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Algemene gegevens
Naam onderneming
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autosloperij W .
Lubbers B.V. (hierna: ‘Autosloperij Lubbers) is opgericht bij akte van 28 april
1976. Autosloperij Lubbers is statutair gevestigd en kantoorhoudende te
(3067 GC) Rotterdam aan de Hoofdw eg 157 en is in het Handelsregister
ingeschreven onder nummer: 24089157.
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Activiteiten onderneming
Autosloperij Lubbers exploiteerde een autosloperij en hield zich blijkens het
Handelsregister bezig met de groothandel in autosloopmateriaal, detailhandel
en groothandel in gebruikte onderdelen en secundaire materialen afkomstig
van autow rakken ten behoeve van materiaal en producthergebruik.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 427.469,87

2017

€ 108.590,61

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Gemiddeld aantal personeelsleden
3
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Boedelsaldo
€ 45.750,00

26-03-2021
13

€ 45.750,00

24-09-2021
14

€ 45.750,00

24-12-2021
15

Verslagperiode
van
25-9-2020

26-03-2021
13

t/m
24-3-2021
van
25-3-2021

24-09-2021
14

t/m
23-9-2021
van
24-9-2021

24-12-2021
15

t/m
23-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

13

328 uur 42 min

14

2 uur 24 min

15

2 uur 36 min

totaal

333 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder
van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de
volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie w orden
gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of
andere gegevens afw ijken van w at in dit verslag staat. Aan dit
faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden
ontleend.
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Nadere inlichtingen kunnen w orden verkregen bij ondergetekende.
Telefoonnummer: 0102822999
e-mail: lambert@debok.com

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Autosloperij W . Lubbers B.V. is bij notariële akte d.d. 28 april 1976 opgericht.
Als enig bestuurder staat ingeschreven de heer W illem Lubbers. De
vennootschappen W . Lubbers Holding B.V. en H. Lubbers Holding B.V. houden
ieder 50% van de aandelen in het ge-plaatste kapitaal van de gefailleerde
vennootschap.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator heeft kunnen nagaan w as gefailleerde op datum
faillissement niet betrokken bij procedures.
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerde w as op datum faillissement betrokken bij diverse
verzekeringsovereenkomsten. Deze verzekering is inmiddels, voor zover deze
nog niet w as beëindigd, door de curator beëindigd.
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1.4 Huur
Gefailleerde w as op datum faillissement ten aanzien van de door haar
geëxploiteerde autosloperij uit hoofde van een huurovereenkomst. De huur
bedroeg EUR 379,26 per w eek.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Naar opgaaf van de bestuurder is Autosloperij Lubbers in financiële problemen
geraakt w egens een conflict met een oud-w erknemer. De betreffende
w erknemer zou dertig jaar in dienst zijn gew eest bij Autosloperij Lubbers. Na
een conflict met de bestuurder zou hij gedurende tw ee jaar ziek zijn gew eest.
Toen de w erknemer zich w eer beter had gemeld zou hij w egens een fout
advies van een jurist door Autosloperij Lubbers zijn ontslagen. Hierdoor
maakte de w erknemer aanspraak op een transitievergoeding van circa EUR
70.000. Doordat Autosloperij Lubbers gedurende tw ee jaar loon heeft
doorbetaald bij ziekte van de w erknemer alsmede opdraaide voor de
transitievergoeding is failliet in ernstige liquiditeitsproblemen zijn gekomen.
Onder dreiging van executoriaal beslag van de w erknemer zag de bestuurder
van failliet zich genoodzaakt om voorlopige surseance van betaling aan te
vragen, w elke bij beschikking van 19 mei 2017 door de Rechtbank Rotterdam is
verleend. De bew indvoerder heeft onderzocht of de liquiditeitsproblemen van
Autosloperij Lubbers konden w orden opgelost, maar aangezien niet de
verw achting bestond dat Autosloperij Lubbers na verloop van tijd haar
schuldeisers w el zou kunnen bevredigen heeft de bew indvoerder met
instemming van de bestuurder de voorlopige surseance van betaling ex artikel
242 Faillissementsw et voorgedragen voor intrekking met het verzoek
Autosloperij Lubbers failliet te laten verklaren. Naar aanleiding daarvan heeft
de Rechtbank Rotterdam op 31 mei 2017 het faillissement van Autosloperij
Lubbers uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er naar opgaaf van de bestuurder 3
personen bij Autosloperij Lubbers in loondienst w erkzaam. Tevens w aren er
enkele (onbetaalde) stagiaires w erkzaam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3
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Toelichting
In het jaar voor faillissement w aren er tevens 3 personen bij Autosloperij
Lubbers in loondienst w erkzaam alsmede enkele stagiaires.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

6-6-2017

3

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de
arbeidsovereenkomsten bij brief van 6 juni 2017 opgezegd.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft contact gehad met de w erknemers en met het UW V.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Voor zover de curator tot heden heeft
kunnen nagaan, heeft gefailleerde geen
onroerende zaken in kadastraal eigendom.
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft het Kadaster geraadpleegd.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Autosloperij Lubbers beschikt over een
kantoorinventaris, w aaronder bureaus,
computers, stoelen, telefoons, kassasysteem.
Daarnaast beschikt failliet over een compressor
en gereedschap.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator zal hierover in een volgend verslag nader berichten.
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Vierde verslag:
De curator verw ijst voor de specificatie van de verkoopopbrengst naar punt 6.6
van dit verslag.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal de belangen van de Belastingdienst behartigen die haar op
grond van artikel 21 Invorderingsw et toekomen. De omvang van de
bedrijfsmiddelen die als bodem-zaken kw alificeren dient in overleg met de bank
nog te w orden vastgesteld.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie bestuurder, bank en Belastingdienst;
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De gefailleerde vennootschap beschikt over een
groot aantal autow rakken, auto-onderdelen en
vloeistoffen (bijvoorbeeld: olie)
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gedurende de periode dat de w erkzaamheden gedurende de voorlopige
surseance van betaling zijn voortgezet is er voorraad verkocht voor een
bedrag van circa EUR 5.000.
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Met de opbrengst van de activa van de gefailleerde vennootschap kon de
vordering van de pandhouder volledig w orden voldaan, daarom is er geen
boedelbijdrage betaald. Voor de specificatie van de verkoopopbrengst verw ijst
de curator naar punt 6.6 van dit verslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg met bestuurder, bestuderen administratie.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voor alsnog niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
De gefailleerde vennootschap beschikt mogelijk over een vordering op het
adviesbureau die de voormalig w erknemer van failliet heeft ontslagen, althans
heeft geadviseerd tot ontslag. De curator verw ijst naar punt 1.7 van dit
verslag.
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Vierde verslag:
De curator heeft de handelsw ijze van het adviesbureau beoordeeld en zal
hierover in de komende verslagperiode in overleg treden met het
adviesbureau.
Vijfde verslag:
De curator heeft een brief gestuurd aan het adviesbureau, w aarin de
bezw aren over de w ijze van advisering zijn geuit. Het adviesbureau heeft als
reactie daarop een uitgebreid verw eer gestuurd.
De curator acht het - gelet op enerzijds het relatief beperkte financiële belang
voor de boedel (enkele duizenden euro’s) en anderzijds het uitgebreide
verw eer van het advies-bureau – niet opportuun om vervolgstappen te nemen.
De curator acht dit punt derhalve afgew ikkeld.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg bestuurder.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Mogelijk beschikt de gefailleerde vennootschap
over enkele handelsdebiteuren, zij het in zeer
beperkte mate. Het grootste gedeelte van de
omzet bestond uit klanten die hun bestelling
direct afrekenden. De curator heeft de omvang
van de debiteurenportefeuille nog in onderzoek.
totaal

Toelichting debiteuren
De curator zal hierover in een volgend verslag nader berichten.
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Tw eede verslag:
Er is een betaling van een handelsdebiteur op de boedelrekening ontvangen
van EUR 858.
Derde verslag:
Van de Regionale Belasting Groep is in totaal 1.069,89 aan restituties
ontvangen.
Vijfde verslag:
Van de Regionale Belasting Groep is in totaal 1.595,03 aan restituties
ontvangen.
Boedelbijdrage
De curator zal hierover in een volgend verslag nader berichten.
Tw eede verslag:
Niet van toepassing.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie met één debiteur;
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Failliet had een rekening-courant verhouding met ING Bank N.V. (hierna: “ING”)
w elke op faillissementsdatum een debetsaldo vertoonde van EUR 45.715,92.
Failliet hield daarnaast tw ee bankrekeningen aan bij ING w elke op
faillissementsdatum in totaal een creditsaldo vertoonden van EUR 2.422,73,
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w elk bedrag door ING is verrekend met het debetsaldo. ING heeft bij de
curator ter verificatie een vordering ingediend van EUR 43.293,19.
De gefailleerde vennootschap hield daarnaast een bankrekening aan bij Aegon
Bank N.V., w elke op faillissementsdatum een creditsaldo vertoonde van EUR
1.865,11. De curator heeft Aegon Bank N.V. verzocht dit bedrag over te maken
naar de boedelrekening.
Tw eede verslag:
Aegon Bank N.V. heeft uiteindelijk een resterend saldo van EUR 4.063,41 naar
de boedelrekening overgemaakt.
Voor de afw ikkeling van de vordering van ING Bank N.V. verw ijst de curator
naar punt 6.6 van dit verslag.

5.2 Leasecontracten
De gefailleerde vennootschap leaset bij w ijze van operational lease tw ee
heftrucks van Toyota Material Handling Nederland B.V. De curator heeft de
heftrucks nog niet kunnen laten ophalen, omdat de Belastingdienst heeft
medegedeeld het beslag ex artikel 22 lid 3 Invorderingsw et vooralsnog te
handhaven.
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Tw eede verslag:
De Belastingdienst heeft het bodembeslag op de heftrucks opgeheven. De
curator heeft vervolgens de leasemaatschappij in de gelegenheid gesteld de
heftrucks op te halen, al-thans door de doorstarter over te laten nemen.

5.3 Beschrijving zekerheden
ING heeft de navolgende zekerheden bij de curator kenbaar gemaakt:
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- pandrecht op de bedrijfsactiva, omvattende in ieder geval de algehele
bedrijfsuitrusting (inclusief machines en transportmiddelen), tegoeden,
vorderingen en voorraden met inbegrip van goodw ill;

5.4 Separatistenpositie
De curator verw ijst naar punt 5.3 van dit faillissementsverslag.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

26-03-2021
13

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanaf de datum verlening van de voorlopige surseance van betaling d.d. 19
mei 2017 is nog enige tijd doorgew erkt. De w erkzaamheden van de
gefailleerde vennootschap zijn reeds een w eek voorafgaand aan het
faillissement gestaakt.
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6.2 Financiële verslaglegging
Er is een tussentijds financieel verslag opgesteld.
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Tw aalfde verslag:
Er is een tussentijds financieel verslag opgesteld.
Veertiende verslag:
Er is een tussentijds financieel verslag opgesteld.

24-09-2021
14

Er is een tussentijds financieel verslag opgesteld.

24-12-2021
15

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Ophalen contant geld bij failliet.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is met enkele geïnteresseerde partijen in gesprek over de
mogelijkheden van een doorstart door middel van een verkoop van activa en
goodw ill (bestaande uit een overdracht van de huurovereenkomst). De curator
is momenteel in overleg met de verhuurders van de gefailleerde vennootschap
over de mogelijkheden tot een overdracht.
Tw eede verslag:
Failliet huurde haar bedrijfsterrein reeds lange tijd van een natuurlijk persoon.
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In de loop der jaren is de eigendom van het door failliet gehuurde
bedrijfsterrein echter door vererving overgegaan op tw ee natuurlijke
personen. De curator heeft beide verhuurders verzocht hun medew erking te
verlenen aan het overdragen van de huurovereenkomst middels een
indeplaatsstelling. Een van de verhuurders deelde mee in beginsel niet
onw elw illend te staan ten opzichte van indeplaatsstelling. Daarentegen
reageerde de andere verhuurder – ondanks meerdere schriftelijke en
telefonische verzoeken van de curator daartoe – niet inhoudelijk op de
kw estie.
Uit besprekingen met verschillende in een doorstart geïnteresseerde partijen is
gebleken dat zij allen uitsluitend geïnteresseerd w aren in koop van de
onderneming van failliet, w aaronder begrepen de activa failliet overdracht van
de huurovereenkomst van failliet (middels een indeplaatsstelling). De curator
heeft de geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld een bieding te
doen, hetgeen heeft geresulteerd in een hoogste bieding van EUR 151.500
(geen btw ), w elke bieding de curator met toestemming van de rechtercommissaris heeft aanvaard.
Onderdeel van de door de curator – met toestemming van de rechtercommissaris - geaccepteerde bieding is dat koper, Automobiel- en
Autodemontagebedrijf Alexander, op eigen kosten een advocaat inschakelt die
in naam van de curator een vordering tot indeplaatsstellingsprocedure
entameert. De curator heeft in afw achting op deze procedure – met machtiging
van de rechter-commissaris - reeds een onderhuurovereenkomst met de
doorstarter afgesloten op grond w aarvan deze een titel tot verblijft heeft op
het bedrijfsterrein.
De dagvaarding w aarin indeplaatsstelling w ordt gevorderd is inmiddels in
concept gereed en zal naar verw achting op korte termijn w orden betekend.
Derde verslag:
De dagvaarding w aarin indeplaatsstelling w ordt gevorderd is inmiddels
uitgebracht. Op verzoek van één van de verhuurders heeft de Rechtbank
uitstel verleend voor antw oord tot 2 januari 2018.
Eind november 2017 heeft er op het kantoor van de curator een bespreking
plaatsgevonden tussen de verhuurders en de doorstarter, w aarbij de
mogelijkheden zijn onder-zocht voor het treffen van een minnelijke regeling.
Naar aanleiding van deze bespreking zouden de verhuurders een voorstel
doen aan de doorstarter.
Kort na deze bespreking is één van de verhuurders tussentijds overleden. Het
is momenteel nog onduidelijk w ie er thans gerechtigd is op het aandeel in het
onroerend goed van de overleden verhuurder. De onderhandelingen zijn
daardoor tijdelijk opgeschort.
Vierde verslag:
Op verzoek van de advocaat van de bew indvoerder van de overleden
verhuurder is de procedure ex artikel 225 Rv voor onbepaalde tijd geschorst.
Het is op dit moment nog niet duidelijk w ie de erfgenamen zijn van de
overleden verhuurder en w at de inhoud is van het testament met betrekking
tot het gehuurde. Ter verkenning van de mogelijkheden tot het treffen van een
minnelijke regeling voert de advocaat van de curator momenteel overleg met
de executeur van de nalatenschap alsmede met de advocaat van de andere
verhuurder. Indiener niet een tijdige oplossing w ordt bereikt zullen de
erfgenamen w orden opgeroepen te verschijnen in de procedure en zal de

procedure w eer w orden hervat.
Vijfde verslag:
Aangezien het overleg met de executeur van de nalatenschap niet heeft geleid
tot het treffen van een minnelijke regeling is in opdracht van de curator de
procedure hervat (door oproeping van de gezamenlijke erfgenamen te
verschijnen in het geding). De procedure staat momenteel voor antw oord
medio juli. Dit laat overigens onverlet dat partijen recentelijk w ederom in
overleg zijn getreden om de mogelijkheid van een minnelijke regeling te
verkennen.
Zesde verslag:
De erven hebben geconcludeerd voor antw oord. De procedure staat thans
medio oktober 2018 voor het nemen van conclusie van antw oord in
reconventie.
Zevende verslag:
De erven staan in de procedure op de rol van 29 januari 2019 voor conclusie
van dupliek.
Achtste verslag:
De erven hebben op 29 januari 2019 een conclusie van dupliek in conventie
tevens inhoudende repliek in voorw aardelijke reconventie genomen. De boedel
heeft op 25 februari 2019 conclusie van dupliek in voorw aardelijke reconventie
De procedure staat thans op de rol van 29 maart 2019 voor vonnis.
Negende verslag:
Bij vonnis d.d. 29 maart 2019 is de vordering van de curator tot machtiging
voor indeplaatsstelling toegew ezen. De (voorw aardelijke) reconventionele
vordering van gedaagden is afgew ezen. De hoger beroepstermijn verstrijkt op
29 juni 2019. Op moment van schrijven is er (nog) geen hoger beroep
ingesteld tegen het vonnis.
Tiende verslag:
(Een deel van) de verhuurders hebben hoger beroep ingesteld tegen het
vonnis. De indeplaatsstelling is per 20 juli 2019 geformaliseerd. De boedel zal
de doorstarter in de gelegenheid stellen om de indeplaatsstellingsprocedure
(op naam van de boedel) voor eigen rekening en risico af te maken. Ter
voorkoming van eventuele toekomstige misverstanden en discussies hebben
de curator en de doorstarter - met machtiging van de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst gesloten, w aarbij de rechten en verplichtingen
over en w eer zijn vastgelegd.
Elfde verslag:
De procedure staat op de rol van 7 april 2020 voor het nemen van memorie
van antw oord door de advocaat van de boedel. De afgelopen verslagperiode
heeft de curator de memorie van grieven bestudeerd en overleg gevoerd met
de advocaat.
Tw aalfde verslag:
De memorie van antw oord is op 11 mei 2020 zijdens de boedel ingediend.
Appellanten hebben op 21 juli 2020 een akte uitlaten ingediend, w aarna
zijdens de boedel op 24 augustus 2020 een antw oordakte is ingediend.
Appellanten hebben het Gerechtshof verzocht pleidooi te bepalen. De
procedure staat thans op de rol van 6 oktober 2020 voor dagbepaling pleidooi.
Dertiende verslag:
De doorstarter heeft het bedrijfsterrein verkocht. Het Gerechtshof heeft de

indeplaatsstellingsprocedure ambtshalve van de rol doorgehaald. De
doorstarter heeft geïnformeerd dat het bedrijfsterrein naar verw achting op
korte termijn zal w orden geleverd.
Veertiende verslag:
Naar aanleiding van een verzoek daartoe van de notaris heeft de curator
bevestigd - ook na intrekking van de indeplaatsstellingsprocedure - geen
vorderingen jegens de doorstarter te pretenderen of in te stellen. De
doorstarter ziet ook af van het vorderen van enige (schade)vergoeding jegens
de curator. De levering zal op korte termijn plaatsvinden. Na de levering zal
voormelde procedure w orden ingetrokken.
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De levering van het bedrijfsterrein heeft plaatsgevonden en de procedure bij
het Hof is ingetrokken.

24-12-2021
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6.5 Verantwoording
Vooralsnog niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Tw eede verslag:
De reeds volledig op de boedelrekening ontvangen koopprijs ad EUR 151.500
(exclusief
btw ) is onder te verdelen in EUR 60.000 voor de inventariszaken van failliet
alsmede EUR 91.500 voor de goodw ill, w aarvan de helft van de goodw ill prijs
(EUR 45.750) onvoorw aardelijk is en de andere helft voorw aardelijk is betaald.
De voorw aarde is erin gelegen dat indien overdracht van de
huurovereenkomst c.q. indeplaatsstelling uiteindelijk, ook naar de overtuiging
van de curator, niet mogelijk blijkt, dat de curator het bedrag van EUR 45.750
aan de doorstarter zal terugbetalen.
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Gelet op de omstandigheid dat ING Bank N.V. pandrecht had op de roerende
zaken van failliet, heeft de curator met de opbrengst van de activa de
vordering van ING ad EUR 43.823,24 volledig voldaan.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bezichtigingen en besprekingen met geïnteresseerde partijen; overleg
(advocaat) verhuurders.
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Tw eede verslag:
Besprekingen met geïnteresseerde partijen & rechter-commissaris; opstellen
koop- en (onder)huurovereenkomst; Correspondentie advocaat, beoordeling
dagvaarding.
Derde verslag:
Correspondentie verhuurders en doorstarten; bijw onen bespreking.
Veertiende verslag:
Correspondentie notaris.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (digitale) administratie van de gefailleerde vennootschap is aan een eerste
onderzoek onderw orpen. De curator heeft reeds geconstateerd dat de
boekhouding van failliet onvolledig is, in die zin dat de loonadministratie de
afgelopen jaren niet is geboekt. De curator dient zich nog een oordeel te
vormen over der vraag in hoeverre de boekhouding voldoet aan de w ettelijke
regels die daarvoor gelden.
Tw eede verslag:
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het afronden van
het onderzoek naar de administratie van failliet en hierover in een volgend
verslag nader berichten.
Derde verslag:
Het onderzoek naar de administratie loopt nog.
Vierde verslag:
Het onderzoek naar de administratie zal in de komende verslagperiode w orden
afgerond.
Vijfde verslag:
Het onderzoek is afgerond. Alhoew el de administratie hiaten bevat ten aanzien
van loonjournaalposten is het de curator niet gebleken dat de administratie
niet voldoet aan de w ettelijke eisen die w orden gesteld voor een onderneming
van deze omvang.

7.2 Depot jaarrekeningen

26-03-2021
13

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het Handelsregister is de volgende deponeringsdatum van de jaarrekening
gebleken:
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2016: niet gedeponeerd (nog niet verplicht)
2015: 25-11-2016 (op tijd).
2014: 16-08-2016 (te laat).

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vooralsnog ziet het ernaar uit dat gefailleerde voldoet aan de criteria van
artikel 2:395a lid 1 BW en derhalve is vrijgesteld van de verplichting om de
jaarrekening te doen goedkeuren door een accountant.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De verplichting tot volstorting van de aandelen is inmiddels verjaard, zodat,
indien en voor zover niet zou zijn voldaan aan de volstortingsverplichting, het
niet opportuun is om uit te zoeken of destijds aan de stortingsverplichting is
voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft nog in onderzoek of sprake is gew eest van kennelijk
onbehoorlijk bestuur of andere onrechtmatige handelingen van de bestuurder.
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Tw eede verslag:
Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. De curator dient zich nog
een oordeel te vormen of er al dan niet sprake is van kennelijk onbehoorlijk
bestuur, althans andere onrechtmatige handelingen van het bestuur. In het
volgend verslag zal de curator hierover nader berichten.
Derde verslag:
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.
Vierde verslag:
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
afgerond.
Vijfde verslag:
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Het is de curator daarbij niet
gebleken dat er sprake zou zijn kennelijk onbehoorlijk bestuur, paulianeus
handelen en/of andere onrechtmatige gedragingen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie punt 7.5 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen beschikbare administratie en bankafschriften.
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Derde verslag:
Onderzoek administratie; uitzetten plan van aanpak.
Vierde verslag:
Onderzoek naar de financiële (kas)administratie van failliet;
Vijfde verslag:
Afronden rechtmatigheidsonderzoek; communicatie rechter-commissaris en
bestuurder failliet.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris van de curator zal een boedelvordering opleveren. De curator
verw acht ver-der dat de verhuurders, UW V en ClaimsAgent B.V. een
boedelvordering zullen indienen.
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De curator heeft de sloten (laten) vervangen op het bedrijfsterrein van failliet.
Nood-voorzieningenbedrijf N. Kreuk B.V. heeft daartoe een boedelvordering
aangemeld ad EUR 718,62 (exclusief btw ).
Tw eede verslag:
De vordering van ClaimsAgent B.V. bedraagt momenteel EUR 30,25 (inclusief
btw ).
Derde verslag:
Na betaling door de curator van de oorspronkelijke vordering van ClaimsAgent
B.V. be-draagt deze momenteel EUR 6,05 (inclusief btw ).
Het UW V heeft een boedelvordering aangemeld van EUR 18.778,38.
Vierde verslag:
Het UW V heeft een gew ijzigde boedelvordering aangemeld van EUR 20.886,53.
De vordering van ClaimsAgent B.V. bedraagt momenteel EUR 9,09 (inclusief
btw ).

Toelichting
Geen w ijzigingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft tot heden de volgende vorderingen ingediend:
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Omzetbelasting: EUR 61.286;
Loonbelasting: EUR 77.540.
Tw eede verslag:
De aangepaste vorderingen van de Belastingdienst zijn als volgt:
Omzetbelasting: EUR 63.102;
Loonbelasting: EUR 77.540.
Derde verslag:
De aangepaste vorderingen van de Belastingdienst zijn als volgt:
Omzetbelasting: EUR 63.102;
Loonbelasting: EUR 77.540;
Motorrijtuigenbelasting: EUR 848.

Toelichting
Geen w ijzigingen.

24-09-2021
14

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator heeft het UW V gevraagd opgave te doen van haar vordering op de
gefail-leerde vennootschap. De curator heeft die opgave nog niet ontvangen.
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Derde verslag:
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van EUR 14.581,31.
Vierde verslag:
Het UW V heeft een gew ijzigde preferente vordering ingediend van EUR
19.512,23.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.
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Tw eede verslag:
Een voormalig w erknemer van failliet heeft een uit hoofde van artikel 3:288
sub e BW preferente vordering ingediend van EUR 9.479,78.

Toelichting
Geen w ijzigingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat er circa 35 concurrente
schuldeisers zijn. Voor zover mogelijk heeft de curator de schuldeisers
aangeschreven en uitgenodigd hun vordering ter verificatie in te dienen.
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Tot heden heeft 1 concurrente crediteur zijn vordering ter verificatie bij de
curator inge-diend.
Tw eede verslag:
Tot heden hebben 7 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie bij de
curator ingediend.
Derde verslag:
Tot heden hebben 10 concurrente schuldeisers hun vordering ter verificatie bij
de curator ingediend.
Vierde verslag:
Tot heden hebben 11 concurrente schuldeisers hun vordering ter verificatie bij
de curator ingediend.
12
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Toelichting
Tot heden hebben 12 concurrente schuldeisers hun vordering ter verificatie bij
de curator ingediend.
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Tot heden is een bedrag van EUR 27 aan concurrente vorderingen ingediend.
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Tw eede verslag:
Uit de administratie van failliet blijkt dat er een concurrente schuldenlast is van
ruim EUR 180.000.
Tot heden is een bedrag van EUR 9.534,58 aan concurrente vorderingen
ingediend.
Derde verslag:
Tot heden is EUR 107.211,98 (inclusief btw ) aan concurrente vorderingen
ingediend.
Vierde verslag:
Na aftrek van de betaalde vordering van de pandhouder is er tot heden EUR
79.967,36 (inclusief btw ) aan concurrente vorderingen ingediend.
€ 79.967,36
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Toelichting
geen w ijzigingen.
€ 79.967,36
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is vooralsnog niet duidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.
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Vijfde verslag:
Het faillissement zal ofw el w orden opgeheven w egens gebrek aan baten ofw el
vereenvoudigd w orden afgew ikkeld. Een en ander is voornamelijk afhankelijk
van de vraag of er een verplichting voor de boedel bestaat om al dan niet het
voorw aardelijke gedeelte van de (ver)koopsom van de onderneming terug te
betalen.
Dertiende verslag:
De curator verw acht dat het faillissement ex artikel 137a Faillissementsw et
vereenvoudigd zal w orden afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de administratie van gefailleerde aan eerste onderzoek
onderw orpen. De curator heeft de uit de administratie gebleken schuldeisers
aangeschreven en hen verzocht een eventuele vordering bij hem ter verificatie
in te dienen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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Tw eede verslag:
De curator verw ijst naar punt 6.4 van dit verslag.

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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Tw eede verslag:
De curator verw ijst naar punt 6.4 van dit verslag.

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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Tw eede verslag:
De curator verw ijst naar punt 6.4 van dit verslag.

9.4 Werkzaamheden procedures
-
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het trachten te
realiseren van een doorstart. Indien blijkt dat naar verw achting het op korte
termijn niet haalbaar is de huurovereenkomst over te dragen, zal de curator
mogelijk op korte termijn overgaan tot het verkopen van de aanw ezige activa.
Tw eede verslag:
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
- de indeplaatsstellingsprocedure;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek
- inventariseren schuldenlast;
- beoordeling mogelijke vordering op adviesbureau failliet;
Derde verslag:
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
- de indeplaatsstellingsprocedure;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek
- beoordeling mogelijke vordering op adviesbureau failliet;
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Vierde verslag:
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
- voortzetten indeplaatsstellingsprocedure;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkelen kw estie adviesbureau.
Vijfde verslag:
- afw ikkelen indeplaatsstellingsprocedure;
Zesde verslag:
- afw ikkelen indeplaatsstellingsprocedure;
Dertiende verslag:
- monitoren juridische levering van het bedrijfsterrein;
- afw ikkeling van het faillissement
Veertiende verslag:
- monitoren juridische levering van het bedrijfsterrein;
- afw ikkeling van het faillissement
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Afw ikkeling van het faillissement.

24-12-2021
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog is niet duidelijk op w elke termijn het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.
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Dertiende verslag:
De curator verw acht dat het faillissement in de loop van 2021 voor afw ikkeling
zal w orden voorgedragen.
Veertiende verslag:
De curator verw acht dat het faillissement uiterlijk ultimo 2021 voor afw ikkeling
zal w orden voorgedragen.
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De curator verw acht dat het faillissement in de maand januari 2022 voor
afw ikkeling zal w orden voorgedragen.
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10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
De curator zal uiterlijk over drie maanden het volgende faillissementsverslag
indienen.
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Tiende verslag:
Nu de procedure tot indeplaatsstelling naar verw achting langer gaat duren dan
voorzien en de curator afspraken met de doorstarter heeft gemaakt over de
voortzetting van de procedure, brengt driemaandelijkse verslaglegging
onnodige kosten voor de boedel met zich mee. Met toestemming van de
rechter-commissaris zal het faillissementsverslag tot nader orde eens per zes
maanden w orden gepubliceerd.
Dertiende verslag:
De curator zal het volgende faillissementsverslag op 25 september 2021
publiceren.
Veertiende verslag:
De curator zal het volgende faillissementsverslag op 23 maart 2022 publiceren.
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In verband met de naderende afw ikkeling van het faillissement, zal geen
nieuw verslag meer w orden gepubliceerd.
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Bijlagen
Bijlagen

