreerd in het
handelsregister onder nummer 75218984.

26-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt
dat de onderneming als bedrijfsomschrijving heeft "het verzorgen van
verhuizingen en overige transportdiensten".Volgens de bestuurder is
gefailleerde met name gespecialiseerd in de opslag en het verhuizen van de
inboedel van particulieren in de omgeving van Den Haag.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 167.844,00

€ -113.394,00

€ 113.394,00

2019

€ 211.221,00

€ -48.625,00

€ 48.625,00

Toelichting financiële gegevens

26-10-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde gegevens blijken uit de balansen en de w inst- en
verliesrekening van gefailleerde over 2019 en 2020.

26-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

26-10-2020
1

Toelichting
Uit de administratie van gefailleerde blijken er 9 w erknemers kort voor datum
faillissement in dienst te zijn gew eest.

Boedelsaldo
€ 3.819,05

26-10-2020
1

€ 13.498,72

27-01-2021
2

€ 17.025,37

30-04-2021
3

€ 17.420,46

26-08-2021
4

€ 14.404,56

24-11-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
22-9-2020

26-10-2020
1

t/m
21-10-2020
van
22-10-2020

27-01-2021
2

t/m
21-1-2021
van
22-1-2021

30-04-2021
3

t/m
21-4-2021
van
22-4-2021

26-08-2021
4

t/m
21-7-2021
van
22-7-2021

24-11-2021
5

t/m
21-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

79 uur 2 min

2

85 uur 58 min

3

34 uur 47 min

4

12 uur 9 min

5

7 uur 5 min

totaal

219 uur 1 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Aan dit faillissement w erd in totaal 175,95 uren besteed.

27-01-2021
2

In dit faillissement zijn in totaal 210,74 uren besteed.

30-04-2021
3

In dit faillissement zijn in totaal 222,89 uren besteed.

26-08-2021
4

In dit faillissement zijn in totaal 229,98 uren besteed.

24-11-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 28 juni 2019 opgericht door de heer M. Bal. De heer M. Bal is
sinds datum oprichting enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde.

26-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend niet van toepassing.

26-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft een w erknemersaansprakelijkheids- en een brand(inboedel
en inventaris)verzekering via Story Assurantieën afgesloten. De premie is
voldaan tot 1 januari 2021;

26-10-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde heeft een huurovereenkomst afgesloten voor de bedrijfsruimte
gevestigd aan de Middenw eg 221 te Den Haag. De kale maandelijkse huur
bedraagt EUR 42.000. Tevens heeft de vorige eigenaar een overeenkomst
afgesloten in september 2017 bij Bocker voor de huur van een verhuislift type
Junior HD18 met het kenteken 60-W R-PH, bouw jaar 2017 voor een periode van
60 maanden voor een maandbedrag van EUR 477,95. De curator heeft het een
en ander in onderzoek.

26-10-2020
1

De verhuislift is opgehaald door de leasemaatschappij en ter verkoop
aangeboden. De restw aarde na verkoop van EUR 3.034,22 is door de
leasemaatschappij op de boedelrekening overgemaakt. Hiermee is dit punt
afgerond.

27-01-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder is sinds 2017 w erkzaam in de onderneming. In 2019 heeft de
bestuurder de onderneming overgenomen van de vorige eigenaar, die de
onderneming dreef als eenmanszaak. De bestuurder heeft de onderneming in
juli 2019 ondergebracht in de besloten vennootschap. Bij de overname van de
onderneming zou de bestuurder diverse schulden hebben overgenomen van
de oude eigenaar. De combinatie tussen de overgenomen schulden en de
claims die zouden ontstaan doordat het personeel veel schade veroorzaakte
bij de verhuisopdrachten, hebben volgens de bestuurder ertoe geleid dat de
onderneming in financiële moeilijkheden is geraakt en er onvoldoende
middelen beschikbaar w aren om de crediteuren te voldoen.
Door afscheid te nemen van een gedeelte van het persooneel w erden er sinds
juli 2020 nog enkele verhuisopdrachten uitgevoerd. De bestuurder w as in de
afgelopen periode op zoek naar nieuw personeel, en een financierder, maar dit
heeft niet mogen baten. De oorzaken van het faillissement zal de curator nog
nader onderzoeken.

26-10-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

26-10-2020
1

Toelichting
Uit de aangeleverde gegevens blijken er 4 personeelsleden in dienst te zijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

26-10-2020
1

Toelichting
Uit de aangeleverde gegevens bleken er mogelijk 9 w erknemers in de periode
voor datum faillissement in dienst te zijn gew eest.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-9-2020

9

met machtiging van de rechter-commissaris

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
In deze verslagperiode hebben de volgende w erkzaamheden plaatsgevonden:
- opvragen en bestuderen personeelsgegevens;
- correspondentie met het UW V;
- aanschrijven personeel.

26-10-2020
1

Bestuderen loonvorderingen en correspondentie UW V.

27-01-2021
2

Geen.

30-04-2021
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Uit de gegevens van het Kadaster is gebleken dat gefailleerde geen
onroerende zaken op naam geregistreerd heeft staan.

26-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoormeubilair

€ 6.050,00

totaal

€ 6.050,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris van gefailleerde bestaan uit kantoormeubilair, opslagmateriaal,
transportw agens, pallets e.d. De curator heeft de aanw ezige inventaris laten
taxeren. De getaxeerde w aarden w orden vooralsnog vertrouw elijk behandeld.

26-10-2020
1

De verhuurder van de bedrijfsruimte van gefailleerde heeft uiteindelijk een
bieding uitgebracht op de voorraden en lopende huurovereenkomsten ter zake
de opslag van De Aandacht voor een bedrag van EUR 5.000 (excl. BTW ). Met
toestemming van dee rechter-commissaris is het bod geaccepteerd. Het
bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

27-01-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris en bedrijfsmiddelen zijn bodemzaken. Gelet op de niet-betaalde
omzetbelasting en niet afgedragen loonheffingen door gefailleerde, zal de
curator ex artikel 57 lid 3 Fw namens de fiscus het fiscale bodemvoorrecht
uitoefenen.

26-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De afgelopen periode heeft de curator overleg gehad met de bestuurder,
verhuurder en taxateur. Bestuderen gegevens kadaster.

26-10-2020
1

Verkoop bedrijfsmiddelen, bestuderen biedingen, overleg met mogelijke
kopers, overleg rechter-commissaris en opstellen factuur.

27-01-2021
2

Geen.

30-04-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Opslagboxen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde verhuurt op maandbasis een aantal opslagboxen. De curator heeft
een en ander in onderzoek.

26-10-2020
1

De verhuurder van de bedrijfsruimte van gefailleerde heeft uiteindelijk een
bieding uitgebracht op de voorraden en lopende huurovereenkomsten ter zake
de opslag van De Aandacht voor een bedrag van EUR 5.000 (excl. BTW ). Met
toestemming van dee rechter-commissaris is het bod geaccepteerd. Het
bedrag is op de boedelrekening ontvangen. De lopende huurovereenkomsten
zijn overgenomen.

27-01-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- opvragen en bestuderen gegevens;
- overleg bestuurder.

26-10-2020
1

Bestuderen huurovereenkomsten. Overleg koper en huurders.

27-01-2021
2

Geen.

30-04-2021
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Auto's
Volgens opgave van de RDW staat een volksw agen Crafter met het kenteken
VT-323-P, bouw jaar 2016 op naam van gefailleerde geregistreerd.

26-10-2020
1

Banken:
Gefailleerde heeft een tw eetal rekeningen bij de ABN Amro Bank N.V. met een
totaal creditsaldo van EUR 265,24. Het creditsaldo is opgevraagd en op de
boedelrekening ontvangen. Tevens heeft de ABN voor een bedrag van EUR
1.834,76 aan storneringen uitgevoerd. Dit bedrag is ook op de boedelrekening
ontvangen.
Auto's
De Volksw agen Crafter met het kenteken VT-323-P, bouw jaar 2016 betreft een
leasevoertuig. Het voertuig is door de leasemaatschappij opgehaald.

27-01-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie met RDW en ABN.

26-10-2020
1

Bestuderen leaseovereenkomst en overleg leasemaatschappij.

27-01-2021
2

Afw ikkelen leaseovereenkomsten.

30-04-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Openstaande debiteurenpost

€ 239.906,48

€ 4.125,45

huur opslagboxen oktober
totaal

Boedelbijdr.

€ 1.984,05
€ 239.906,48

€ 6.109,50

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van gefailleerde blijkt een openstaande debiteurenpost
van EUR 239.906,48.

26-10-2020
1

Bij het nalopen van de debiteurenadministratie is gebleken dat gefailleerde de
debiteurengegevens en betalingen van het afgelopen jaar (2020) niet heeft
verw erkt en dat de administratie incompleet is. Het op orde krijgen van de
debiteurenadministratie heeft de afgelopen periode veel tijd gekost, maar is nu
in grote lijnen op orde. Van de debiteurenpost van EUR 239.055,18 blijkt EUR
158.123,08 reeds te zijn voldaan voor datum faillissement. De incasso van de
resterende debiteurenpost van EUR 67.969 zal de komende periode w orden
voortgezet.

27-01-2021
2

Een bedrag van EUR 176.616.56 is reeds voor datum faillissement voldaan op
de rekening van gefailleerde. Een bedrag van EUR 16.250,26 ziet op
geannuleerde verhuisopdrachten door gefailleerde in verband met het
faillissement. Voor een bedrag van EUR 31.498 zijn tegenvorderingen
ingediend in verband met geleden schade bij de verhuizing. Hierdoor resteert
een openstaande debiteurenpost van EUR 33.470,53. De debiteurenincasso
zal de komende periode w orden voortgezet.

30-04-2021
3

De openstaande debiteurenpost bedraagt thans EUR 33.395,53. Hiervan ziet
een groot deel op vorderingen w aarvan de debiteuren niet te achterhalen zijn
en mogelijk ook een gedeelte op onterecht opgevoerde posten, omdat de
opdrachten uiteindelijk niet zijn uitgevoerd. In de administratie zijn daarbij de
adressen van voor de verhuizing verw erkt en niet de nieuw e adresgegevens.
De laatste de debiteuren zijn meermaals aangeschreven zonder enig resultaat.
Gezien de eventuele te maken kosten niet opw egen tegen de te realiseren
opbrengsten zal de curator dit punt (mogelijke) verder laten rusten.

26-08-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Opvragen en bestuderen van debiteurenadministratie.

26-10-2020
1

Bestuderen debiteurenadministratie en bankgegevens. Correspondentie
debiteuren.

27-01-2021
2

Afronden debiteurenincasso.

26-08-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde blijkt de volgende leaseovereenkomsten te hebben afgesloten:
- een Volksw agen Crafter met het kenteken VT-323-P, bouw jaar 2016.
Gefailleerde heeft een financieel leaseovereenkomst afgesloten met Dutch
Finance met een looptijd van 60 maanden voor een maandbedrag van EUR
391,26;
- Alpha Credit heeft in mei 2019 een financieel leaseovereenkomst afgesloten
met de vorige eigenaar voor een Volksw agen Crafter met het kenteken VK772-N, bouw jaar 2014, met een looptijd van 36 maanden voor een
maandbedrag van EUR 315,25;
- DLL heeft in juni 2018 een lease-huurkoopovereenkomst afgesloten met de
vorige eigenaar voor een Toyota Type FBEST35 met een looptijd van 48
maanden voor een maandbedrag van EUR 338,84.

26-10-2020
1

De leasevoertuigen zijn door de leasemaatschappijen opgehaald.

27-01-2021
2

DLL heeft de Toyota Type FBEST35 getaxeerd en verkocht. De ingediende
vordering is van EUR 7.827,20 aangepast naar EUR 1.038,34.

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie punt 5.2.

26-10-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Voor zover bekend niet van toepassing.

26-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie punt 5.2.

26-10-2020
1

5.6 Retentierechten
Voor zover bekend niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

26-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend niet van toepassing.

26-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- opvragen en bestuderen gegevens;
- telefonisch overleg en correspondentie met leasemaatschappijen;
- bestuderen overeenkomsten.

26-10-2020
1

Afw ikkelen leaseovereenkomsten en onderzoek mogelijke restw aarde.

27-01-2021
2

Geen.

26-08-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

26-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een en ander in onderzoek.

26-10-2020
1

Hier is geen interesse in gebleken.

27-01-2021
2

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
Thans niet van toepassing.

26-10-2020
1

Niet van toepassing.

27-01-2021
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Thans niet van toepassing.

Toelichting
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

27-01-2021
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- opvragen en bestuderen gegevens;
- inventariseren activa;
- taxeren activa;
- markt verkennen op mogelijke geïntresseerde partijen;
- aanschrijven mogelijke geïntresseerde partijen;
- inventariseren gegevens;
- opstellen geheimhoudingsverklaring;
- inventariseren biedingen.

26-10-2020
1

Overleg mogelijke geïntresseerde partijen.

27-01-2021
2

Geen.

30-04-2021
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is opgevraagd en (gedeeltelijk) ontvangen. De komende
periode zal de administratie nader w orden onderzocht.

26-10-2020
1

De administratie is onvolledig en niet compleet. Uit de mij bekende gegevens
is gebleken dat de administratie van gefailleerde het jaar voor datum
faillissement niet is bijgehouden in het boekhoudsysteem. Op basis van de

24-11-2021
5

bekende gegevens stelt de curator zich op het standpunt dat niet is voldaan
aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW .

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 dient uiterlijk 31 december 2020 te w orden
gedeponeerd. Gefailleerde is op 22 september 2020 failliet verklaard.

26-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zouden zijn volgestort voor een bedrag van EUR 1. Gezien de
hoogte van het bedrag zal de curator dit punt niet nader onderzoeken.

26-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit zal nader w orden onderzocht.

26-10-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit zal nader w orden onderzocht.
Ja

26-10-2020
1

24-11-2021
5

Toelichting
De curator heeft de bestuurder van gefailleerde op de hoogte gesteld van
zijn bevindingen. Uit het door de curator gedane verhaalsonderzoek zijn
geen/nauw elijks verhaalsmogelijkheden gebleken. De curator zal eventuele
nadere te nemen stappen verder onderzoeken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen en bestuderen gegevens.

26-10-2020
1

Correspondentie bestuurder en Belastingdienst.

24-11-2021
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris en kosten curator P.M.
€ 7.656,68

26-10-2020
1

24-11-2021
5

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van EUR 7.656,68.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 159.426,00

26-10-2020
1

€ 188.242,00

26-08-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 21.766,58

26-10-2020
1

24-11-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

26-10-2020
1

30

27-01-2021
2

32

30-04-2021
3

34

26-08-2021
4

35

24-11-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.615,99

26-10-2020
1

€ 97.522,96

27-01-2021
2

€ 102.730,53

30-04-2021
3

€ 115.078,74

24-11-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de w ijze van
afw ikkeling.

26-10-2020
1

Naar alle w aarschijnlijkheid zal er geen uitkering aan crediteuren plaatsvinden.

27-01-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- opvragen gegevens crediteuren;
- aanschrijven crediteuren;
- verw erken ingediende vorderingen.

26-10-2020
1

Verw erken ingediende vorderingen.

27-01-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

26-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- onderzoek mogelijkheden doorstart;
- onderzoek debiteurenadministatie en onderhanden w erk;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

26-10-2020
1

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- debiteurenincasso;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

27-01-2021
2

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- debiteurenincasso;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

30-04-2021
3

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
- rechtmatigheidsonderzoek; en
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

26-08-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier valt thans niets over te zeggen.

26-10-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-2-2022

24-11-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

26-10-2020
1

