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Algemene gegevens
Naam onderneming
Technische Boekhandel W altman B.V.

20-03-2020
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Gegevens onderneming
KvK-nummer: 27204685
Datum oprichting: 28 december 1989
Vestigingadres: Landbergstraat 15, 2628 CE Delft (voorheen tevens:
Binnenw atersloot 33, 2611 BJ Delft)
Het vestigingsadres aan de Landbergstraat 15 te Delft betreft een w inkel in de
Campus Industrieel Ontw erp van de TU Delft.

20-03-2020
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Activiteiten onderneming
De vennootschap dreef een technische boekhandel op het gebied van
industrieel ontw erp.
Zij verkocht vakliteratuur en tekenbenodigdheden ten behoeve van het
bedrijfsleven en studenten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 838.364,00

€ -102.986,00

€ 322.325,00

2017

€ 886.155,00

€ -71.713,00

€ 420.043,00

2019

€ 713.122,48

€ -69.445,73

€ 415.629,45

20-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2019 zijn afgeleid uit de voorlopige balans en w inst- en
verliesrekening die w as gevoegd bij de faillissementsaanvraag.
De cijfers over 2018 en 2017 zijn afgeleid uit de jaarrekening 2018.

20-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

20-03-2020
1

Toelichting
Tot circa een half jaar voor de faillietverklaring w erkte er gemiddeld 7
personeelsleden in loondienst van failliet.

Boedelsaldo
€ 37.131,04

20-03-2020
1

Toelichting
Dit betreft het saldo van de faillissementsrekening.
Op de geblokkeerde bankrekeningen van failliet bij ING Bank staan nog saldi
geparkeerd. De curator heeft de bank herhaaldelijk verzocht de gelden over te
boeken naar de faillissementsrekening. De curator vermoedt dat de huidige
perikelen rondom het corona-virus ertoe leiden dat de verzoeken niet met
prioriteit door de bank w orden behandeld.
ING Bank:
29-2-2020: EUR 31.616,41 (zakelijke rekening 1)
29-2-2020: EUR 31.637,08 (zakelijke rekening 2)
Het totaalsaldo van de geblokkeerde rekeningen bij ING bedraagt per de stand
van 29-2-20 (laatste bankafschrift) EUR 63.253,49
Het boedelsaldo bedraagt gezien het vorenstaande dus EUR 37.131,04 + EUR
63.253,49 = EUR 100.384,53.

€ 58.743,21

29-06-2020
2

Toelichting
ING Bank heeft in de afgelopen verslagperiode de per faillissementsdatum
aangetroffen saldi en de nadien ontvangen gelden uit hoofde van
storneringen, debiteurenbetalingen, pinbetalingen en teruggaaf doorgeboekt
naar de faillissementsrekening.
De rechtbank heeft bij beschikking van 23 maart 2020 een voorschot
vastgesteld op het salaris en de kosten van de curator. Het salaris en de
kosten zijn ten laste van de faillissementsrekening voldaan.
E.e.a. is verantw oord in het tussentijds financieel verslag.
€ 32.385,65

30-09-2020

Toelichting
De afname van het boedelsaldo w ordt verklaard door een opname van een
voorschot op het salaris van de curator (vastgesteld bij beschikking d.d. 3 juli
2020), en aanvullende kosten voor een onderzoek in de administratie en de
financiële afrekening met een leverancier w iens onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken gedurende de boedelperiode zijn doorverkocht.
Daartegenover staat dat in afgelopen boedelperiode een tegemoetkoming van
de Belastingdienst is ontvangen.
Zie deze onderw erpen ook nader in het verslag toegelicht.
€ 33.824,98

3

20-04-2021
5

Toelichting
De toename w ordt verklaard door overboeking naar de faillissementsrekening
van betalingen ad in totaal
€ 2.208,20 die na de faillietverklaring zijn ontvangen op de geblokkeerde
bankrekening bij ABN AMRO. De curator vermoedt overigens dat dit
grotendeels onverschuldigde betalingen betreft, zij het dat slechts één partij
zich hiervoor heeft gemeld. De curator heeft aan die partij een bedrag van €
461,02 doorgestort. Ook heeft de curator nog de inkoopw aarde vergoed van
goederen die onder eigendomsvoorbehoud aan failliet w aren geleverd en die
tijdens de boedelperiode zijn doorverkocht. Het gaat om een bedrag van €
307,85.
€ 33.916,20

06-08-2021
6

€ 33.900,30

13-11-2021
7

Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen met € 15,90 in verband met bankkosten van
de boedelrekening.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-2-2020

20-03-2020
1

t/m
16-3-2020
van
17-3-2020

29-06-2020
2

t/m
28-6-2020
van
29-6-2020

30-09-2020
3

t/m
29-9-2020
van
30-9-2020

11-01-2021
4

t/m
10-1-2021
van
11-1-2021

20-04-2021
5

t/m
18-4-2021
van
19-4-2021

06-08-2021
6

t/m
5-8-2021
van
6-8-2021
t/m
12-11-2021

Bestede uren

13-11-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

144 uur 42 min

2

75 uur 36 min

3

9 uur 54 min

4

6 uur 48 min

5

19 uur 30 min

6

17 uur 42 min

7

10 uur 48 min

totaal

285 uur 0 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft een groot deel van de w erkzaamheden laten uitvoeren door
medew erkers met een lager uurtarief.

20-03-2020
1

Idem als verslag 1.

29-06-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het statutair bestuur van failliet w ordt sinds 12 november 2009 gevormd door
Nivolard B.V. en M.M. Prins B.V. Beide vennootschappen houden ieder 50% van
de aandelen in faillliet.
Bestuurders en enig aandeelhouders van Nivolad B.V. en M.M. Prins B.V. zijn de
heer W .G. Prins en mevrouw M.M. Prins (broer en zus).
Op faillissementsdatum w erd aangegeven dat mevrouw Prins al geruime tijd
geen bemoeienissen meer heeft met failliet. De onderneming zou feitelijk
w orden geleid door de heer W .G. Prins.

20-03-2020
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder geen.

1.3 Verzekeringen

20-03-2020
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1.3 Verzekeringen
Er w as sprake van de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Na het faillissement
heeft de bank de automatische incasso's die gestorneerd konden w orden op
verzoek van de curator gestorneerd, w aaronder de kort voor faillissement
geïncasseerde verzekeringspremies. De curator heeft in het belang van de
boedel alsnog een premiebetaling verricht van EUR 289,83, opdat de
onderneming nog even verzekerd bleef. Na staking van de onderneming en de
verkoop van de immateriële en materiële activa w as instandhouding van de
verzekeringen niet meer in het belang van de boedel en heeft de curator per
direct royement verzocht. Mogelijk leidt dat dat nog tot een (beperkte)
premirestitutie.

20-03-2020
1

Failliet had tevens een verzuimverzekering. Tijdens de faillissementsperiode is
op de geblokkeerde bankrekening bij ING Bank een uitkering uit hoofde van
deze verzekering ontvangen van EUR 2.925,14.
De boedel heeft een uitkering ontvangen uit hoofde van de
ziekteverzuimverzekering van € 2.925,14.

29-06-2020
2

1.4 Huur
Failliet huurde de w inkelruimte in de faculteit IO van de Technische Universiteit.
De curator heeft deze huurovereenkomst met machtiging van de rechtercommissaris ex artikel 39 Fw . opgezegd tegen de vroegst mogelijke datum.
Nadien heeft de curator de materiële activa verkocht aan de TU. Daarbij is
afgestemd dat de huurovereenkomst gelijktijdig met de overdacht per 10
maart 2020 eindigde met w ederzijds goedvinden. Daarmee is er een
boedelschuld bespaard gebleven.

20-03-2020
1

Failliet heeft tevens een huurovereenkomst gesloten met de heren A.J. Prins
en W .G. Prins (Sr.) voor de huur van het w inkelpand aan de Binnenw atersloot
33/35 te Delft. De curator heeft deze huurovereenkomst met machtiging van
de rechter-commissaris opgezegd tegen de vroegst mogelijke datum.
De huurovereenkomst voor het pand aan de Binnenw atersloot 33/35 te Delft is
met w ederzijds goedvinden vroegtijdig beëindigd per 20 maart 2020.

29-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft de oorzaak van het faillissement als volgt toegelicht.
"Vanw ege diverse oorzaken is de omzet van W altman in de loop der jaren
terug gelopen. De oorzaken zijn onder andere te vinden in het toegenomen
aantal aanbestedingen van opdrachtgevers en de internetverkoop. Over de
(boek)jaren 2017 en 2018 zijn aanzienlijke verliezen geleden. Er w ordt
zodoende onvoldoende omzet gerealiseerd, terw ijl het niet (tijdig) mogelijk is
gebleken een voldoende kostenreductie door te voeren, w aardoor W altman
w ordt geconfronteerd met onoverbrugbare liquiditeitsproblemen en zij in de
toestand is komen te verkeren dat zij is opgehouden te betalen."
De curator zal onderzoek doen naar de oorzaak en achtergronden van het
faillissement.

20-03-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

20-03-2020
1

Toelichting
Per faillissementsdatum w aren er vijf personeelsleden bij failliet in loondienst.
Kort voor faillissement is er met een van de personeelsleden een
vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen en voor een ander personeelslid
gold dat de overeenkomst reeds w as beëindigd. De curator heeft
volledigheidshalve en voor zover nodig aan alle zeven personeelsleden ontslag
aangezegd. Daarvoor heeft zij machtiging verkregen van de rechtercommissaris.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

20-03-2020
1

Toelichting
zie hiervoor onder 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-2-2020

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- coördineren ontslagaanzegging personeel
- verzamelen personeelsgegevens
- verzoeken machtiging ontslagpersoneel
- aanmelden personeel bij het UW V in verband met de loongarantieregeling
- bepalen of gedetacheerde personeelsleden w el of niet gedurende het
faillissement w erkzaamheden konden blijven verrichten
- verschillende telefoongesprekken en mail correspondentie met
personeelsleden in verband met de gang van zaken
- advies schrijven voor rechtbank in verband met het beroep tegen de ontslag
machtiging door een van de w erknemers en het bijw onen van de
beroepszitting

20-03-2020
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In de afgelopen verslagperiode is er contact gew eest met het UW V i.v.m.
aanvullende vragen die het UW V had voor de berekening van de uitkering aan
de w erknemers uit hoofde van de loongarantieregeling. De curator heeft die
vragen zo goed mogelijk beantw oord en daarvoor informatie opgevraagd bij
het bestuur.

29-06-2020
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode contact gehad met een aantal
w erknemers i.v.m. het niet kunnen verstrekken van de jaaropgaaf 2020.

20-04-2021
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

NVT
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De curator heeft uitgezocht of het pand aan de Binnenw atersloot 33/35 te
Delft w ellicht eigendom is van de failliet. Uit de oprichtingsakte van failliet bleek
dat de holdingvennootschappen van A.J. Prins en W .G. Prins in 1989 de
onderneming van de door hen gedreven VOF Technische Boekhandel W altman
hadden ingebracht in failliet. Het betreffende pand w as eigendom van de VOF.
De curator heeft bij de notaris die destijds bij de oprichting betrokken w as de
inbrengverklaring opgevraagd. Na ontvangst van de benodigde informatie
heeft de curator kunnen vaststellen dat het pand destijds niet is ingebracht in
failliet en de boedel zodoende geen aanspraak kan maken op het pand.

20-03-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Beschreven onder 3.1.

20-03-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Materiële activa w inkel IO per de stand van 9
maart 2020

Verkoopopbrengst
€ 11.495,00

Overige aangetroffen voorraad, vestiging
Binnenw atersloot

€ 2.983,86

Voorraad verkoop gedurende faillissement

€ 23.660,99

Immateriële activa
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 6.957,50
€ 45.097,35

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Na uitspraak van het faillissement heeft de curator de boekw inkel in de campus
IO van de TU Delft gedurende een w eek nog opengehouden. Aanleiding
hiervoor w as dat er net een nieuw e studieblok w as gestart op de campus en
failliet daarvoor specifieke studieboeken en lesmaterialen had ingekocht. In de
w inkel bevond zich dus een courante hoeveelheid voorraad die het meeste zou
opleveren in het geval de w inkel per direct openging. Na verkoop van de
courante voorraad bij aanvang van een studieblok zou er w eer een
basisvoorraad resteren, die deels bestond uit verouderde boeken.
in de eerste w eek is er voorraad vanuit de w inkel verkocht voor een bedrag
van EUR 23.660,99 inclusief BTW . Als verw acht volgt uit de omzetcijfers die
w eek, dat de eerste dagen na het faillissement de meeste verkopen hebben
plaatsgevonden en dit na een w eek al w eer behoorlijk afnam.

20-03-2020
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In de tussentijd heeft de curator getracht de onderneming in zijn geheel
(immateriële en materiële activa) te verkopen. Dat bleek niet mogelijk.
De curator heeft uiteindelijk de immateriële activa en de materiële activa van
de w inkel IO gescheiden van elkaar kunnen verkopen aan tw ee verschillende
partijen.
Zij heeft voor de onderhandse verkopen toestemming verkregen van de
rechter-commissaris.
De koopprijs voor de immateriële activa bedroeg EUR 5.750 exclusief BTW ,
derhalve EUR 6.957,50 inclusief BTW . De koopprijs is ontvangen op de
faillissementsrekening.
De koopprijs voor de materiële activa bedroeg EUR 9.500,-- exclusief BTW ,
derhalve EUR 11.495,-- inclusief BTW . De koopprijs is ontvangen op de
faillissementsrekening.
In het door failliet gehuurde w inkelpand aan de Binnenw atersloot 33/35 te
Delft trof de curator nog een kleine hoeveelheid voorraadgoederen aan, zoals
vul- en balpennen, passers, leren etui's. De curator zal deze te gelden maken
door middel van een online openbare verkoop.

De curator heeft de aangetroffen restvoorraad die zich bevond in de vestiging
aan de Binnenw atersloot 33 te Delft en die nog enige verkoopw aarde
vertegenw oordigde in het openbaar verkocht door middel van een online
veiling. De verkoopopbrengst van die goederen betrof € 2.983,86. Daar
tegenover stond verkoopkosten van € 447,58. De netto verkoopopbrengst
bedroeg derhalve € 2.536,28.

29-06-2020
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De curator heeft in de afgelopen verslagperdiode met een leverancier van
w inkelvoorraad een afrekening gemaakt ter zake de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde, doch door de curator doorverkochte
goederen. De afrekening is gemaakt op basis van de inkoopw aarde van deze
goederen. De bij de verkoop gemaakte 'marge' komt zodoende toe aan de
boedel.
In verband met deze afrekening is er een bedrag van EUR 1.834,-- aan de
leverancier voldaan.

30-09-2020
3

Ook in verslagperiode 5 heeft zich nog een leverancier gemeld die goederen
onder eigendomsvoorbehoud had geleverd en w elke gedurende de
boedelperiode zijn doorverkocht. De curator heeft de inkoopw aarde aan de
leverancier vergoed. Het gaat om € 307,85.

20-04-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van een financiering en bijbehorende zekerheidsrechten. Er
is zodoende geen sprake van pandrechten op bodemzaken, zodat het
bodemvoorrecht van de fiscus in dit faillissement geen rol speelt.

20-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft onderhandelingen gevoerd met de (advocaat) van de koper
van de materiële activa en met de kopers van de immateriële activa.
De koper van de materiële activa deed in eerste instantie een niet-w erkbaar
bod op overname van de gehele onderneming, paste dat bod op verzoek van
de curator aan, maar heeft dat uiteindelijk om zijn moverende redenen niet
gestand gedaan. De koper w as alleen nog bereid de immateriële activa van de
boedel over te nemen.
De curator heeft later de materiële activa aan een derde kunnen verkopen.

20-03-2020
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Om de verkopen vanuit de w inkel en nadien de immateriële en materiële activa
te kunnen verkopen, heeft de curator noodzakelijkerw ijs beperkte kosten
gemaakt, zoals kosten KPN voor internet (pinbetalingen), kosten Telfort (voor
behoud en kunnen verkopen telefoonnummer), premiebetaling verzekeringen
en servicekosten Valk Solution voor de licentie en gebruik van het
kassasysteem. Al deze diensten zijn na verkoop stopgezet en w aar mogelijk is
verzocht om restitutie. Opgemerkt zij, dat deze kosten voor het faillissement
vanw ege automatische incasso's al w aren voldaan, maar deze door de
stornering ongedaan gemaakt. De in de boedel teruggekeerde gelden zijn, zijn
hier deels dus w eer voor aangew end.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie onder 3.3 van dit verslag.

20-03-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Ten aanzien van de voorraad geldt dat de w inkelvoorraad grotendeels
bestond uit boeken en kantoorartikelen. Er bleek geen voorraadadministratie
voor handen te zijn.
Omdat w el bleek dat een vele leveranciers van voorraadartikelen openstaande
vorderingen hebben op failliet heeft de curator de bestuurder en een
w erknemer verzocht de voorraad handmatig te inventariseren en dit per
(onbetaald gebleven) leverancier uitgesplitst kon w orden. Een medew erker
van de curator heeft hier samen met een student-stagiaire bij geassisteerd. Dit
w as nodig in verband met mogelijk beroep op leveranciers op rechten als
eigendomsvoorbehoud en recht van reclame.
Juist ook vanw ege de w inkelverkopen gedurende de eerste w eek van het
faillissement w as het cruciaal om dit in kaart te hebben.

3.8 Andere activa

20-03-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Storneringen op verzoek curator

€ 10.039,65

Tegemoetkoming Belastingdienst LIV

€ 2.640,00

stortingen bij ABN AMRO na faill. datum

€ 2.208,20

aangetroffen kasgeld

€ 710,70

restitutie verzekering

€ 87,23

Saldi aangetroffen ING Bank

€ 14.403,31

teruggaaf Regionale Belastingdienst

€ 19,89

Saldo aangetroffen Int Card Services

€ 391,90

Saldi aangetroffen ABN AMRO

€ 931,67

Teruggaaf (restitutie) Interpolis

€ 763,08

ziekteverzuimverzekering
totaal

Boedelbijdrage

€ 2.925,14
€ 35.120,77

€ 0,00

Toelichting andere activa
De aangetroffen saldi en de gestorneerde bedragen dienen nog door ING Bank
te w orden overgeboekt naar de faillissementsrekening. De curator heeft de
bank hier herhaaldelijk om verzocht. Vermoedelijk w ordt dit vanw ege de
"corona-perikelen' minder snel opgepakt dan normaal het geval is.

20-03-2020
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ING Bank heeft inmiddels alle op de geblokkeerde bankrekeningen
aangetroffen saldi en nadien bijgeschreven gelden overgeboekt naar de
faillissementsrekening.

29-06-2020
2

De boedel heeft van de Belastingdienst een Tegemoetkoming LIV aan de
boedel overgemaakt van € 2.640,--.

30-09-2020
3

Op de geblokkeerde bankrekening bij ABN AMRO Bank zijn betalingen
ontvangen voor een totaalbedrag van € 2.208,20. Een deel van deze
betalingen is vermoedelijk onverschuldigd aan failliet betaald. Eén partij heeft
zich hiervoor gemeld en de de curator heeft een bedrag van € 461,02 als
onverschuldigde betaling teruggestort.

20-04-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Ten aanzien van de storneringen geldt dat één crediteur een jurist heeft
ingeschakeld, die de curator aankondigde haar aansprakelijk te stellen en een
tuchtklacht in te dienen indien de storneringen niet ongedaan gemaakt zouden
w orden. De curator heeft hier op gereageerd en toegelicht w aarom de
betreffende SEPA-incasso's ten gunste van faillissementsboedel konden
w orden gestorneerd. Nadien heeft de curator niet meer van de jurist
vernomen.

20-03-2020
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In de afgelopen verslagperiode heeft de crediteur die het niet eens w as met
de stornering een zogenaamde 69 Fw -verzoek bij de rechter-commissaris
ingediend, teneinde de curator ertoe te bew egen een bedrag gelijk aan de
gestorneerde betalingen bij voorrang aan de crediteur uit te betalen.

29-06-2020
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De curator heeft op dat verzoek gereageerd, w aarna de rechter-commissaris
het verzoek bij beschikking heeft afgew ezen. De beschikking is gepubliceerd:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?
id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4312

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 22.808,07

€ 23.660,99

€ 433,42

€ 433,42

€ 23.241,49

€ 24.094,41

boedeldebiteur
totaal

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De lijst van debiteuren als gevoegd bij het faillissementsverzoek toont een
debiteurensaldo van in totaal EUR 22.808,07. Na de faillietverklaring heeft de
accountant van failliet de administratie verder bijgew erkt. De curator heeft
Exact online verzocht om haar de toegang te verlenen tot de digitale
administratie. Nadat zij de toegang heeft kan zij de actuele debiteurenlijst uit
het systeem halen.

20-03-2020
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Na faillissement is er op de bankrekening van failliet bij ABN AMRO een bedrag
van EUR 12.967,66 aan debiteurenbetalingen ontvangen. Dat bedrag is door
ABN AMRO overgeboekt naar de faillissementsrekening.
De curator beschikt t.a.v. de bankrekeningen van ING Bank over
bankafschriften t/m 29 februari 2020. Gedurende de faillissementsperiode is op
die rekeningen t/m 29 februari jl. een bedrag van EUR 17.492,55 aan
debiteurenbetalingen ontvangen. ING Bank dient de saldi nog over te boeken
naar de faillissementsrekening.
Het totaal van de ontvangen debiteurenopbrengst bedraagt zodoende EUR
30.460,21. Dit is hoger dat het debiteurensaldo op de lijst die w as gevoegd bij
de eigen aangifte tot faillietverklaring.

Na faillissementsdatum is de administratie nog bijgew erkt. Dat verklaart dat
het geïncasseerde bedrag hoger is dan de debiteurenstand per
faillissementsdatum. Er is een bedrag van € 23.660,99 geïnd aan debiteuren.

29-06-2020
2

Op de geblokkeerde bankrekening bij ABN AMRO Bank zijn afgelopen periode
nog betalingen ontvangen van debiteuren. In totaal voor een bedrag van €
2.208,20. De curator heeft ABN AMRO verzocht dit bedrag over te boeken naar
de faillissementsrekening.

11-01-2021
4

Zoals hiervoor al aangegeven, heeft ABN AMRO dit bedrag doorgestort naar de
faillissementsrekening. Het saldo is vermoedelijk (grotendeels) opgebouw d uit
onverschuldigde betalingen. Slechts één partij heeft zich hiervoor bij de curator
gemeld, w aarna de curator een bedrag van € 461,02 heeft teruggestort.

20-04-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Filteren debiteurenbetalingen uit bankafschriften.
Achterhalen actuele debiteurenlijsten.

20-03-2020
1

Debiteurenadministratie

29-06-2020
2

Aanschrijven ABN AMRO Bank i.v.m. debiteurenbetalingen.

11-01-2021
4

De curator onderzoekt op basis van de administratie of er toch niet nog
vorderingen zijn op derde partijen.

06-08-2021
6

Uit onderzoek van de curator volgt dat er geen vorderingen op derden meer
zijn die kunnen w orden geïncasseerd.

13-11-2021
7

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

20-03-2020
1

5.2 Leasecontracten
Een deel van het kassasysteem w erd geleast, alsmede een kopieermachine.
Het betrof operational lease. De leaseovereenkomsten zijn beëindigd en de
apparatuur is door de leasemaatschappijen retour genomen.

20-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
NVT

20-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Doordat een deugdelijke voorraadadministratie ontbrak en uit de administratie
bleek dat een flink aantal leveranciers van voorraadartikelen onbetaald w as
gelaten, heeft de curator alle leveranciers in de gelegenheid gesteld om in de
w inkel te komen kijken of er nog goederen aanw ezig w aren die onder
eigendomsvoorbehoud w aren geleverd.
Omdat de curator de eerste w eek de w inkel open heeft gehouden om de
meest courante voorraad aan te tonen, heeft zij goed laten bijhouden w elke
goederen in die w eek zijn verkocht en laten uitzoeken w at de inkoopw aarde
van die goederen w as. De leveranciers zijn ook hiervan op de hoogte gesteld,

20-03-2020
1

w aarbij is aangegeven dat indien zij tijdig een beroep op een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud zouden doen, zij de inkoopw aarde van verkochte
goederen vergoed zouden krijgen. Dit laatste heeft uiteindelijk niet tot
concrete aanspraken op een vergoeding geleid.
Om de beroepen op eigendomsvoorbehoud in goede banen te kunnen leiden
en uiteindelijk tijd en kosten te kunnen besparen, heeft de curator de
restantvoorraad handmatig laten inventariseren. Dat heeft ertoe geleid dat zij
uiteindelijk de leveranciers die een beroep op eigendomsvoorbehoud deden
heeft kunnen laten w eten w elke goederen nog aanw ezig w aren, zodat
partijen een betere afw eging konden maken of zij w el of niet de moeite
zouden nemen om de w inkel te bezoeken voor uitoefenen van hun rechten.
In de w inkel is een drietal leveranciers gew eest dat aanspraak heeft gemaakt
op eigendomsvoorbehoud en een aantal goederen retour heeft genomen.
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van failliet jegens
Centraal Boekhuis w as door een derde zekerheid gesteld jegens Centraal
Boekhuis in de vorm van een borgstelling.
Vanw ege de borgstelling koos Centraal Boekhuis voor uitw inning van de borg
en zag Centraal Boekhuis af van een beroep op eigendomsvoorbehoud ten
aanzien van de door haar geleverde en nog aanw ezige boeken. Zij heeft in lijn
daar mee ook geen aanspraak gemaakt op enige vergoeding in verband met
de verkoop van door haar geleverde boeken tijdens het faillissement.
De derde heeft zich hier tegen verzet en heeft de curator herhaaldelijk via
diens advocaat verzocht om alsnog tot vergoeding van de inkoopw aarde van
de tijdens faillissement verkochte boeken over te gaan. Omdat Centraal
Boekhuis expliciet afstand had gedaan van haar eigendomsvoorbehoud heeft
de curator hier geen gehoor aan gegeven.
Centraal Boekhuis (CB) heeft in de afgelopen verslagperiode nog bij monde
van een advocaat stelling ingenomen dat zij geen afstand van het
eigendomsvoorbehoud heeft gedaan/ heeft w illen doen.
De curator heeft CB daarop bericht dat zij hier niet in mee gaat en nogmaals
verw ezen naar haar schriftelijke bevestiging aan CB dat CB geen beroep doet
op eigendomsvoorbehoud.

29-06-2020
2

De curator heeft met een andere leverancier met een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud een afrekening gemaakt ter zake in de boedelperiode
doorverkochte goederen. De inkoopw aarde ad € 1.834,61 is aan deze
leverancier vergoed. Zie ook onder activa.

30-09-2020
3

Zie onder activa. De curator heeft nog met één leverancier afgerekend in
verband met de verkoop van onder eigendomsvoorbehoud geleverde
goederen. Het gaat om een bedrag van € 307,85.

20-04-2021
5

5.6 Retentierechten
NVT

20-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op recht van reclame.

20-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
NVT

20-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventariseren voorraad
Proces eigendomsvoorbehouden

20-03-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de w inkel in de
campus Industrieel Ontw erp van de TU delft nog 8 dagen opengehouden. De
w erknemer van failliet die deze w inkel feitelijk exploiteerde heeft in deze 8
dagen nog in de w inkel gestaan.

20-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De verkoopopbrengst (ontvangen via pinbetalingen) bedroeg voor deze w eek
EUR 23.660,99.
De pinbetalingen zijn ontvangen op de geblokkeerde bankrekening bij ING
Bank. ING Bank dient de gelden nog door te boeken naar de
faillissementsrekening.

20-03-2020
1

Alle gelden zijn doorgeboekt naar de faillissementsrekening. De ontvangsten
zijn verw erkt in het tussentijds financieel verslag.

29-06-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In kaart brengen w inkelsysteem, verantw oording verkoop, bijhouden
verkochte goederen.
Contacten met bestuurder en w inkelmedew erker.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

20-03-2020
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft de onderneming niet kunnen doorstarten. In eerste instantie
w as w el sprake van een bieding voor overname van het geheel, maar de
gegadigde zal hier uiteindelijk na veel omw egen vanaf. Deze gegadigde heeft
uiteindelijk alleen de immateriele activa verkocht.
De voorraad en inventaris van de w inkel IO heeft de curator aan een derde
verkocht.
Zie voor deze verkopen onder "3. Activa" van dit verslag.

20-03-2020
1

6.5 Verantwoording
NVT

20-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
NVT

20-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
NVT

20-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
NVT

20-03-2020
1

De partij die de goodw ill heeft doorgestart had vragen over het backupsysteem van de kassa. De curator heeft hier kort naar gekeken.

06-08-2021
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.
De curator heeft de digitale administratie en bestanden laten veiligstellen door
een it-expert van InsolvIT B.V.

7.2 Depot jaarrekeningen

20-03-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. Er is voldaan aan de
deponeringsplicht.

20-03-2020
1

Uit onderzoek volgt dat over 2018 een niet vastgestelde jaarrekening is
gedeponeerd, hetgeen w el een vereiste is ex artikel 2:394 lid 1 en 3 BW .
Zodoende dient te w orden geconcludeerd dat niet is voldaan aan de
deponeringsplicht.

29-06-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
NVT

20-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de notariële inbrengverklaringen die de curator heeft ontvangen volgt dat
de aandelen van de vennootschap destijds (1989) zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Nog steeds in onderzoek.

Toelichting
Idem

Toelichting
De curator heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken en achtergronden van
het faillissement en in dat kader tevens een onderzoek gedaan in de
administratie. Op basis van dat onderzoek heeft de curator haar bevindingen
aan de bestuurder doen toekomen, met het verzoek daarop te reageren.
daarbij heeft de curator een aantal gerichte vragen gesteld.
De bestuurder heeft een paar w eken uitstel verzocht om hierop te reageren.

Toelichting
De bestuurder heeft in de afgelopen periode schriftelijk gereageerd op vragen
van de curator. Eén van de verw ijten die de curator de bestuurder maakt is dat
de voorraadadministratie niet bij haar is aangeleverd en deze niet aanw ezig
zou zijn. De bestuurder stelt dat dit systeem er w el w as, maar nooit heeft
begrepen dat hij deze moest aanleveren.

20-03-2020
1

30-09-2020
3

11-01-2021
4

20-04-2021
5

06-08-2021
6

Dit is een tw istpunt tussen hem en de curator, juist omdat het kassasysteem
inmiddels geschoond van data is verkocht.
Verder heeft de bestuurder geantw oord op vraagposten van de curator ten
aanzien van mutaties in de administratie. Een deel van de vragen is
opgehelderd. De curator beziet thans in hoeverre het niet innen van bepaalde
posten aan de bestuurder kan w orden verw eten.
De bestuurder beraadt zich thans uit oogpunt van kosten en baten over de
geboden mogelijkheid om een betalingsvoorstel aan de curator te doen ter
zake van afkoop van eventueel bestuurdersaansprakelijkheid.

Toelichting
De curator in in onderhandeling met de bestuurder over een eventuele
minnelijke regeling ter afkoop van mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

13-11-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-03-2020
1

Nee

13-11-2021
7

Toelichting
De curator heeft geen paulianeus handelen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de aankomende periode een aanvang maken met het
rechtmatigheidsonderzoek.

20-03-2020
1

In onderzoek

29-06-2020
2

Idem, als onder 7.5. Deze onderw erpen w orden gezamenlijk behandeld.
De curator heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken en achtergronden van
het faillissement en in dat kader tevens een onderzoek gedaan in de
administratie. Op basis van dat onderzoek heeft de curator haar bevindingen
aan de bestuurder doen toekomen, met het verzoek daarop te reageren.
daarbij heeft de curator een aantal gerichte vragen gesteld.
De bestuurder heeft een paar w eken uitstel verzocht om hierop te reageren.

20-04-2021
5

Zie hiervoor onder 7.5.

06-08-2021
6

Zie hiervoor onder 7.5.

13-11-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Laten veiligstellen digitale administratie.
Opvragen hardcopy stukken uit administratie.

20-03-2020
1

Verw erken bevindingen rechtmatigheidsonderzoek in brief aan bestuurder.

20-04-2021
5

Correspondentie met de advocaat van de bestuurder en bestuderen
schriftelijke reactie op bevindingen op basis van het onderzoek in de
administratie.
Ook heeft er een bespreking met de bestuurder en diens advocaat
plaatsgevonden op het kantoor van de curator.

06-08-2021
6

Correspondentie met de advocaat van de bestuurder en onderhandelingen.

13-11-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2.549,66
Toelichting
Het UW V dient haar boedelvordering uit hoofde van de loongarantieregeling
nog aan te melden.
De huurpenningen van de w inkelruimten over de faillissementsperiode (11
februari t/m 10 maart 2020) vormen een boedelschuld. De omvang van deze
boedelschuld bedraagt EUR 2.549,66.

20-03-2020
1

€ 2.549,66

29-06-2020
2

Toelichting
De verhuurders van het pand aan de Binnenw atersloot dienen de
boedelvordering terzake de huur nog in het faillissement aan te melden.
Als bijzondere faillissementskosten (en hierboven niet als boedelschuld
verantw oord) dienen te w orden aangemerkt:
- kosten notaris i.v.m. eigendom pand Binnenw atersloot ad € 363,00
- InsolvIT voor het veiligstellen van de administratie ad 3.976,07
- Nuijten en Nederpel i.v.m infoscan van de administratie ad € 3.976,07
- salaris curator (voorschot) ad € 45.764,41
- verzekeringspremie i.k.v. tijdelijke voortzetting ad € 289,83
- afdracht inkoopw aarde doorverkochte goederen leverancier die zich tijdig
heeft beroepen op eigendomsvoorbehoud ad € 210,59

Toelichting

30-09-2020
3

Het UW V heeft een boedelvordering ad € 30.000,99 aangemeld i.v.m. de
overname van loonverplichtingen op basis van de loongarantieregeling.
Als bijzondere faillissementskosten (en hierboven niet als boedelschuld
verantw oord) dienen voorts nog te w orden aangemerkt:
- Voorschot op salaris curator o.b.v. beschikking d.d. 3-7-2020 ad € 24.990,47
inclusief BTW
- Retour € 212,43 van InsolvIT ivm teveel betaald.
- Nederpel&Nuijten, aanvullend onderzoek administratie: € 2.384,91
€ 34.110,01

11-01-2021
4

Toelichting
TU Delft heeft een boedelvordering van € 2.549,66 ex artikel 39 Fw .
aangemeld.
De boedelvordering van het UW V is naar boven bijgesteld tot € 31.560,35.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus dient haar eventuele vordering nog in het faillissement aan te
melden.
€ 24.347,00
Toelichting
Dit betreft vorderingen uit hoofde van omzetbelasting en loonheffing over
januari 2020. Recent hebben er w ijziging in de aanslagen plaatsgevonden. De
curator zal de Belastingdienst verzoeken een nieuw e opgave van de fiscale
vordering te doen.

8.3 Pref. vord. UWV

20-03-2020
1

29-06-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V dient haar vordering nog in het faillissement aan te melden.
€ 16.723,81

20-03-2020
1

30-09-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich nog geen andere preferente schuldeisers gemeld.

20-03-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
35

20-03-2020
1

49

29-06-2020
2

54

11-01-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 108.407,33

20-03-2020
1

€ 147.473,60

29-06-2020
2

€ 146.930,91

30-09-2020
3

€ 150.336,84

11-01-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog geen zicht op.

20-03-2020
1

Nog geen zicht op.

30-09-2020
3

Nog geen zicht op.

11-01-2021
4

Gezien de omvang van de boedel- en preferente schulden afgezet tegen het
huidige boedelsaldo, verw acht de curator dat er in ieder geen uitkering zal
plaatsvinden een de concurrente schuldeisers.

13-11-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurenadministratie voeren.
Bij gebreke van deugdelijke NAW -lijsten bij aanvang van faillissement heeft de
(faillissementsmedew erkster van) de curator veel tijd moeten besteden aan
het kunnen uitsturen van een mailing aan de bekende schuldeisers over de
kennisgeving van het faillissement.

20-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
NVT

20-03-2020
1

Er w as een zogenaamde 69 Fw -verzoek ingediend bij de rechter-commissaris.
Zie hiervoor in het verslag.
Deze procedure is afgedaan. De verzoeker is niet-ontvankelijk verklaard.

29-06-2020
2

9.2 Aard procedures
NVT

20-03-2020
1

9.3 Stand procedures
NVT

20-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
NVT

20-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- debiteurenincasso
- btw verantw oording opstellen ivm verkoop voorraad uit w inkel
- openbare verkoop restant voorraad w inkel Binnenw atersloot 33 te Delft
- rechtmatigheidsonderzoek /onderzoek naar de oorzaken en achtergronden
van het faillissement

20-03-2020
1

Rechtmatigheidsonderzoek

30-09-2020
3

De curator is in afw achting van de reactie van de bestuurder ten aanzien van
de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek.

20-04-2021
5

Debiteurenonderzoek / -incasso verder afronden
Bezien mogelijkheid regeling met bestuurder uit oogpunt van kosten en baten
terzake eventuele bestuurdersaansprakelijkheid

06-08-2021
6

Afronden onderhandelingen met bestuurder.

13-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog geen zicht op.

20-03-2020
1

De curator verw acht dat het faillissement in de aankomende verslagperiode
zal kunnen w orde afgew ikkeld.

13-11-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
13-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-11-2021
7

