Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

Datum:

14-02-2018

Insolventienummer:

F.10/17/285

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000013931:F001

Datum uitspraak:

13-06-2017

Curator:

mr. J.R. Everhardus

R-C:

mr. J van Spengen

Algemeen
Gegevens onderneming
Bij vonnis van Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juni 2017 is de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Autoschade Hellevoetsluis B.V., handelend onder de naam Smart
Repair Hellevoetsluis, voorheen handelend onder de naam Steenbeek Autoschade
Hellevoetsluis B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 58052895, (hierna: "Autoschade Hellevoetsluis" of "failliet") in staat van faillissement
verklaard.
Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel, alsmede volgens opgave van de
bestuurder van failliet, hield Autoschade Hellevoetsluis zich bezig met de exploitatie van een
autoschade- en reparatiebedrijf, plaatwerkerij, spuiterij, autoruitvervanging, verhuur van
personenwagens, lichte bedrijfswagens, aanhangwagens alsmede handel en verhuur in
accessoires.
Omzetgegevens
In onderzoek.
2014: EUR 1.554.074
2015: EUR 1.431.840
Personeel gemiddeld aantal
7.
Saldo einde verslagperiode
€ 0,-EUR 7.900,83
EUR 7.900,83
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Datum:

14-02-2018

Verslagperiode
13 juni 2017 tot en met 31 juli 2017.
1 augustus 2017 tot en met 6 november 2017
7 november 2017 tot en met 12 februari 2018.
Bestede uren in verslagperiode
56,7 uur
53,8 uur
21,20 uur
Bestede uren totaal
56,7 uur
110,50 uur
131,70
Toelichting
Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft
verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan aan dit
verslag geen enkele zekerheid worden ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat in een later
stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast. Aan dit
faillissementsverslag en/of vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden
RQWOHHQG1LHWVLQGLWYHUVODJNDQZRUGHQJHwQWHUSUHWHHUGDOVHHQHUNHQQLQJYDQ
aansprakelijkheid, noch als afstand van enig recht.
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

14-02-2018

Autoschade Hellevoetsluis B.V. is opgericht op 25 juni 2013. Enig bestuurder en enig
aandeelhouder is sinds datum oprichting Gebr. Steenbeek Onroerend Goed B.V. (kvk:
24305126), gevestigd te (3237 ME) Vierpolders aan de Seggelant-Zuid 5.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Gebr. Steenbeek Onroerend Goed B.V. is D.J.
Steenbeek Beheer B.V. (kvk: 24305143), van welke vennootschap de heer Dirk Johannes
Steenbeek op diens beurt enig bestuurder en enig aandeelhouder is.
De heer Steenbeek exploiteert middels Gebr. Steenbeek Autoschade B.V. (kvk: 24256525)
een tweede vestiging die zich bezig houdt met behandeling van autoschades te Brielle. Gebr.
Steenbeek Onroerend Goed B.V. houdt naast alle aandelen in het kapitaal van failliet tevens
alle aandelen in het kapitaal van Gebr. Steenbeek Autoschade B.V.
Beide vestigingen en zijn aangesloten bij Schadenet, een autoschadeherstelketen via welke
keten opdrachten werden verkregen.
1.2

Winst en verlies
In onderzoek.
2014: EUR 26.998 verlies
2015: EUR 71.131 verlies

1.3

Balanstotaal
In onderzoek.
2014: EUR 327.888
2015: EUR 202.588

1.4

Lopende procedures
Tot op heden is niet gebleken van lopende procedures waarbij failliet als procespartij
betrokken is.
Verslag nr 3:
Bij de curator heeft zich gemeld deurwaarderskantoor Nouta die de curator informeerde
over een lopend incassodossier, waarin door failliet vonnis is verkregen op een derde.
Nouta heeft uit hoofde van loonbeslagen (er wordt maandelijks circa EUR 80,-ontvangen) bij de derde partij een bedrag van EUR 211JHwQFDVVHHUG9DQZHJHGH
kosten is de bewaarpositie echter negatief. Bovendien is sprake van meerdere
beslagleggers. Curator is in afwachting van een kosten/baten opgave van Nouta en zal
na ontvangst besluiten of voortzetting van de incasso opportuun is voor de boedel.
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Datum:

14-02-2018

Verzekeringen
In onderzoek. Volgens opgave van het bestuur is sprake van meerdere verzekeringen.
De bedrijfsverzekeringen waren ondergebracht bij Bovemij. Na verkoop van de inventaris en
oplevering van het pand zijn de verzekeringen opgezegd. Op de boedelrekening is een
premierestitutie van EUR 1.269,33 ontvangen.

1.6

Huur
Failliet huurde de helft van een bedrijfspand met kantoor/loods/werkplaats aan de Christiaan
Huygensweg 14 te Hellevoetsluis. De andere helft is in gebruik door een onderneming van de
eigenaar van het pand (V&M Leasing).
De huur is na verkregen machtiging van de rechter-commissaris op 22 juni 2017 opgezegd
tegen uiterlijk 21 september 2017. In overleg met de verhuurder zal worden bezien of eerdere
oplevering mogelijk is.
Het gehuurde is op 20 september 2017 in de staat waarin deze zich bevond opgeleverd aan
de verhuurder. De verhuurder heeft zijn vordering ingediend; deze zal worden beoordeeld door
curator.

1.7

Oorzaak faillissement
Kort na de uitspraak van het faillissement heeft curator een bespreking gevoerd met de
bestuurder van failliet. Deze heeft ter zake van de oorzaak van het faillissement verklaard dat
twee belangrijke bronnen van omzet wegvielen doordat die klanten zelf schadebehandelingen
gingen verrichten. Voorts zouden de tarieven erg onder druk staan.
Autoschade Hellevoetsluis exploiteerde sinds 2013 een autoschadebedrijf. Blijkens
overgelegde transactiedocumentatie zou Gebr. Steenbeek Autoschade B.V. die (bestaande)
onderneming in mei 2013 hebben overgenomen van de toenmalige ondernemer (V&M) op die
locatie. Failliet was aangesloten bij franchiseorganisatie 'Schadenet' die (onder meer) voor
schade-afhandelingsopdrachten - mitsdien voor een deel van de omzet - zorgdroeg.
0HWKHWZHJYDOOHQYDQGHWZHHJURWHNODQWHQNRQIDLOOLHWPHHUDDQ]LMQILQDQFLsOHYHUSOLFKWLQJHQ
voldoen en zag deze zich genoodzaakt eigen aangifte van het faillisement te doen.
Curator verricht het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Volgens opgave waren ten tijde van faillietverklaring zeven werknemers in loondienst.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
In onderzoek.
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Datum ontslagaanzegging
De curator heeft de zeven werknemers - na verkregen machtiging daartoe van de rechtercommissaris - voor zover noodzakelijk - ontslagen.
Na bestudering van de onderliggende arbeidsovereenkomsten is de curator tot de conclusie
gekomen dat ten aanzien van een aantal werknemers niet gebleken is dat zij een lopende
arbeidsovereenkomst hadden met Autoschade Hellevoetsluis B.V. (voorheen Steenbeek
Autoschade Hellevoetsluis B.V. KvK 58052895), maar mogelijk wel met voornoemde
gelieerde vennootschap Gebr. Steenbeek Autoschade B.V.
De betreffende werknemers, Gebr. Steenbeek Autoschade B.V. en UWV zijn op de hoogte
gesteld van het faillissement en voornoemde bevindingen van de curator in dat verband. Gebr.
Steenbeek Autoschade B.V. betwist de bevindingen van de curator bij monde van haar
advocaat. Inmiddels is een dialoog tussen voornoemde partijen op gang gekomen.
UWV heeft niettemin de aanvragen van alle werknemers onder de loongarantieregeling in
behandeling genomen. De curator wacht de besluiten van UWV en de onderbouwing ter zake
hiervan af.
Het UWV heeft laten weten alsnog tot uitkering aan de werknemers over te gaan.
De curator heeft, gelet op voormelde discussie, ter zake alle rechten voorbehouden
betreffende een door UWV in te dienen vordering.

2.4

Werkzaamheden
- bestudering arbeidsovereenkomsten;
- ontslag personeel;
- correspondentie Rechter-commissaris;
- overleg UWV;
- correspondentie werknemers en bestuurder;
- correspondentie advocaat Gebr. Steenbeek Autoschade

- contact en overleg UWV i.v.m. uitkering werknemers.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Niet gebleken is dat failliet onroerende zaken in eigendom heeft.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
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Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Check kadaster.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
In het bedrijfspand is een volledige kantoorinventaris alsmede een werkplaats met onder
andere diverse bruggen en autoliften, lasapparatuur en twee spuitcabines aangetroffen.
Het zou betreffen (a) de inventaris en voorraden die Gebr. Steenbeek Autoschade B.V. bij de
overname van de onderneming (met personeel) in 2013 van V en M Autoschade II B.V. heeft
verkregen en (b) de vervolgens sindsdien door de failliet zelfstandig verkregen inventaris en
voorraden.
Gebr. Steenbeek Autoschade B.V. stelt eigenaar te zijn van de onder (a) genoemde inventaris
en voorraden. Tussen Gebr. Steenbeek Autoschade B.V. en failliet zou een
bruikleenovereenkomst zijn gesloten ter zake van het gebruik van door haar verkregen
inventaris en voorraden.
Failliet zou op 26 juni 2013 een pandrecht hebben verleend op de huidige en toekomstige
inventaris tot meerdere zekerheid van V en M Autoschade II B.V. Daarnaast pretendeert ABN
Amro Bank een pandrecht op (onder meer) de bedrijfsinventaris. ABN Amro Bank zal een
taxatie doen uitvoeren teneinde het belang voor de betrokken partijen in kaart te brengen.
In verband met de vordering van de Belastingdienst (thans EUR 84.069,--)en de inventaris
bodemzaken heeft ABN Amro uiteindelijk aangegeven geen belang te zien bij uitwinning van
haar pandrechten ten opzichte van de inventaris (hierboven onder b) die aan de boedel
toekomt. Nu de boedel hierin het belang van de fiscus vertegenwoodigt, zijn de zaken die aan
GHERHGHOWRHNRPHQJHwGHQWLILFHHUG
Curator heeft vervolgens contact gezocht met een taxateur die liet weten dat het opzetten van
een veiling waarschijnlijk niet zal opwegen tegen de kosten daarvan.
Vervolgens zijn een 20-tal partijen (waaronder opkopers) aangeschreven met het verzoek om
een bieding uit te brengen op de activa. Hierop zijn twee biedingen ontvangen. Met
toestemming van de rechter-commissaris is de activa verkocht aan de hoogste bieder.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
EUR 5.082-- incl btw.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
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Niet van toepassing.
3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De curator houdt bij de verdeling van de opbrengst van de inventaris rekening met de
belangen van de fiscus, welke thans een vordering heeft ingediend voor een bedrag van EUR
44.306,--.
De vordering van de Belastingdienst bedraagt thans EUR 84.069,--.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
- onderzoek posities pandhouders en fiscus;
- onderzoek te gelden maken bedrijfsmiddelen, tegen (evt) boedelbijdrage.
- onderzoek posities pandhouders en fiscus;
- verkoop bedrijfsmiddelen.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Volgens opgave is slechts sprake van een beperkte voorraad. De voorraden zouden
grotendeels zijn opgebruikt in de periode voorafgaande aan het faillissement. Er zou volgens
opgave geen sprake zijn van onderhanden werk.
Na bestudering van de stukken is gebleken dat de Gebr. Steenbeek Autoschade B.V. geen
eigenaar is van de inventaris en de voorraden. Gebr. Steenbeek Autoschade B.V. heeft
vervolgens een bod uitgebracht op de voorraden. Met toestemming van de Rechtercommissaris zijn de voorraden verkocht aan voornoemde partij.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
EUR 1.512,50 inclusief btw.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Onbekend.
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
- onderzoek (verkoopbaarheid) voorraden.
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Andere activa: Beschrijving
In onderzoek.
De curator heeft EUR 37,-- aan kasgeld bij failliet aangetroffen. Dit bedrag zal worden betaald
op de boedelrekening.
Het kasgeld is op de boedelrekening gestort.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Onbekend.
EUR 37,--.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
- onderzoek andere activa.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens opgave van het bestuur bedraagt het openstaande debiteurensaldo EUR 44.591,20.
ABN AMRO Bank pretendeert een pandrecht op de vorderingen van failliet.
ABN Amro int de vorderingen met behulp van de bestuurder.

4.2

Opbrengst
Nog niet bekend.
.

4.3

Boedelbijdrage
Onbekend.

4.4

Werkzaamheden
- onderzoek openstaande debiteurensaldo; en
- overleg pandhouder ter zake inning debiteuren en boedelbijdrage.

Pagina 8 van 16

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

14-02-2018

Volgens opgave van het bestuur zou geen sprake zijn van een bankfinanciering.
Niettemin bleek vervolgens dat (ook) failliet als partij zou zijn toegetreden bij een
financieringsovereenkomst tussen diverse aan de heer Steenbeek gelieerde vennootschappen
en ABN Amro Bank. Het zou betreffen Gebr. Steenbeek Autoschade B.V., Gebr. Steenbeek
Onroerend Goed B.V., Steenbeek Autoschade Hellevoetsluis B.V. (de failliet). De totale
faciliteit bedraagt volgens de kredietovereenkomst EUR 377.931,-.
Per datum faillissement bedroeg het creditsaldo op de bankrekening van failliet een bedrag ad
EUR 22.821,40. Inmiddels zou dat saldo zijn opgelopen tot EUR 30.500,96. Daarnaast is
sprake van een (huur)garantie ad EUR 38.478,- ten gunste van de verhuurder van het pand.
Deze zou inmiddels getrokken zijn. ABN Amro bank heeft voorts aangegeven voornemens te
zijn het saldo op grond van de hoofdelijkheid van failliet onder de kredietovereenkomst te
zullen verrekenen met de schulden van de overige kredietnemers, dan wel de (huur)garantie.

5.2

Leasecontracten
Ten tijde van faillietverklaring zijn drie voertuigen aangetroffen welke zouden zijn geleased. Na
bestudering van de onderliggende overeenkomsten zijn de voertuigen aan de betreffende
leasepartijen afgegeven. Daarnaast zou sprake zijn van twee (operational) geleasede
voertuigen die volgens opgave van het bestuur reeds voor faillissement zouden zijn
gerevindiceerd.

5.3

Beschrijving zekerheden
ABN Amro pretendeert in verband met voornoemde bankfacilititeit pandrechten op inventaris
en vorderingen van failliet, Gebr. Steenbeek Autoschade B.V. en Gebr. Steenbeek Onroerend
Goed B.V.
Daarnaast zou sprake zijn van een hypotheekrecht ad ca. EUR 1,4 mio (niet gevestigd door
failliet). Voorts zou, naast ten aanzien van voornoemde partijen, sprake zijn hoofdelijke
verbondenheid van A.J. Steenbeek Beheer B.V. en D.J. Steenbeek Beheer B.V., alsmede van
een achterstelling van de vordering van een andere leninggever.
Gebr. Steenbeek Autoschade B.V. viel sinds 2007 onder de financieringsdocumentatie. De
gefailleerde vennootschap trad pas in 2014 toe tot die financieringsdocumentatie.
Voorts pretendeert V & M Autoschade II B.V. een pandrecht op de huidige en toekomstige
inventaris in verband met diens vordering op Gebr. Steenbeek Autoschade B.V. in verband
met de voldoening van de koopsom (omgezet in een lening) in verband met de verkoop van de
bestaande onderneming aan Gebr. Steenbeek Autoschade B.V. in 2013.
De curator verricht nader onderzoek naar de (rechtsgeldige) vestiging van de pandrechten en
is in overleg met genoemde belanghebbenden.
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Gebleken is dat V&M Autoschade II B.V. is geliquideerd. V&M heeft vervolgens niet
aannemelijk kunnen maken dat de vordering (en het pandrecht) aan een andere V&M entiteit
is gecedeerd, zodat dit pandrecht dan ook wordt betwist.
In verband met de vordering van de Belastingdienst (thans EUR 84.069,--)en de inventaris
bodemzaken heeft ABN Amro uiteindelijk aangegeven geen belang te zien bij uitwinning van
haar pandrechten ten opzichte van de inventaris die aan de boedel toekomt.
5.4

Separatistenpositie
In onderzoek.
Zie onder 5.3.

5.5

Boedelbijdragen
Onbekend.
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.
epQSDUWLMKHHIW]LFKJHPHOGPHWHHQHLJHQGRPVYRRUEHKRXGRSHHQ256<V\VWHHPUHN
Curator heeft de partij in de gelegenheid gesteld om haar eigendom op te halen tegen een
vergoeding van EUR 150,-- ex btw in verband met de kosten die curator moet maken.
Vervolgens heeft de partij afstand gedaan van haar eigendom.

5.7

Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op retentierecht.

5.8

Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

5.9

Werkzaamheden
- onderzoek zekerheden- en separatistenposities.
- Onderzoek eigendomsvoorhoud ORSY systeem;
- correspondentie met schuldeiser.
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6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

14-02-2018

De bedrijfsactiviteiten van failliet waren reeds twee weken voor datum faillissement gestaakt.
6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Tot op heden is niet gebleken van gegadigden voor een doorstart van de activiteiten van
failliet.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De aan de curator overgelegde administratie is bijgewerkt tot datum faillissement. De curator
zal nader onderzoek verrichten naar de administratie in het kader van onderzoek naar
(on)rechtmatigheden.
De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode ook de gehele fysieke administratie
sinds 2013, alsmede een digitale kopie, overgelegd. De curator betrekt dit in zijn
onderzoek.
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Depot jaarrekeningen
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn door failliet de volgende
jaarrekeningen (tijdig) gepubliceerd:
- 2013: 26 september 2014
- 2014: 27 augustus 2015
- 2015: 20 april 2016.
Op het moment van faillietverklaring bestond nog geen verplichting tot publicering van de
jaarrekening 2016.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Een goedkeurende verklaring van een accountant is niet vereist.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
In onderzoek.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
De curator verwacht de rechter-commissaris in de komende verslagperiode te kunnen
informeren aangaande zijn bevindingen.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.
De curator verwacht de rechter-commissaris in de komende verslagperiode te kunnen
informeren aangaande zijn bevindingen.

7.7

Werkzaamheden
- onderzoek administratie;
- onderzoek publicatie jaarrekeningen; en
- onderzoek accountantsverklaring;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur.
Verslag nr 3:
- onderzoek rekening-courantverhoudingen.
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8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

14-02-2018

Tot op heden zijn boedelschulden gemaakt in de vorm van het salaris van de curator en zijn
medewerkers: p.m.
Huur bedrijfspand: p.m.
UWV: p.m.

Salaris curator: p.m.
UWV: het UWV heeft een gewijzigde vordering ingediend van EUR 43.185,45
Huur bedrijfspand: p.m.
Claims Agent: EUR 75,63
8.2

Pref. vord. van de fiscus
De fiscus heeft een vordering van in totaal EUR 51.002 ingediend, waarvan EUR 23.505 OB
en EUR 27.497 LH.
EUR 84.069,-EUR 150.957. De Belastingdienst heeft een aanslag ex art 29 lid 2 OB opgelegd van EUR
67.400. De aanslag is opgelegd op basis van een schatting. De curator heeft een
bezwaarschrift ingediend waarbij op basis van de bij de curator ingediende vorderingen
en de volgens opgave van bestuurder openstaande postenlijst per datum faillissement
is verzocht om verlaging van de aanslag tot een bedrag van EUR 6.006. De
Belastingdienst heeft nog niet beslist op het bezwaarschrift.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Tot op heden heeft UWV geen vordering ingediend.
De vordering van het UWV is nog niet bekend.
Het UWV heeft de navolgende gewijzigde vordering ingediend:
EUR 21.716,19 ex art 3:288 sub e BW;
EUR 3.972,20 ex art 66 lid 3 WW
Onder verwijzing naar onderdeel 2.3 wordt opgemerkt dat de curator nader onderzoek
zal verrichten naar de vorderingen van het UWV.

8.4

Andere pref. crediteuren
Tot op heden hebben geen andere preferente crediteuren vorderingen ingediend.
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Uit hoofde van vakantiegeld en verlofuren over het jaar 2016, welke niet onder de
loongarantieregeling van het UWV vallen, heeft een ex-werknemer een vordering ten bedrage
van EUR 2.369,03 bruto ingediend.
8.5

Aantal concurrente crediteuren
8.
16.
19.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Tot op heden is door concurrente crediteuren voor een bedrag van EUR 15.453,02 ingediend.
Bij de faillissementsaanvraag was een crediteurenlijstgevoegd waaruit zou blijken dat de
schuldenlast een bedrag ad EUR 204.691,02 bedraagt, inclusief preferente vorderingen van
de Belastingdienst en het UWV ter grootte van EUR 24.644,--.

Tot op heden is door concurrente crediteuren voor een bedrag van EUR 46.855,02 ingediend.
Tot op heden is door concurrente crediteuren voor een bedrag van EUR 75.647,79
ingediend.
Daags voor datum faillissement zou door Voogd & Voogd Verzekeringen abuisievelijk
een bedrag van EUR 7.460,02 op de rekening van failliet zijn gestort. Voogd & Voogd
vordert thans het bedrag terug. De curator stelt zich echter op het standpunt dat een
GHUJHOLMNHRQYHUVFKXOGLJGHEHWDOLQJYyyUGDWXPIDLOOLVVHPHQWVOHFKWVNZDOLILFHHUWDOV
een concurrente vordering (HR 31 oktober 2014 ECLI:NL:HR:2014:3080) en heeft de
vordering van EUR 7.460,02 geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente
crediteuren. Voogd & Voogd heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld deze
vordering op failliet te kunnen verrekenen met een schuld aan failliet ad EUR 5.335,70 in
verband met een vergoeding van herstelschade voor een verzekerde. Curator heeft de
stellingname van Voogd & Voogd in onderzoek.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
De wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

8.8

Werkzaamheden
Inventarisatie crediteuren.
Inventarisatie crediteuren, verwerken ingediende vorderingen.
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Verslag nr 3:
- inventarisatie crediteuren;
- verwerken ingediende vorderingen;
- bezwaarschrift aanslag ex art 29 lid 2 OB;
- correspondentie onverschuldigde betaling Voogd & Voogd.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Volgens opgave van de bestuurder is failliet niet betrokken bij lopende procedures. Daarvan is
tot op heden ook niet gebleken.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Geen.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak
- onderzoek activa;
- onderzoek debiteuren en (evt) inning in overleg pandhouder;
- onderzoek vordering bank en zekerhedenposities;
- onderzoek administratie;
- onderzoek (on)rechtmatigheden;
- oplevering bedrijfspand;
- afronding kwestie werkgeverschap in verband met loonvorderingen;
- inventarisatie crediteuren; en
- afwikkeling faillissement.
- onderzoek status inning debiteuren;
- onderzoek administratie;
- onderzoek (on)rechtmatigheden;
- inventarisatie crediteuren; en
- afwikkeling faillissement.
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Verslag nr 3:
- onderzoek (on)rechtmatigheden;
- crediteurenadministratie; en
- afwikkeling faillissement.
10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal over drie maanden worden uitgebracht.
Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.
Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.
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