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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ben van der Vlist Adviesburo B.V.

27-01-2022
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ben van der Vlist
Adviesburo B.V.,
statutair gevestigd te Bergambacht,
vestigingsadres: Beneluxlaan 59 te 2871 HE Schoonhoven,
KvK: 29038716

27-01-2022
1

Activiteiten onderneming
Exploitatie van een (kleinschalig) adviesbureau op het gebied van architectuur,
bouw kunde en onderhoud van gebouw en.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 426.808,00

€ 40.011,00

€ 275.875,00

2020

€ 326.722,00

€ -100.727,00

€ 165.769,00

2021

€ 296.014,59

€ -110.205,45

€ 62.981,87

2018

€ 408.640,00

€ -14.810,00

€ 176.257,00

2019

€ 432.479,00

€ 5.202,00

€ 222.028,00

27-01-2022
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over het jaar 2021 zijn overgenomen uit de balans per
30 november 2021, zoals gevoegd bij de faillissementsaanvraag. Opgemerkt
w ordt dat het balanstotaal in eerdere jaren aanzienlijk hoger lag. Het
balanstotaal bestond toen voor een belangrijk deel uit vorderingen op
groepsmaatschappijen (activazijde) en belastingschulden (passivazijde).

27-01-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

27-01-2022
1

Boedelsaldo
€ 52.169,64

27-01-2022
1

Toelichting
Het boedelsaldo over deze eerste verslagperiode bestaat uit:
creditsaldi bankrekeningen gefailleerde;
restituties verzekering en Belastingdienst;
betaalde vorderingen op pre- en boedeldebiteuren;
opbrengst verkoop opdrachtenportefeuille en overige goodw ill;
opbrengst verkoop inventaris;
in mindering op het saldo is gebracht de bankkosten ter zake de
boedelrekening.

€ 67.410,67

25-04-2022
2

Toelichting
Het boedelsaldo is deze verslagperiode vermeerderd met ontvangsten van
vorderingen op (boedel)debiteuren, restituties verzekering en Belastingdienst,
opbrengst verkoop opdracht, opbrengst verkoop auto en een boedelbijdrage
voor het verstrekken van fysieke en digitale administratie.

€ 39.162,39
Toelichting
Het boedelsaldo is deze verslagperiode verminderd met een opgenomen
voorschot salaris en verschotten curator, alsmede met betaalde
boedelkosten.

Verslagperiode

25-07-2022
3

Verslagperiode
van
28-12-2021

27-01-2022
1

t/m
26-1-2022
van
27-1-2022

25-04-2022
2

t/m
24-4-2022
van
25-4-2022

25-07-2022
3

t/m
24-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

62 uur 36 min

2

31 uur 42 min

3

37 uur 36 min

totaal

131 uur 54 min

Toelichting bestede uren
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
geopenbaard kan w orden, 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.

27-01-2022
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 1 april 2003. Enig aandeelhouder
van gefailleerde is Ben van der Vlist Holding B.V. Enig aandeelhouder van Ben
van der Vlist Holding B.V. is Stichting Administratiekantoor Ben van der Vlist
Holding. Bestuurders van Stichting Administratiekantoor Ben van der Vlist
Holding zijn de heer A.J. van der Vlist en mevrouw E. Hakkenberg-van der Vlist.
Er is geen Raad van Commissarissen ingesteld.

27-01-2022
1

1.2 Lopende procedures
Hiervan is tot op heden niet gebleken.

27-01-2022
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft de navolgende verzekeringen afgesloten:

27-01-2022
1

hiaatverzekering;
verzuimverzekering;
autoverzekering;
ABN AMRO Bedrijfspolis.
De curator heeft in onderzoek w elke verzekeringen dienen te w orden
opgezegd c.q. w elke verzekeringen reeds zijn geëindigd.
Verslag 2:
De lopende verzekeringen zijn opgezegd en beëindigd. Ter zake de ABN AMRO
Bedrijfspolis is een premierestitutie ontvangen van € 911,21. Ter zake de W GA
Hiaat verzekering bij Nationale Nederlanden is een premierestitutie ontvangen
van € 2,59.

25-04-2022
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte (in een verzamelgebouw ) aan de
Beneluxlaan 59 te Schoonhoven in onderhuur. De (hoofd- en
onder)huurovereenkomst w as reeds opgezegd per 31 december 2021. Met de
eigenaar van het gebouw is afgesproken dat de bedrijfsruimte gedurende de
maand januari 2022 nog gebruikt kan w orden tegen betaling van een
vergoeding. Deze vergoeding is door de (indirect) bestuurders van gefailleerde
voldaan, die vervolgens ook voor lege oplevering van de bedrijfsruimte zullen
zorgdragen.

27-01-2022
1

Verslag 2:
De oplevering van het gehuurde heeft plaatsgevonden op 3 februari 2022.

25-04-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde exploiteert een (kleinschalig) adviesbureau op het gebied van
architectuur, bouw kunde en onderhoud van gebouw en. De voornaamste
klanten van gefailleerde zijn scholen en VVE’s, w aarvoor gefailleerde
onderhoudsplannen opstelt en bew aakt. Gefailleerde voert niet daadw erkelijk
onderhoud aan de gebouw en uit, maar begeleidt en controleert w el dit proces
en de door derden verrichte w erkzaamheden.

27-01-2022
1

De onderneming is in 1992 als eenmanszaak opgericht door de heer Van der
Vlist en in 2003 in BV-vorm voortgezet. De heer Van der Vlist is in het najaar
van 2019 ernstig ziek gew orden en medio 2020 overleden. De zoon en dochter
van de heer Van der Vlist, de huidige (indirect) bestuurders, hebben sinds die
periode geprobeerd de onderneming overeind te houden vanuit nostalgische
redenen en voor het personeel en klanten. Zij w erkten voorheen zelf echter
niet in het bedrijf en beschikten dus eigenlijk niet over de benodigde kennis en
ervaring over het bedrijf en de klanten. Voor de projectbegeleiding en
dagelijkse aansturing van personeel hebben zij daarom een interimbedrijfsleider aangetrokken. Deze heeft ongeveer een jaar w erkzaamheden
verricht, maar toen konden zijn uren niet meer betaald w orden.
Dat het slechter ging met de financiën van de onderneming had volgens de
zoon en dochter verschillende oorzaken, die een optelsom w aren van het
overlijden van hun vader. Zo w as bijvoorbeeld de w ijze van bedrijfsvoering in
de kern niet rendabel. Er w erd gew erkt met jaarcontracten met vaste, relatief
lage, tarieven, zulks met de bedoeling om te verdienen aan meerw erk. Dit
meerw erk kw am na het overlijden van hun vader minder goed van de grond
dan voorheen; ook niet met behulp van de bedrijfsleider. Niet alleen verloor
het bedrijf door het w egvallen van vader commerciële en inhoudelijke kracht,
maar het overlijden had ook tot gevolg dat tw ee andere ervaren w erknemers
een baan elders zochten en er zodoende nog meer vertrouw de gezichten voor
klanten verdw enen. Geprobeerd is nog w el om nieuw e w erknemers aan te
trekken, maar feit bleef dat gefailleerde niet meer de kw aliteit en kw antiteit
aan dienstverlening kon bieden, zoals klanten die gew end w aren onder w ijlen
heer Van der Vlist. Deze samenloop van omstandigheden leidde tot
opzeggingen van contracten door bestaande klanten, met name per 1 januari
2022, w aardoor de financiële situatie steeds moeilijker w erd. De (indirect)
bestuurders hebben daarop besloten het eigen faillissement van de
vennootschap aan te vragen.
In de komende verslagperioden zal de curator nader onderzoek verrichten
naar de geschetste oorzaken van het faillissement.
Verslag 2:
Onderzoek is gaande.

25-04-2022
2

Verslag 3:
Het bestuur heeft de oorzaak van het faillissement toegeschreven aan een
optelsom van factoren, die het gevolg w aren van en tot uiting kw amen na de
ziekte en vervolgens het overlijden van dhr. Van der Vlist vanaf het najaar
2019. Gezien de zichtbare daling in omzet en ontstane verliezen in de jaren
2020 en 2021, lijkt deze geschetste oorzaak op het eerste gezicht
aannemelijk. De curator heeft het bestuur nog w el een aantal vragen gesteld
en zal de reactie betrekken in haar eindconclusies.

25-07-2022
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

27-01-2022
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

27-01-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

31-12-2021

4

Eén w erknemer heeft reeds zelf haar arbeidsovereenkomst
opgezegd voor faillissement. De arbeidsovereenkomst is
overigens nog w el opgezegd, voor zover vereist.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft melding gedaan bij het UW V van het uitgesproken
faillissement en de ontslagaanzeggingen. De w erkzaamheden zijn derhalve
afgerond.

27-01-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaresse van een onroerende zaak.

27-01-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

27-01-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 1.452,00

totaal

€ 1.452,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit (gedateerd) kantoormeubilair
ter zake zes w erkplekken met tw ee w at nieuw e computers. De curator heeft
de (indirect) bestuurders bereid gevonden tot overname van de
kantoorinventaris voor een bedrag € 1.200,00 exclusief BTW , w aarbij zij tevens
zullen zorgdragen voor ontruiming en oplevering van de bedrijfsruimte aan de
eigenaar van het pand (zie ook 1.4).

27-01-2022
1

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.

27-01-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w erkzaamheden zijn afgerond.

27-01-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Overname één lopende opdracht

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.362,16

Opdrachtenportefeuille en goodw ill

€ 22.837,84

totaal

€ 24.200,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde exploiteert een (kleinschalig) adviesbureau op het gebied van
architectuur, bouw kunde en onderhoud van gebouw en. De voornaamste
klanten van gefailleerde zijn scholen en VVE’s, w aarvoor gefailleerde
onderhoudsplannen opstelt en bew aakt. In deze verslagperiode is de curator
benaderd door vijf vergelijkbare adviesbureaus, die interesse hebben getoond
om de activiteiten van gefailleerde over te nemen. Samen met het bestuur is
een overzicht opgemaakt van 14 lopende beheersovereenkomsten (een 15e
met enkele lossen diensten) en 3 losse projecten.
De vijf gegadigden zijn door de curator uitgenodigd een bieding op de
orderportefeuille uit te brengen. Daarnaast heeft de curator drie kleinere
partijen benaderd, die in het verleden (deel)w erkzaamheden voor
(opdrachtgevers van) gefailleerde hebben verricht. Door de curator is uiteraard
het voorbehoud gemaakt dat de curator geen garantie kan geven op de
omzetw aarde, die een overnamekandidaat daadw erkelijk kan realiseren,
omdat geen garantie gegeven kan w orden dat opdrachtgevers van
gefailleerde daadw erkelijk met de w innende bieder een (jarenlange) relatie
w ensen aan te gaan.

27-01-2022
1

Van de vijf gegadigden heeft de curator vervolgens tw ee concrete biedingen
op het geheel ontvangen en één bieding van een andere gegadigde op een
bepaald project, w aar deze gegadigde al betrokken w as, mits de
opdrachtgever met die gegadigde het project ook zou w ensen voort te zetten.
Gezien het bovenstaande heeft de curator besloten de orderportefeuille in 2
delen over te dragen, te w eten het losse project aan één gegadigde voor een
koopsom van € 1.125,75 exclusief BTW en de overige opdrachten aan een
andere gegadigde, te w eten de hoogste bieder op het geheel, voor een
koopsom van € 18.874,25 exclusief BTW . Dit betrof de oorspronkelijke bieding
van die partij ad € 20.000,00 exclusief BTW minus de koopsom voor het losse
project, w aar de andere gegadigde mee verder kan. Komt die gegadigde niet
tot overeenstemming met de opdrachtgever, dan zal dit project – tegen
dezelfde prijs – alsnog overgedragen w orden aan de hoogste bieder.
De rechter-commissaris heeft ingestemd met beide overdrachten van de
orderportefeuille.
Daarna heeft de hoogste bieder een koopsom van €18.874,25 exclusief BTW
voldaan en overdracht van de opdrachtenportefeuille en de overige goodw ill
heeft plaatsgevonden.
Met betrekking tot het bepaalde project dient de koopsom van € 1.125,75
exclusief BTW nog te w orden voldaan en dient de overdracht nog te w orden
gerealiseerd.
In de koopsom van de hoogst biedende partij is tevens begrepen een bedrag
van € 1.000,00 exclusief BTW voor overname van de naam, w ebsite en
domeinnaam van gefailleerde, w aarbij de curator zich zal inspannen voor
overdracht zorg te dragen. Mocht overdracht niet lukken (om w at voor reden
dan ook), dan zal dit bedrag op een later moment teruggestort w orden aan de
hoogst biedende partij.
Verslag 2:
Met betrekking tot het bepaalde project is de koopsom van € 1.125,75
exclusief BTW ontvangen op de boedelrekening en is de overdracht
gerealiseerd.

25-04-2022
2

Overigens heeft één opdrachtgever van gefailleerde bezw aar geuit tegen de
overdracht van haar overeenkomst met gefailleerde en gegevens aan de
gegadigde en heeft daarbij tevens aangegeven haar fysieke en digitale
administratie te w illen ontvangen. Overdracht van de fysieke en digitale
administratie heeft plaatsgevonden tegen een boedelbijdrage van € 200,00
exclusief BTW .

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
coördineren overdracht naam, w ebsite en domeinnaam gefailleerde;
verkoop en overdracht laatste bepaalde opdracht.
De w erkzaamheden zijn afgerond.

3.8 Andere activa

27-01-2022
1

25-04-2022
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Personenauto - Citroën C3

€ 2.311,00

totaal

€ 2.311,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde is eigenaar van een personenauto, een Citroën C3. De curator zal
in contact treden met gegadigden om onderhandse verkoop van dit voertuig te
realiseren.

27-01-2022
1

Verslag 2:
Door de curator zijn gegadigden uitgenodigd een bod uit te brengen op de
personenauto. Het betrof een met reclame bestickerde en redelijk versleten
auto uit het bouw jaar 2009.
In totaal heeft de curator acht biedingen ontvangen. De curator heeft de
personenauto aan de hoogstbiedende partij, met toestemming van de rechtercommissaris, voor een bedrag van € 2.311,00 inclusief BTW verkocht.
Overdracht en vrijw aring van het kenteken heeft plaatsgevonden op 17
februari 2022.

25-04-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
27-01-2022
1

verkoop personenauto.
De w erkzaamheden zijn afgerond.

25-04-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 21.727,69

€ 22.302,44

Boedeldebiteuren

€ 10.736,01

€ 10.736,01

totaal

€ 32.463,70

€ 33.038,45

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement bedraagt de vordering van gefailleerde op debiteuren
€ 21.727,69. Door pre-faillissementsdebiteuren is na datum faillissement op de
bankrekening van gefailleerde reeds een bedrag van in totaal € 17.964,59
voldaan.
Om tot overdracht van de opdrachtenportefeuille over te kunnen gaan, zijn
door gefailleerde na het uitspreken van het faillissement w erkzaamheden
verricht in lopende projecten. In totaal is aan boedeldebiteuren gefactureerd
een bedrag van € 10.736,10. Door tw ee boedeldebiteuren is reeds de factuur
voldaan op de bankrekening van gefailleerde.
De bedragen die zijn ontvangen op de bankrekening van gefailleerde zijn op
verzoek van de curator door de bank overgemaakt op de boedelrekening.

27-01-2022
1

Verslag 2:
Aan pre-faillissementsdebiteuren is ontvangen een bedrag van € 22.302,44.
Eén aanvullende vordering ad € 574,75 bleek op faillissementsdatum te zijn
voldaan en w as daarom niet meer vermeld op de actuele debiteurenlijst, die
als leidraad na faillissementsdatum is genomen en een totale omvang van
debiteurenvorderingen van € 21.727,69 liet zien. De vordering ad € 574,75
w as voldaan op de bankrekening van gefailleerde en is later door de boedel
ontvangen.

25-04-2022
2

De facturen verzonden na datum faillissement zijn alle voldaan. De
debiteurenincasso is hiermee afgerond.
W el is de curator nog gebleken van een vordering in rekening-courant op Ben
van der Vlist Holding B.V. Nader onderzoek vindt nog plaats.
Verslag 3:
De curator heeft het bestuur een aantal vragen gesteld over de vordering in
rekening-courant op Ben van der Vlist Holding B.V. Daarnaast heeft de
curator het bestuur verzocht een betalingsvoorstel te presenteren voor
betaling aan de boedel van (in ieder geval) het resterende bedrag per
faillissementsdatum, zijnde € 17.500,90.

25-07-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
incasseren debiteuren.

27-01-2022
1

Onderzoek respectievelijk incasso vordering in rekening-courant.

25-04-2022
2

Afronden onderzoek en incasso vordering in rekening-courant.

25-07-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
27-01-2022
Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ING Bank N.V. en de ABN AMRO Bank N.V.
De creditsaldi ten bedrage van € 4.805,17 respectievelijk € 0,53 zijn ontvangen
op de boedelrekening.

1

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde least een kopieerapparaat. De curator heeft de leasemaatschappij
aangeschreven met het verzoek het kopieerapparaat voor oplevering van het
bedrijfspand terug te halen.
Voor het overige is niet gebleken van leaseovereenkomsten.

27-01-2022
1

Verslag 2:
Het kopieerapparaat is door de leasemaatschappij teruggehaald.

25-04-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
In het verleden zijn aan de ABN AMRO Bank N.V. zekerheden gesteld in
verband met een financiering. Deze zekerheden zijn inmiddels vrijgegeven,
aangezien de financiering is afgelost.

27-01-2022
1

5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar het gestelde onder 5.3.

27-01-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

27-01-2022
1

Verslag 3:
Er heeft zich nog een crediteur gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud ter zake een in bruikleen gegeven USB-stick met
daarop een bepaald tekenprogramma. Gebleken is dat de USB-stick nog in
bezit w as van een w erknemer van gefailleerde. De w erknemer zal de USBstick aan de betreffende crediteur retourneren.

25-07-2022
3

5.6 Retentierechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

27-01-2022
1

5.7 Reclamerechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

5.8 Boedelbijdragen

27-01-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

27-01-2022
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
retourneren kopieerapparaat.

27-01-2022
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

25-04-2022
2

Afronden teruggave USB-stick aan crediteur.

25-07-2022
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat een handvol projecten in de
eerste tw ee w eken na het uitspreken van het faillissement nog met een kleine
tijdsbesteding kon w orden afgemaakt en gefactureerd. De w erknemers
hebben deze afrondende w erkzaamheden verricht. Daarna zijn zij nog
behulpzaam gew eest bij overdrachtsw erkzaamheden ten behoeve van de
overnamekandidaat (overdragen van fysieke en digitale gegevens).

27-01-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Na het afronden van kleine w erkzaamheden in lopende projecten is door
gefailleerde aan (boedel)debiteuren gefactureerd een totaalbedrag van €
10.736,10. Eén factuur betreft overigens een gefactureerde afkoopsom met
betrekking tot een voor faillissementsdatum door de opdrachtgever opgezegde
overeenkomst.
Tw ee boedeldebiteuren hebben de factuur reeds voldaan op de bankrekening
van gefailleerde, zijnde een bedrag van € 918,69.

27-01-2022
1

Verslag 2:
De facturen verzonden na datum faillissement zijn alle voldaan. In totaal is er
een bedrag van € 10.736,01 gedeclareerd en ontvangen (per abuis staat in
het eerste verslag vermeld een bedrag van € 10.736,10).

25-04-2022
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
incasseren boedeldebiteuren
De w erkzaamheden zijn afgerond.

27-01-2022
1
25-04-2022
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verw ezen w ordt naar het gestelde onder 3.6. Door de hoogst biedende partij
is tevens de naam, w ebsite en domeinnaam van gefailleerde overgenomen.
Voorts zal deze partij in overleg gaan met drie w erknemers van gefailleerde
over het aanbieden van een arbeidsovereenkomst.

27-01-2022
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

27-01-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

27-01-2022
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

27-01-2022
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

27-01-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt over de jaarrekeningen 2018, 2019 en 2020 van
gefailleerde, alsmede de balans per 31 november 2021. Tevens beschikt de
curator over de grootboekkaarten 2019, 2020 en 2021 en de bankafschriften.
De curator verricht hierin onderzoek.

27-01-2022
1

Verslag 3:
Aan de boekhoudplicht lijkt op het eerste gezicht te zijn voldaan. De curator
heeft het bestuur nog w el een aantal vragen gesteld en zal de reactie
betrekken in haar eindconclusies.

25-07-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel blijken de volgende
gegevens:
de
de
de
de
de

jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening

van
van
van
van
van

2016
2017
2018
2019
2020

is
is
is
is
is

gedeponeerd
gedeponeerd
gedeponeerd
gedeponeerd
gedeponeerd

op
op
op
op
op

27-01-2022
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1 mei 2017;
29 mei 2018;
11 oktober 2019;
1 juni 2020;
29 oktober 2021.

De deponeringsplicht is derhalve nageleefd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Deze verklaring is niet vereist, nu gefailleerde valt binnen de door de w et
gestelde grenzen van artikel 2:396 lid 1 BW en is vrijgesteld van
accountantscontrole.

27-01-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000,00. Het geplaatst kapitaal
bedraagt € 17.350,00.
Een vordering w egens het niet volstorten van het aandelenkapitaal is
verjaard, zodat nader onderzoek achterw ege blijft.

27-01-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

27-01-2022
1

Onderzoek vindt plaats.

Toelichting
Verslag 3:
De curator heeft het bestuur in het kader van haar onderzoek een aantal
vragen gesteld en zal de reactie betrekken in haar eindconclusies.

7.6 Paulianeus handelen

25-07-2022
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

27-01-2022
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In onderzoek

25-07-2022
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Toelichting
Verslag 3:
De curator heeft het bestuur in het kader van haar onderzoek een aantal
vragen gesteld en zal de reactie betrekken in haar eindconclusies.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
onderzoek in de administratie;
onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
onderzoek naar paulianeus handelen.
Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

27-01-2022
1

25-07-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

27-01-2022
1

Salaris en verschotten curator: p.m.
UW V: p.m.

€ 60.745,74
Toelichting
Salaris en verschotten curator t/m 20-4-2022: € 28.243,38 incl BTW (reeds
uitbetaald) + P.M.
UW V ex art 66 lid 3 W W : € 3.972,64
UW V ex art 3:388e BW : € 28.529,72

8.2 Pref. vord. van de fiscus

25-07-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 133.989,00

27-01-2022
1

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting en loonheffingen ad in totaal € 133.989,00.

€ 161.781,00

25-04-2022
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Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting ad in totaal €
161.781,00, w aarin begrepen de vordering ex artikel 29 lid 7 OB ten bedrage
van € 4.774,00.
Door de curator is reeds bezw aar gemaakt tegen de (ambtshalve) aanslag
omzetbelasting over december 2021 ad € 8.823,00 en alsnog aangifte gedaan.
Deze dient derhalve nog opnieuw (op een lager bedrag) te w orden
vastgesteld.

€ 156.938,00

25-07-2022
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Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting ad in totaal €
156.938,00, w aarin begrepen de vordering ex artikel 29 lid 7 OB ten bedrage
van € 4.774,00.
Naar aanleiding van een door de curator aangetekend bezw aar is de aanslag
omzetbelasting over december 2021 verminderd en opnieuw vastgesteld.
De aanslag loonheffingen over januari 2022 is na een door de curator
aangetekend bezw aar op nihil gesteld.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

27-01-2022
1

De curator is in afw achting van de vorderingen van het UW V.

€ 19.755,45

25-07-2022
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Toelichting
De vordering ex artikel 66 lid 3 W W bedraagt: € 3.027,53
De vordering ex artikel 3:288e BW bedraagt : € 16.727,92

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden geen.

27-01-2022
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

27-01-2022
1

De crediteuren zijn geïnformeerd en door de curator verzocht hun vorderingen
in te dienen.

12

25-04-2022
2

13

25-07-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

27-01-2022
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Volgens de administratie van gefailleerde bedragen de vorderingen van
crediteuren op gefailleerde in totaal € 38.474,33. De crediteuren zijn
geïnformeerd en door de curator verzocht hun vorderingen in te dienen.

€ 37.848,82

25-04-2022
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€ 38.429,62

25-07-2022
3

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

27-01-2022
1

Verslag 3:
Gezien de huidige stand van de boedel ligt een opheffing bij gebrek aan
baten of een vereenvoudigde afw ikkeling voor de hand.

25-07-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren en controleren vorderingen.

27-01-2022
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Controleren vorderingen.

25-04-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

27-01-2022
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9.2 Aard procedures
N.v.t.

27-01-2022
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9.3 Stand procedures
N.v.t.

27-01-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

27-01-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in eerste instantie richten op het verrichten van nader
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, het inventariseren van
diverse zaken, het afronden van de overdracht/verkoop van de goodw ill, de
verkoop van de personenauto, alsmede de incasso van de vorderingen op
derden. Daarnaast zal de curator zich in de komende verslagperiode
bezighouden met de w erkzaamheden hieronder nader genoemd onder 10.4.

27-01-2022
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de
w erkzaamheden hieronder nader genoemd onder 10.4.

25-04-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 15 maanden.

27-01-2022
1

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 12 maanden.

25-04-2022
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De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 9-12 maanden, zulks met name afhankelijk van de
periode die nodig is om de vordering in rekening-courant op Ben van der Vlist
Holding B.V. te incasseren

25-07-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
28-10-2022

25-07-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
inventariseren crediteuren;
inventariseren/opzeggen verzekeringen;
afronden/verkoop activa;
incasseren vorderingen op derden;
nader onderzoek rekening-courantverhoudingen;
nader onderzoek in de administratie;
nader onderzoek paulianeus handelen;
nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

afronden onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
onderzoek in de administratie;
onderzoek rekening-courantverhoudingen;
overige (rechtmatigheids)w erkzaamheden.

afronden rechtmatigheidsonderzoek;
afronden onderzoek en incasso vordering in rekening-courant.

Bijlagen
Bijlagen

27-01-2022
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25-04-2022
2

25-07-2022
3

