Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
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Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
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NL:TZ:0000014130:F002
20-06-2017

R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr. J. Kloots

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Graaf Plafonds en W anden B.V.

26-04-2018
4

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Graaf Plafonds
en W anden B.V. (hierna: "De Graaf") is opgericht bij akte van 28 mei 2003. De
Graaf is statutair gevestigd te Vlaardingen en houdt kantoor te (3132 AA)
Vlaardingen aan het adres Arij Koplaan 3. De Graaf is in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 24349356.
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Activiteiten onderneming
Verkoop en montage van deuren, kasten, plafonds, w anden en vloeren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

€ 2.862.581,00

€ -608.262,00

€ 1.252.505,00

2016

€ 2.125.899,00

€ -248.241,00

€ 519.640,00

2017

€ 589.184,00

€ -95.408,00

€ 349.451,00

2015

€ 2.555.249,00

€ -384.090,00

€ 855.705,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
Uit de jaarrekeningen blijkt dat de omzet over boekjaar 2014 EUR 2.862.581
bedraagt en de omzet over boekjaar 2015 EUR 2.555.249. Uit voorlopige cijfers
blijkt een omzet over boekjaar 2016 van EUR 2.125.899. Uit de
kolommenbalans blijkt een omzet over boekjaar 2017 van EUR 589.184.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
9

26-04-2018
4

Boedelsaldo
€ 145.742,67

26-04-2018
4

€ 146.883,91

25-07-2018
5

€ 117.543,36

25-10-2018
6

€ 117.543,36

25-01-2019
7

Toelichting
Geen w ijzigingen.
€ 125.155,40

25-04-2019
8

€ 129.155,40

31-01-2020
11

Toelichting
Ontvangst doorbelasting salaris curator aan faillissement Sander de Graaf
Beheer B.V.
€ 126.067,65

01-05-2020
12

€ 126.067,65

30-10-2020
14

Toelichting
Geen w ijzigingen.
€ 125.943,62

23-04-2021
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Toelichting
W ijziging is het gevolg van de betaling van de vergoeding voor het gebruik
van crediteurenlijst.nl (EUR 124,03 incl. btw )

Verslagperiode
van
23-1-2018
t/m

26-04-2018
4

25-4-2018
van
26-4-2018

25-07-2018
5

t/m
24-7-2018
van
25-7-2018

25-10-2018
6

t/m
24-10-2018
van
25-10-2018

25-01-2019
7

t/m
24-1-2019
van
25-1-2019

25-04-2019
8

t/m
24-4-2019
van
25-4-2019

02-08-2019
9

t/m
1-8-2019
van
1-11-2019

31-01-2020
11

t/m
30-1-2020
van
31-1-2020

01-05-2020
12

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

31-07-2020
13

t/m
30-7-2020
van
1-8-2020

30-10-2020
14

t/m
29-10-2020
van
30-10-2021

29-01-2021
15

t/m
28-1-2021
van
29-1-2021

23-04-2021
16

t/m
22-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

340 uur 32 min

5

5 uur 0 min

6

21 uur 25 min

7

7 uur 54 min

8

23 uur 42 min

9

14 uur 24 min

10

4 uur 0 min

11

4 uur 0 min

12

1 uur 48 min

13

9 uur 0 min

14

4 uur 6 min

15

7 uur 6 min

16

8 uur 18 min

totaal

451 uur 15 min

Toelichting bestede uren
Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en financieel
adviseurs. Een deel van de (digitale) boekhouding is veiliggesteld en w ordt
onderzocht. Verder zijn de activa geïnventariseerd, getaxeerd en zijn
verkoopw erkzaamheden verricht. Een deel van de lopende opdrachten is in de
eerste w eek na het faillissement afgemaakt.
Met de verhuurders zijn afspraken gemaakt over de beëindiging van de
huurovereenkomsten en de oplevering van de bedrijfslocaties. Met De Graaf
Kasten Plafonds & Vloeren B.V. is overeenstemming bereikt over de overname
van goodw ill. De debiteurenincasso en onderzoek administratie zijn afgerond.
Er is een eindafrekening gemaakt met Bruynzeel Home Products B.V. De
digitale administratie is onderzocht. Er heeft een bespreking plaatsgevonden
met het bestuur.
De fiscale positie is beoordeeld. Er is bezw aar gemaakt tegen een
Naheffingsaanslag Omzetbelasting en er is aangifte ex art. 29 lid 7 W et OB
gedaan. Verder zijn enkele girale transacties en rekening-courant boekingen
nader onderzocht. De voorlopige uitkomsten van het onderzoek zijn aan het
bestuur kenbaar gemaakt en met het bestuur besproken. Er is met het bestuur
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een voorlopige regeling getroffen in verband met diverse aanspraken vanuit de
boedel. Met het bestuur is overeengekomen dat over de definitieve afw ikkeling
van de aanspraken van de boedel, w aaronder de vordering uit hoofde van de
rekening-courant in het faillissement van Sander de Graaf Beheer B.V., in een
later stadium afspraken zullen w orden gemaakt.
In verband met de invoering van de laatste release van KEI is het aantal tot nu
toe opgebouw de uren niet bew aard gebleven. De hierboven vermelde uren
zijn dan ook de uren die in totaal zijn besteed. Het aantal in deze
verslagperiode bestede uren bedraagt 20 uur en 30 minuten.
In de afgelopen verslagperiode is met de Belastingdienst gecorrespondeerd
over de fiscale positie. Met de curator van de failliete debiteuren is overleg
gepleegd over de uitkering die nog plaats dient te vinden. Ook is onderzoek
gedaan naar een betaling op de zakelijke rekening van De Graaf Plafonds en
W anden B.V. in de periode na datum faillissement. Tot slot is de schuldenlast
nader geïnventariseerd en gecontroleerd.

25-10-2018
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich gericht op vaststelling van
de fiscale positie. Dit zal in de komende verslagperiode w orden afgerond. De
curator van de failliete debiteuren is herhaaldelijk verzocht tot uitkering over te
gaan, maar het uit te keren bedrag is nog niet ontvangen. Verder is
gecorrespondeerd met de accountant van de partij die het bedrag van EUR
14.045,56 – mogelijk onverschuldigd - naar de zakelijke rekening van failliet
heeft overgemaakt.

25-01-2019
7

De gew erkte uren in de afgelopen verslagperiode zijn 7 uur en 54 minuten (7,9
uur). Het totaal uren aantal is 378,5 uur. Als gevolg van eerdere andere c.q.
onjuiste invoer klopt het w eergegeven totaal aantal uren niet.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de failliete debiteuren EUR
2.456,57 op de faillissementsrekening uitgekeerd. Met de ontvangst van dit
bedrag is de debiteurenincasso afgerond. De curator heeft vooruitlopend op de
afw ikkeling van het faillissement onderzoek gedaan naar de fiscale positie van
de gefailleerde vennootschap. Op basis van het Uniform Herstelkader
rentederivaten MKB heeft de gefailleerde vennootschap een
compensatievoorstel van ABN AMRO Bank ontvangen. De curator heeft dit
voorstel beoordeeld, (juridisch) onderzoek naar de rentederivaten-regeling
gedaan en overleg gepleegd met het (middellijk) bestuur. De curator is
vervolgens met het aanbod van ABN AMRO Bank akkoord gegaan, w aarna de
bank het compensatiebedrag van EUR 18.451,03 naar de
faillissementsrekening heeft overgemaakt. Verder is nader onderzoek gedaan
naar de onverschuldigde betaling op de zakelijke rekening van gefailleerde. De
curator heeft gecorrespondeerd met de accountant van de partij die de
betaling heeft verricht. De transactie is aangemerkt als een onverschuldigde
betaling, die het gevolg is van een onmiskenbare vergissing. Na aftrek van
kosten heeft de curator het bedrag terugbetaald.

25-04-2019
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse scenario’s voor
verdere financiële afw ikkeling van de faillissementen van De Graaf Plafonds en
W anden B.V. en Sander de Graaf Beheer B.V. op haalbaarheid getoetst. Voor
verdere toelichting w ordt verw ezen naar punt 8.7 van dit verslag.

02-08-2019
9

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode voornamelijk gericht op
het opstellen van de gedeeltelijke herverdeling van actief en boedelkosten en
het nader vaststellen van de fiscale posities.

01-11-2019
10

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode voornamelijk gericht op
het opstellen van de gedeeltelijke herverdeling van actief en boedelkosten en
het nader vaststellen van de fiscale posities, een en ander in samenhang met
het faillissement van Sander de Graaf Beheer B.V.

31-01-2020
11

Afw ikkeling faillissement: vaststelling fiscale schuld, afw ikkelscenario's.

01-05-2020
12

Vaststelling fiscale schuld, beoordeling schuldenlast, w ijze afw ikkeling.

30-10-2020
14

Onderzoek fiscale schuld en beoordeling w ijze van afw ikkeling.

29-01-2021
15

Afw ikkeling faillissement: vaststelling (fiscale) verplichtingen en opstellen
afw ikkelverzoek en financieel eindverslag. Naast de door de curator
gemaakte uren (8:18 uur) heeft de externe faillissementsmedew erker in de
afgelopen verslagperiode nog 1,5 uur besteed ten behoeve van de
afw ikkeling van het faillissement.

23-04-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Aandeelhouders van De Graaf zijn de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Sander de Graaf Beheer B.V. (hierna: "De Graaf Beheer") en
de heer/mevrouw A.J. Brouw er. Enig bestuurder van De Graaf is De Graaf
Beheer. Enig aandeelhouder van De Graaf Beheer is de stichting Stichting
Administratiekantoor Sander de Graaf. Enig bestuurder van De Graaf Beheer is
de heer S. (Sander) de Graaf.
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De Graaf Beheer is bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 20 juni 2017 in
staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. J. Kloots als curator.
Voor meer informatie over het faillissement van De Graaf Beheer w ordt
verw ezen naar de openbare faillissementsverslagen in dat faillissement
(insolventienummer: F.10/17/295).

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is De Graaf niet betrokken bij lopende
gerechtelijke procedures.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Er is sprake van diverse (lopende) verzekeringsovereenkomsten, w aaronder
een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, inventaris- en
goederenverzekering, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering,
ziekteverzuimverzekering en diverse autoverzekeringen. De
verzekeringsovereenkomsten zijn inmiddels of zullen op korte termijn
w orden beëindigd. Tot heden is een bedrag van EUR 7.134,56 aan restitutie
verzekeringspremies ontvangen.
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Alle verzekeringen zijn geëindigd. Een deel van de ontvangen
verzekeringspremies EUR 4.808,98 zou onverschuldigd zijn betaald aan de
boedel. De curator heeft dit bedrag voorlopig als concurrente boedelvordering
aangemerkt.
De aanspraak van de verzekeraar tot terugbetaling van een bedrag van EUR
4.808,98 is als boedelvordering aangemerkt omdat dit bedrag tw ee maal is
uitgekeerd.
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1.4 Huur
De Graaf en De Graaf Beheer huren bedrijfs- en kantoorruimte te (3132 AA)
Vlaardingen aan het adres Arij Koplaan 3 en een voormalige productielocatie te
(8502 TX) Joure aan het adres Bokkew iel 6. Beide locaties w aren tot 2015
eigendom van De Graaf Beheer en zijn in betere tijden (voor 2010) in opdracht
van de onderneming van de gefailleerde vennootschappen gebouw d. In het
kader van de herstructurering van de onderneming van De Graaf zijn de
panden in samenspraak met de voormalig financier(s) van de gefailleerde
vennootschappen verkocht en terug gehuurd. De maandelijkse huurprijs van
het gehuurde te Vlaardingen bedraagt EUR 21.175 (inclusief BTW ) en de
maandelijkse huurprijs van het gehuurde te Joure bedraagt EUR 10.890
(inclusief BTW ). De curator heeft beide huurovereenkomsten bij brieven van 26
juni 2017 op grond van art. 39 Fw opgezegd. De curator zal met de
verhuurders afspraken maken over de oplevering van het gehuurde.
De Graaf en De Graaf Beheer verhuren een deel van het gehuurde te
Vlaardingen onder aan Heijmans Facilitair Bedrijf B.V. en een deel aan
Handelsonderneming Heditex B.V. voor respectievelijk EUR 5.445 (inclusief
BTW ) per kw artaal en EUR 5.645,64 (inclusief BTW ) per maand.
Verder is gebleken dat De Graaf en De Graaf Beheer de gehele bedrijfslocatie
te Joure aan Bruynzeel Home Products B.V. onderverhuren. Op de
bedrijfslocatie te Joure zouden zich geen zaken (meer) bevinden die in
eigendom aan De Graaf of De Graaf Beheer toebehoren. In het kader van de
reorganisatie is de productielocatie (exclusief het onroerende goed) in
november 2016 integraal verkocht en overgedragen aan Bruynzeel Home
Products B.V. De curator heeft deze overdracht nog in onderzoek. De
maandelijkse huurprijs die aan Bruynzeel w ordt doorbelast bedraagt EUR
9.075 (inclusief BTW ). De curator heeft Bruynzeel Home Products B.V.
medegedeeld dat de hoofdhuurovereenkomst is opgezegd en dat deze in
beginsel drie maanden na opzegging zal eindigen. De onderhuurovereenkomst
zou overeenkomstig de daaromtrent gemaakte afspraken per eind oktober
2017 eindigen. De curator is met de eigenaar van het bedrijfspand te Joure en
Bruynzeel Home Products B.V. in overleg om te onderzoeken of de
huurovereenkomsten w aarbij De Graaf partij is eventueel eerder met
w ederzijds goedvinden kunnen w orden beëindigd en Bruynzeel en de
verhuurder rechtstreeks een huurovereenkomst sluiten voor de resterende
huurperiode.
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De bedrijfslocatie te Vlaardingen is op 6 september 2017 opgeleverd. Door of
namens de verhuurder van die bedrijfslocatie is over de periode juli tot en met
6 september 2017 een boedelvordering van EUR 38.237,21 (exclusief btw )
ingediend. Verder dient de boedel nog de reeds van onderhuurder Heijmans
ontvangen huur over de periode 7 september 2017 tot en met 30 september
2017 aan de eigenaar/verhuurder af te dragen.
Ten aanzien van de productielocatie te Joure, is de curator met de
eigenaar/verhuurder overeengekomen dat de huurovereenkomst per 1 juli
2017 is geëindigd. Vanaf die datum huurt Bruynzeel rechtstreeks van de
eigenaar/verhuurder. Met de eigenaar is verder overeengekomen dat zij geen
(boedel)vorderingen indient over de periode na datum faillissement. In
verband met het verlenen van medew erking aan gemaakte afspraken heeft de
curator van de eigenaar een boedelbijdrage ontvangen van EUR 3.025
(inclusief BTW ).
De curator heeft met toestemming van Heijmans Facilitair Bedrijf B.V. EUR
1.479,62 (inclusief BTW ) aan Maatschap De Schans Vastgoed doorbetaald. Dit
betreft door de boedel ontvangen onderhuur die, in verband met de eerdere
beëindiging van de huurovereenkomst tussen De Graaf en Maatschap De
Schans Vastgoed, aan Maatschap de Schans Vastgoed toekomt.

1.5 Oorzaak faillissement
De Graaf zou gedurende langere tijd met negatieve bedrijfsresultaten te
kampen hebben gehad. Uit de opgestelde prognose voor 2017 zou een verlies
blijken van EUR 314.518. Zow el het verleden als de geprognosticeerde
toekomst zou een forse negatieve vrije kasstroom laten zien. De verw achting
w as dat De Graaf eind juli / begin augustus 2017 niet meer over liquide
middelen zou beschikken om aan haar lopende verplichtingen te kunnen
voldoen. De Graaf Beheer zou over onvoldoende financiële middelen
beschikken om de liquide middelen van De Graaf aan te vullen. Mede gelet op
de nog relatief lage schuldenlast op dat moment, zou zijn besloten het
faillissement van De Graaf en De Graaf Beheer aan te vragen. De curator heeft
een en ander nog in onderzoek.
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Onderzoek afgerond. Er zijn in dat kader geen bijzonderheden te melden.

31-01-2020
11

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15

26-04-2018
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Toelichting
Tussen 10 en 20. Een deel van het personeel is met de verkoop van de
productielocatie aan Bruynzeel daar in dienst getreden. Uit het uittreksel uit
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er ooit 41
w erknemers bij De Graaf w erkzaam zijn gew eest.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

21-6-2017

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft overleg gepleegd met de bestuurder, de
personeelsadministratie onderzocht en gecorrespondeerd met de Rechtercommissaris en UW V. De curator heeft de arbeidsovereenkomsten van de
w erknemers opgezegd.
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De curator heeft de personeelsadministratie onderzocht en gecorrespondeerd
met de zoon van een (ex)w erkneemster.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit onderzoek in de (online) database van het Kadaster blijkt dat De Graaf
geen onroerende zaken in kadastraal eigendom heeft.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek in de (online) database van het Kadaster.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen en voorraad

€ 80.162,50

totaal

€ 80.162,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan onder andere uit een uitgebreide
kantoorinventaris, gereedschappen en machines en vijf voertuigen (w aarvan 2
lease), een aanhanger en een heftruck. De Graaf beschikt verder over een
show room w aarin kasten, badkamers en
interieurartikelen ten toon w erden gesteld en een magazijn met stellingkasten.
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De curator heeft de bedrijfsmiddelen door Troostw ijk W aardering en Advies
B.V. laten taxeren. Diverse partijen hebben biedingen op de bedrijfsmiddelen
uitgebracht. De curator heeft onder voorw aarden overeenstemming over
onderhandse verkoop van de bedrijfsmiddelen bereikt. De verkoop w ordt ten
tijde van het indienen van het eerste verslag afgew ikkeld. In een volgend
faillissementsverslag zal de curator opgave doen van de taxatiew aarden en de
gerealiseerde verkoopopbrengst.
De getaxeerde liquidatiew aarde bedraagt EUR 50.000 (exclusief BTW ) en de
getaxeerde onderhandse verkoopw aarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik
EUR 95.000 (exclusief BTW ). De curator heeft de bedrijfsmiddelen en voorraad
met machtiging van de Rechter-commissaris onderhands verkocht voor EUR
80.162,50 (inclusief BTW ). De koopsom is op de faillissementsrekening
ontvangen. De koper heeft de bedrijfsmiddelen vanuit de locatie te Vlaardingen
via een veiling verkocht. Het pand is door de koper op/rond 5 september 2017
leeg en bezemschoon opgeleverd aan de curator.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator behartigt op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de Fiscus.
De Fiscus heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw 1990 jo. art. 21 lid 2 Iw 1990 een
voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen geïnventariseerd en gecorrespondeerd
met Troostw ijk W aardering en Advies B.V. en diverse potentiële kopers.
Correspondentie met de Rechter-commissaris en het verrichten van
verkoopw erkzaamheden.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad bestaat onder andere uit vloer- en plafonddelen, kastdelen en
klein materieel voor het maken van kasten, w anden, vloeren en voor de
montagew erkzaamheden.
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Daarnaast bleek sprake te zijn van diverse lopende opdrachten. De curator
heeft na overleg met de Rechter-commissaris, de desbetreffende klanten en
leverancier Bruynzeel Home Products B.V. een aantal van de lopende
opdrachten afgerond.
Met het afronden van lopende opdrachten is een opbrengst gerealiseerd van
EUR 10.897,57 (inclusief BTW ).
Met losse verkopen na datum faillissement is een opbrengst van EUR 7.262,20
(inclusief BTW ) gerealiseerd.
De curator heeft de voorraad en bedrijfsmiddelen verkocht. De totale
verkoopopbrengst bedraagt EUR 80.162,50 (inclusief BTW ). De curator verw ijst
naar het punt verkoopopbrengst bedrijfsmiddelen in dit faillissementsverslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie van de voorraad. Het beoordelen en afronden van een deel van
het onderhanden w erk.
Correspondentie met de Rechter-commissaris, het verrichten van
verkoopw erkzaamheden en incasso van de koopsom.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

26-04-2018
4

Toelichting andere activa
De curator heeft EUR 2.740,21 kasgeld aangetroffen.
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Onder punt 1.6 van dit verslag is aangegeven dat De Graaf betrokken is bij
drie onderhuurovereenkomsten. De onderhuurovereenkomsten voor de locatie
in Vlaardingen lopen vooralsnog gedurende de opzegtermijn van de
hoofdhuurovereenkomst door. In dat kader heeft de curator tot heden voor
het derde kw artaal van 2017 EUR 5.445,00 (inclusief BTW ) van Heijmans
Facilitair Bedrijf B.V. ontvangen alsmede voor de maand juli 2017 EUR 5.645,64
(inclusief BTW ) van Handelsonderneming Heditex B.V. De huur ad EUR 9.075,-(inclusief BTW ) van Bruynzeel Home Products B.V. in verband met onderhuur
van de productielocatie in Joure is nog niet ontvangen maar daarover vindt nog
overleg plaats in verband met de mogelijke overname van die
huurovereenkomst.
Ten aanzien van de productielocatie te Joure is de curator met de verhuurder
overeengekomen dat de huurovereenkomst per 1 juli 2017 is geëindigd. De
curator verw ijst naar punt 1.6 van dit faillissementsverslag. Als onderdeel van
de afspraken met betrekking tot het beëindigen van de huurovereenkomst is
Bruynzeel geen huur aan de boedel verschuldigd over de periode na datum
faillissement.
Op de zakelijke rekening bij ABN AMRO Bank N.V. is medio november 2017 een
bedrag van EUR 14.045,56 ontvangen. De grondslag of titel van deze betaling
is de curator vooralsnog onbekend. De curator heeft de bank inmiddels
verzocht het bedrag naar de faillissementsrekening over te maken en de
zakelijke rekening op te heffen.
ABN AMRO Bank heeft het bedrag van EUR 14.045,56 naar de
faillissementsrekening overgemaakt. De curator is (nog) niet bekend met de
titel van de betaling op de zakelijke rekening.
Er is een restitutie van PostNL ontvangen van EUR 0,12.
Er is een premieoverschot van ASR Pensioenen ontvangen van EUR 1.141,24.

25-07-2018
5

De curator is nog niet bekend met de titel van de betaling van EUR 14.045,56
op de zakelijke rekening. De partij die de betaling heeft verricht is benaderd.

25-10-2018
6

Namens de partij die het bedrag van EUR 14.045,56 op de zakelijk rekening
heeft overgemaakt, heeft zich medio januari 2019 een accountant gemeld. Die
heeft zich op het standpunt gesteld dat het bedrag aan een Belgische
leverancier betaald had moeten w orden en dat het bedrag abusievelijk aan De
Graaf Plafonds en W anden B.V. is overgemaakt. De accountant heeft de
curator, onder gelijktijdige toezending van onderliggende stukken, verzocht
het bedrag terug te betalen. In de komende verslagperiode w ordt het verzoek
beoordeeld en zal dit w orden afgew ikkeld.

25-01-2019
7

De curator heeft de transactie onderzocht en aangemerkt als een
onverschuldigde betaling, die het gevolg is van een onmiskenbare vergissing.
Op basis van heersende jurisprudentie is na aftrek van gemaakte kosten ad
EUR 750,00 het bedrag van EUR 13.295,56 terugbetaald.

25-04-2019
8

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afstorten kasgeld en correspondentie met onderhuurders, opstellen
huurfacturen.

26-04-2018
4

Nadere correspondentie met onderhuurders en opstellen huurfacturen.
Beoordelen ontvangst en correspondentie bank.
Correspondentie met ASR Pensioenen.

25-07-2018
5

Correspondentie met de partij die de betaling van EUR 14.045,56 heeft
verricht.

25-10-2018
6

Correspondentie met de accountant van de partij die de kennelijk
onverschuldigde betaling heeft verricht.

25-01-2019
7

Nader onderzoek naar de kennelijk onverschuldigde betaling, terugbetaling en
nadere correspondentie met de accountant van de partij die de
onverschuldigde betaling heeft verricht.

25-04-2019
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 60.033,00

€ 36.999,03

totaal

€ 60.033,00

€ 36.999,03

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens haar administratie beschikt De Graaf per datum faillissement over EUR
60.033 aan vorderingen op debiteuren. Een deel van de debiteuren blijkt kort
voor, op of na datum faillissement te hebben betaald. Een deel van de op de
debiteurenlijst opgenomen vorderingen blijkt onderhanden w erk te zijn dan
w el betw iste vorderingen te zijn. De curator heeft de debiteurenposities
beoordeeld en voor zover nodig aangeschreven.

26-04-2018
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De opbrengst van de debiteurenincasso bedraagt thans EUR 36.999,03. Op
een – failliete – debiteur na, zijn alle debiteuren voor zover mogelijk
geïncasseerd. Via de curator van de failliete debiteur dient nog een
gedeeltelijke uitkering op de openstaande vordering te w orden ontvangen. In
de komende verslagperiode zal de debiteurenincasso w orden afgerond.
De curator is nog in afw achting van de gedeeltelijke uitkering van de
openstaande vordering op de failliete debiteur.
De curator is nog steeds in afw achting van de gedeeltelijke uitkering van de
openstaande vordering op de failliete debiteuren. De curator in de
faillissementen van de debiteuren (natuurlijke personen) is verzocht informatie
te verstrekken over de stand van zaken.
De curator in de faillissementen van de debiteuren heeft aangegeven dat zij in
afw achting is van een beschikking van de rechtbank. Nadat de rechtbank die
beschikking heeft afgegeven, zal tot uitkering w orden overgegaan.

25-07-2018
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De curator is nog steeds in afw achting van de gedeeltelijke uitkering van de
vordering op de failliete debiteuren. De curator van de failliete debiteuren is
verzocht zo spoedig mogelijk tot uitkering over te gaan.

25-10-2018
6

De curator van de failliete debiteuren is nogmaals verzocht zo spoedig mogelijk
tot uitkering over te gaan.

25-01-2019
7

De curator van de failliete debiteuren heeft het bedrag van EUR 2.456,57 op de
faillissementsrekening uitgekeerd. Met de ontvangst van dit bedrag is de
debiteurenincasso afgerond.

25-04-2019
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie van de debiteurenportefeuille. Correspondentie en overleg met
het bestuur en diverse debiteuren, onderzoek administratie en opstellen
facturen.

26-04-2018
4

Incasso w erkzaamheden en het treffen van een minnelijke regeling met een
debiteur.
Correspondentie met de curator van de failliete debiteuren.
Correspondentie met de curator van de failliete debiteuren.

25-07-2018
5

Correspondentie met de curator van de failliete debiteuren.

25-10-2018
6

Correspondentie met de curator van de failliete debiteuren.

25-01-2019
7

Afronden debiteurenincasso.

25-04-2019
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Op basis van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB heeft ABN AMRO
Bank de gefailleerde vennootschap een compensatievoorstel gedaan. De
curator heeft dit voorstel beoordeeld, (juridisch) onderzoek naar de
rentederivaten-regeling gedaan en overleg gepleegd met het (middellijk)
bestuur. De curator is vervolgens met het aanbod van ABN AMRO Bank akkoord
gegaan, w aarna de bank het compensatiebedrag van EUR 18.451,03 naar de
faillissementsrekening heeft overgemaakt

5.2 Leasecontracten

25-04-2019
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5.2 Leasecontracten
De Graaf is partij bij leasecontracten met betrekking tot:

26-04-2018
4

- een Canon iR adv C3320 bij BNP Paribas Leasing Solutions N.V. Dit betreft
operational lease. Het object is aan de leasemaatschappij geretourneerd;
- een Mini ONE met kenteken HK587N bij Dutchlease B.V. Dit betreft operational
lease. Het object is aan de leasemaatschappij geretourneerd;
- een Iveco Daily met kenteken VG-074-F bij Transned Finance B.V. (abcfinance
B.V.). Dit betreft financial lease. Het object is aan de leasemaatschappij
geretourneerd.
De curator heeft een frankeermachine uit de veiling van de koper laten halen
en aan lessor Frama Nederland geretourneerd.

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing. Voor zover de curator bekend is geen sprake van
gevestigde zekerheden.

26-04-2018
4

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

26-04-2018
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bruynzeel Home Products B.V. heeft een eigendomsvoorbehoud op geleverde
zaken. De curator heeft hierover met Bruynzeel Home Products B.V.
gecorrespondeerd en richt zich op de afw ikkeling van het
eigendomsvoorbehoud.
Daarnaast hebben onderhuurder en leverancier Heditex en tw ee andere
leveranciers aanspraak gemaakt op teruggave van een aantal interieurboeken
en stalen respectievelijk andere geleverde materialen. Voor zover de zaken
van Heditex zijn aangetroffen, zijn deze teruggegeven. De materialen van de
andere partijen zijn niet aangetroffen althans niet meer retourneerbaar.
De curator heeft EUR 70 (inclusief BTW ) ontvangen in verband met de
afw ikkeling van een eigendomsvoorbehoud.
Met Bruynzeel dient een afrekening te w orden gemaakt van de door de curator
verkochte zaken, die niet betaald w aren en onder eigendomsvoorbehoud door
Bruynzeel zijn geleverd. In totaal dient ca. EUR 5.000 (incl. btw ) te w orden
voldaan.
De curator heeft een eindafrekening gemaakt en op grond daarvan EUR
5.096,03 (inclusief BTW ) aan Bruynzeel overgemaakt (EUR 5.336,22 - EUR
240,19 voorgeschoten kosten). De door Bruynzeel in het faillissement
ingediende vordering is met EUR 5.336,22 (inclusief BTW ) verlaagd van EUR
34.753,48 naar EUR 29.417,26 (inclusief BTW ).

5.6 Retentierechten

26-04-2018
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5.6 Retentierechten
Van retentierechten is vooralsnog niet gebleken.

26-04-2018
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5.7 Reclamerechten
Van reclamerechten is vooralsnog niet gebleken.

26-04-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met ABN AMRO Bank, ING Bank, leasemaatschappijen en
eigendomsvoorbehouder Bruynzeel Home Products B.V. en Heditex.

26-04-2018
4

Nadere correspondentie met diverse betrokkenen.
Opstellen eindafrekening, verrichten betaling aan Bruynzeel en w ijzigen
ingediende vordering.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na overleg met en machtiging van de Rechter-commissaris heeft de curator
enkele lopende opdrachten afgemaakt. Dit betreffen 4 opdrachten. De curator
heeft geen nieuw e opdrachten aangenomen. Een w eek na datum faillissement
zijn de activiteiten van de onderneming van De Graaf gestaakt. Met het
afronden van deze w erkzaamheden is een opbrengst van circa EUR 10.900,-inclusief BTW gerealiseerd.

26-04-2018
4

6.2 Financiële verslaglegging
Een concept finaniceel verslag is bijgevoegd.

26-04-2018
4

Een concept financieel verslag per eind januari 2020 is bijgevoegd.

31-01-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De afronding van enkele lopende opdrachten.

26-04-2018
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator voert nog gesprekken met een enkele kandidaat over eventuele
(gedeeltelijke) voortzetting van de activiteiten van de onderneming van De
Graaf c.q. overname van immaterieel actief ten behoeve van een gedeeltelijke
doorstart.

26-04-2018
4

De curator heeft de immateriële activa (o.a. w ebsite, klantenbestand, goodw ill)
aan doorstarter De Graaf Kasten Plafonds & Vloeren B.V. te Vlaardingen
verkocht.

6.5 Verantwoording
Vooralsnog niet van toepassing.

26-04-2018
4

Een concept financieel verslag is bijgevoegd.

6.6 Opbrengst
€ 3.500,00

26-04-2018
4

Toelichting
Opbrengst verkoop immateriële activa.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie Rechter-commissaris, afronding lopende opdrachten, overleg
potentiële doorstarters.

26-04-2018
4

Correspondentie met de Rechter-commissaris en het verrichten van
verkoopw erkzaamheden.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een deel van de (digitale) administratie van De Graaf in
ontvangst genomen c.q. gekopieerd en onderzocht. De administratie van
maakt een redelijk verzorgde indruk, met uitzondering van de administratie
met betrekking tot lopende opdrachten (OHW ) en de uitstaande offertes.
De curator heeft vastgesteld dat aan de boekhoudplicht is voldaan. De hard
copy administratie is inmiddels aan het bestuur terug overgedragen.

7.2 Depot jaarrekeningen

26-04-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van De Graaf over de boekjaren 2013, 2014 en 2015 zijn
tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over boekjaar 2016 is nog niet
gedeponeerd.

26-04-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in onderzoek.

26-04-2018
4

De Graaf lijkt niet controleplichtig.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft geconstateerd dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

26-04-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
Toelichting
De curator zal onderzoeken of van onbehoorlijk bestuur sprake is en hier in
een volgend verslag nader over berichten.
Van onbehoorlijk bestuur lijkt geen sprake te zijn. De administratie is op orde
en de jaarrekeningen zijn voor zover daartoe een verplichting w as, tijdig
gedeponeerd. Voor het overige is het handelen van het bestuur beoordeeld en
dit heeft geen aanleiding gegeven om nader onderzoek te doen of
maatregelen te treffen.

7.6 Paulianeus handelen

26-04-2018
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7.6 Paulianeus handelen
Ja

26-04-2018
4

Toelichting
De curator zal onderzoeken of van paulianeus handelen sprake is.
De curator heeft enkele girale transacties en rekening courant boekingen in
onderzoek en heeft daarover overleg gepleegd met de heer S. de Graaf. De
curator zal over het onderzoek en overleg in een volgend verslag nader
berichten.
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat een betaling van EUR 8.500
aan de heer S. de Graaf paulianeus is en heeft de heer De Graaf verzocht dit
bedrag aan de boedel terug te betalen.
Enkele andere uit de administratie van failliet blijkende transacties w orden nog
onderzocht.
De curator volhardt in zijn standpunt dat de betaling van EUR 8.500 aan de
heer S. de Graaf paulianeus is. In de afgelopen verslagperiode zijn enkele
girale transacties en rekening-courant boekingen nader onderzocht. De curator
is tot de conclusie gekomen dat voor een deel van de onderzochte transacties
en boekingen geen zakelijke grondslag bestaat. De voorlopige uitkomsten van
het onderzoek zijn door de curator aan het bestuur kenbaar gemaakt en met
het bestuur besproken. Vervolgens is met het bestuur een voorlopige regeling
getroffen in verband met diverse aanspraken vanuit de boedel. Het bestuur
heeft in het kader van de voorlopige regeling het bedrag van EUR 25.000 aan
de boedel betaald. Met deze betaling is de (vermeend) paulianeuze betaling
en de door de curator vastgestelde en door de bestuurder erkende niet
zakelijke transacties afgew ikkeld. Met het bestuur is overeengekomen dat voor
de definitieve afw ikkeling van de aanspraken van de boedel, w aaronder de
vordering uit hoofde van de rekening courant in het faillissement van Sander
de Graaf Beheer B.V., zo spoedig mogelijk nadere afspraken zullen w orden
gemaakt.
Nee

31-01-2020
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Toelichting
Met de eerder vermelde betaling van EUR 25.000 en de w ijze van afw ikkeling
van het faillissement van Sander de Graaf Beheer B.V. is het punt met
betrekking tot het vermeend paulianeus handelen afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Met de afw ikkeling van het faillissement van Sander de Graaf Beheer B.V. is het
punt rondom vermeend paulianeus handelen en eventuele uitstaande
vorderingen afgerond.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

31-01-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek hard copy en digitale administratie en overleg met het bestuur van
De Graaf.

26-04-2018
4

Nader onderzoek financiële administratie en nader overleg met het bestuur.
Onderzoek in de digitale administratie en overleg met de heer De Graaf.
Nader onderzoek in de administratie en correspondentie en het treffen en
afw ikkelen van een voorlopige regeling met het bestuur.
Overleg bestuurder. Afw ikkeling faillissement aandeelhouder.

31-01-2020
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris curator zal een boedelvordering opleveren. Naar verw achting zullen
UW V en de verhuurder(s) boedelvorderingen aanmelden. Verder is sprake van
de navolgende boedelvorderingen w elke inmiddels zijn voldaan:
- EUR 1.815,00 (inclusief BTW ): taxatiekosten;
- EUR 282,19 (inclusief BTW ): vervangen van sloten;
- EUR 200,00 (geen BTW ): onkostenvergoedingen personeel;
- EUR 31,24 (geen BTW ): reiskosten.
In verband met het afronden van enkele opdrachten is gebruik gemaakt van
door leverancier Bruynzeel Home Products B.V. geleverde zaken, w elke nog
niet w aren voldaan. Deze zaken zijn met toestemming van Bruynzeel in
opdracht van de curator gemonteerd bij klanten. Vanuit de boedel zullen de
facturen voor deze zaken aan Bruynzeel w orden voldaan. Het betreft een
totaalbedrag van EUR 5.336,00 (incl. BTW ). De reeds ingediende vordering van
Bruynzeel zal met dit bedrag dalen.
UW V heeft nog geen boedelvordering bij de curator aangemeld. In de
afgelopen verslagperiode zijn nog de navolgende boedelvorderingen ontstaan,
w elke inmiddels zijn voldaan:
- EUR 2.248,81 (inclusief BTW ): gas, w ater, licht en kosten derden;
- EUR 302,50 (inclusief assurantiebelasting): kosten assurantie tussenpersoon.
De curator dient nog met Bruynzeel af te rekenen in verband met haar
eigendomsvoorbehoud op door de curator verkochte goederen.
Door de verhuurder van de bedrijfslocatie in Vlaardingen is over de periode juli
tot en met 6 september 2017 een boedelvordering van EUR 38.237,21
(exclusief btw ) ingediend. De verhuurder van het gehuurde in Joure heeft geen
huurvorderingen.
UW V heeft een boedelvordering aangemeld van EUR 38.675,59.

26-04-2018
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Toelichting
De boedelvordering van UW V is gew ijzigd naar EUR 43.944,71.

Toelichting
Bij brief van 2 maart 2020 heeft UW V een gew ijzigde boedelvordering kenbaar
gemaakt. De vordering bedraagt volgens deze opgave EUR 46.952,62 w egens
de betaling van pensioenpremies.

Toelichting
Een bedrag van EUR 4.808,93 aan restitutie verzekeringspremies is als
onverschuldigd betaald aangemerkt en derhalve als boedelvordering, omdat
dit bedrag tw ee keer is ontvangen.

25-07-2018
5

01-05-2020
12

23-04-2021
16

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.327,00

26-04-2018
4

Toelichting
Uit de administratie blijkt dat De Graaf een fiscale schuld heeft van EUR 43.089.
De curator heeft de Belastingdienst uitgenodigd eventuele preferente
vorderingen op De Graaf in te dienen.
De Belastingdienst heeft de navolgende preferente vorderingen bij de curator
ingediend:
-Loonheffingen: EUR 15.927 (mei)
De Belastingdienst heeft de navolgende preferente vorderingen (inclusief
openstaande kosten) bij de curator ingediend:
- Loonheffingen: EUR 17.039;
- Motorrijtuigenbelasting: EUR 288.
- Totaal: EUR 17.327.
Aangifte 29 lid 7 W OB dient nog te w orden gedaan.
De curator heeft de fiscale positie onderzocht, bezw aar gemaakt tegen een
opgelegde Naheffingsaanslag Omzetbelasting (ad EUR 115.000) en aangifte ex
art. 29 lid 7 W et OB gedaan.

Toelichting
De curator is nog in afw achting van een inhoudelijke reactie van de
Belastingdienst.

Toelichting
De Belastingdienst heeft de bezw aren tegen de Naheffingsaanslag
Omzetbelasting van EUR 115.000 gehonoreerd en op grond van art. 29 lid 7
W et OB een nieuw e aanslag Omzetbelasting van EUR 10.636 opgelegd. Ten
behoeve van het nader vaststellen van de fiscale positie heeft de curator
recente overzichten van fiscale schulden bij de Belastingdienst opgevraagd. De
fiscale positie dient met het oog op de afw ikkeling van de beide failliete
vennootschappen die een fiscale eenheid voor omzetbelasting vormden
nauw keuring vastgesteld te w orden.

25-07-2018
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25-10-2018
6

Toelichting
De curator heeft zich gericht op de vaststelling van de fiscale positie. Dit zal in
het kader van de afw ikkeling van de faillissementen in de komende periode
w orden afgerond. Hiervan w ordt in het volgende verslag nader opgave
gedaan.

Toelichting
Het onderzoek naar de fiscale positie is grotendeels afgerond. De voorlopige
uitkomst van het onderzoek is dat meerdere door de Belastingdienst
ingediende preferente vorderingen mogelijk verlaagd kunnen w orden. In de
komende verslagperiode zal de curator vooruitlopend op de afw ikkeling de
fiscale positie vaststellen en voor zover nodig hierover overleg plegen met het
(middellijk) bestuur en de voormalig boekhouder van de gefailleerde
vennootschap.

Toelichting
De curator richt zich op het nader beoordelen en vaststellen van de fiscale
positie.

Toelichting
De curator richt zich nog op het definitief vaststellen van de fiscale posities en
verw acht dit punt in de komende verslagperiode af te ronden.

Toelichting
De curator richt zich op definitieve vaststelling van de fiscale positie van de
vennootschap. In dat verband heeft de curator bezw aar gemaakt tegen drie
opgelegde aanslagen omzetbelasting over de periodes kort voor en na datum
faillissement.

Toelichting
Op het ingediende bezw aar is buiten een ontvangst bevestiging nog geen
inhoudelijke reactie ontvangen.

Toelichting
Namens de Belastingdienst zijn enkele vragen gesteld over het zijdens de
curator ingediende bezw aar tegen de opgelegde aanslagen omzetbelasting. Er
is verzocht om nadere onderbouw ing van het bezw aar aan te leveren. Op
deze verzoeken van eind mei 2020 is eind juni uitvoerig en onderbouw d een
reactie gegeven aan de Belastingdienst. De curator heeft naar aanleiding van
het ingediende bezw aar en de daarop gegeven toelichting en nadere
onderbouw ing nog geen reactie ontvangen van de Belastingdienst. De curator
verw acht dit punt in de komende verslagperiode afgew ikkeld te hebben.

Toelichting
Het bezw aar heeft er toe geleid dat drie opgelegde aanslagen voor een
totaalbedrag van ruim EUR 96.000 over de periode mei/juni/juli 2017 zijn
vernietigd. Door de curator is verder een aantal verrekeningsverklaringen van
de fiscus ontvangen. Er is verzocht om een actueel overzicht van de fiscale
schuldenlast van failliet.

Toelichting
Uit het ontvangen schuldenoverzicht van de fiscus blijken de volgende

25-01-2019
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25-04-2019
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02-08-2019
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01-11-2019
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31-01-2020
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01-05-2020
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31-07-2020
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30-10-2020
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29-01-2021
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vorderingen:
- Loonheffingen EUR 17.039 (incl. kosten)
- Motorrijtuigenbelasting: EUR 288 (incl. kosten)
De curator heeft jegens de fiscus aanspraak gemaakt op een restitutie van ca.
EUR 1.800. Dat bedrag is nog niet ontvangen noch is er een
verrekeningsverklaring ontvangen. De curator verw acht in de komende verslag
periode de fiscale positie te hebben vastgesteld en het faillissement ter
afw ikkeling aan de rechtbank te hebben gedragen.

Toelichting
De kosten en rente met betrekking tot de vordering uit hoofde van
verschuldigde loonheffingen zijn kw ijtgescholden. Met betrekking tot de
motorrijtuigenbelasting (MB) bleek dit niet mogelijk. De fiscale schuld
bedraagt daarmee:
- Loonheffingen: EUR 15.927
- MB: EUR 288,--

23-04-2021
16

Over de mogelijke restitutie bestaat ondanks herhaalde verzoeken aan de
fiscus nog geen duidelijkheid. Dit punt staat echter niet aan afw ikkeling in de
w eg.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 12.535,15

26-04-2018
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Toelichting
De curator heeft UW V uitgenodigd eventuele preferente vorderingen op De
Graaf in te dienen.
UW V heeft nog geen preferente vorderingen bij de curator ingediend.
UW V heeft een preferente vordering ingediend van EUR 12.535,15.
€ 14.324,40

25-07-2018
5

Toelichting
De preferente vordering van UW V is gew ijzigd naar EUR 14.324,40.

Toelichting
Geen w ijzigingen.

Toelichting
De preferente vordering van het UW V die in rangorde gelijk is aan de fiscus
(ad EUR 2.002,80) kan volledig w orden voldaan. De lager gerangschikte
preferente vordering ad EUR 12.321,60 kan naar verw achting voor 74%
w orden voldaan. Afhankelijk van de mogelijke restitutie van de fiscus kan de
uitkering aan het UW V stijgen naar circa 86%.

8.4 Andere pref. crediteuren

01-05-2020
12

23-04-2021
16

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.500,00

26-04-2018
4

Toelichting
Van andere preferente crediteuren is vooralsnog niet gebleken.
De erven van een voormalig w erkneemster van failliet hebben een vordering
uit hoofde van een overlijdensuitkering op basis van de toepasselijke CAO
ingediend, w elke aanspraken niet volledig door UW V zijn overgenomen (2 van
de 3 maanden niet). De curator heeft deze aanspraken ad ruim EUR 2.500
alsmede de preferentie op grond van artikel 3:228 sub e BW voorlopig erkend.
€ 2.529,00

23-04-2021
16

Toelichting
De vordering van de erven van de voormalig w erkneemster bedraagt EUR
2.529,-- (netto). Op de vordering zal naar verw achting een uitkering van ca.
74% plaatsvinden. Afhankelijk van de restitutie van de belastingdienst kan
dit percentage iets stijgen (zie ook 8.3).

8.5 Aantal concurrente crediteuren
39
Toelichting
Volgens haar administratie heeft De Graaf circa 38 concurrente crediteuren. Tot
heden hebben ca. 24 concurrente crediteuren vorderingen ter verificatie
ingediend.
Tot heden hebben 36 crediteuren vorderingen ter verificatie ingediend.
Tot heden hebben 37 concurrente crediteuren vorderingen ter verificatie
ingediend.
Tot heden hebben 39 concurrente crediteuren vorderingen ter verificatie
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

26-04-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 75.645,71

26-04-2018
4

Toelichting
Volgens de administratie bedraagt de schuldenlast van De Graaf aan
handelscrediteuren circa EUR 54.699. Volgens informatie uit de eigen aangifte
tot faillietverklaring heeft De Graaf daarbovenop een schuld aan De Graaf
Beheer per eind mei 2017 van EUR 365.209 en een schuld aan "de directie"
van EUR 3.565,90. Concurrente crediteuren hebben tot heden voor EUR
64.786,93 vorderingen ter verificatie ingediend, w aaronder een aantal
klanten/opdrachtgevers van De Graaf.
Concurrente crediteuren hebben tot heden voor EUR 75.987,85 vorderingen
ter verificatie ingediend. Dit is inclusief een aantal vorderingen van
particulieren.
De door Bruynzeel ingediende vordering is verlaagt van EUR 34.753,48 naar
EUR 29.417,26 (inclusief BTW ). De concurrente schuldenlast per heden
bedraagt EUR 72.044,75, w aarvan EUR 9.894,21 BTW en 599,44 netto
bijkomende kosten.
De concurrente schuldenlast per heden bedraagt EUR 75.645,71, w aarvan EUR
10.519,17 BTW en EUR 599,44 netto bijkomende kosten.

Toelichting
UW V heeft tevens een concurrente vordering in verband met overgenomen
pensioenpremies ingediend voor een bedrag van EUR 6.185,27.

01-05-2020
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog is niet bekend op w elke w ijze het faillissement van De Graaf zal
w orden afgew ikkeld.

26-04-2018
4

Pas zodra UW V en de Belastingdienst hun volledige vorderingen hebben
ingediend, kan een inschatting w orden gemaakt van de verw achte w ijze van
afw ikkeling.
De curator verw acht dat het faillissement op termijn vereenvoudigd zal w orden
afgew ikkeld en dat aan de concurrente crediteuren w aarschijnlijk geen
uitkering zal plaatsvinden.

25-10-2018
6

In dit faillissement en in het faillissement van Sander de Graaf Beheer B.V.
diende het compensatievoorstel rentederivaten van ABN AMRO Bank
behandeld te w orden. Omdat de verw achting w as dat de bank beide
gefailleerde vennootschappen financieel zou compenseren, konden de
faillissementen nog niet voor afw ikkeling w orden voorgedragen. In de
komende verslaperiode zal de curator beoordelen op w elke w ijze door de
ontvangst van EUR 18.451,03 in dit faillissement en EUR 137.109,25 in het
faillissement van Sander de Graaf Beheer B.V. de afw ikkeling is veranderd. In
het volgende faillissementsverslag zal de curator de crediteuren hierover nader
informeren.

25-04-2019
8

De scenario’s voor afw ikkeling van de faillissementen zijn beoordeeld. Dit
betreffen (i) het aanbieden van een akkoord (ii) geconsolideerde afw ikkeling
en (iii) afw ikkeling per faillissement. De curator heeft besloten de

02-08-2019
9

faillissementen afzonderlijk af te w ikkelen. Voordat de faillissementen verder
zullen w orden afgew ikkeld, zal een gedeeltelijke herverdeling van het
gerealiseerd actief en de boedelkosten plaatsvinden. De curator richt zich op
het opstellen van die herverdeling. Daarnaast richt de curator zich nog op het
verder vaststellen van de fiscale posities. Nadat het actief en de boedelkosten
zijn herverdeeld en de fiscale posities zijn vastgesteld, zal de curator zich
richten op de afw ikkeling van het faillissement van Sander de Graaf Beheer B.V.
In het faillissement van Sander de Graaf Beheer B.V. kunnen naar verw achting
alle boedelschulden en preferente schulden w orden voldaan en zal een
(gedeeltelijke) uitkering aan concurrente (gew one) crediteuren plaatsvinden.
In het faillissement van De Graaf Plafonds en W anden B.V. is vastgesteld dat
vóór faillissement kosten van Sander de Graaf Beheer B.V. zijn betaald, op
basis w aarvan De Graaf Plafonds en W anden B.V. een concurrente vordering
heeft op Sander de Graaf Beheer B.V. die voor verificatie in aanmerking komt.
In de komende verslagperiode zal de curator voorbereidingen treffen voor het
houden van een verificatievergadering in het faillissement van Sander de Graaf
Beheer B.V. De afw ikkeling van het faillissement van De Graaf Plafonds en
W anden B.V. zal ná de afw ikkeling van het faillissement van Sander de Graaf
Beheer B.V. in gang w orden gezet.
Er heeft een herverdeling plaatsgevonden van kosten die na het faillissement
ten laste van het faillissement van De Graaf Plafonds en W anden zijn gekomen
maar (mede) betrekking hebben op het faillissement van De Graaf Beheer. Een
bedrag van EUR 4.000 is in dat kader ontvangen vanuit het faillissement van
De Graaf Beheer. Het faillissement van De Graaf Beheer is geëindigd door
middel van het aanbieden van een akkoord. Uit hoofde van dat akkoord heeft
de boedel van De Graaf Plafonds en W anden recht op een uitkering van een
bedrag van (circa) EUR 19.000-EUR 20.000. De vordering is ontstaan doordat
De Graaf Plafonds en W anden voor de faillissementen bepaalde kosten (m.n.
loonkosten personeelslid en rentekosten) van De Graaf Beheer heeft voldaan.
In het kader van de afw ikkeling van de beide faillissementen is een vordering
van ruim EUR 17.800 ter verificatie ingediend in het faillissement van De Graaf
Beheer, w elk bedrag vermeerderd met rente in verband met het aangenomen
en gehomologeerde akkoord aan De Graaf Plafonds en W anden w ordt
uitgekeerd.

31-01-2020
11

Als gevolg van deze uitkering stijgt het voor verdeling beschikbare
boedelactief. Of een uitkering aan concurrente schuldeisers mogelijk is, is
afhankelijk van de omvang van de fiscale schuld. Die w ordt op dit moment
beoordeeld (zie hiervoor). Voor zover er een uitkering mogelijk is, zal die van
beperkte omvang zijn. In het volgende verslag zal de curator hier nader over
informeren.
De uitkering vanuit het beëindigde faillissement van Beheer is ontvangen.
Inclusief rente is een totaalbedrag van EUR 21.924,23 ontvangen. De curator
is in afw achting van de reactie van de fiscus. De omvang van de fiscale schuld
is van belang voor de w ijze afw ikkeling van het faillissement. W ordt het
bezw aar tegen de opgelegde aanslagen gevolgd, dan is een gedeeltelijke
uitkering aan concurrente schuldeisers mogelijk. Blijven de aanslagen in stand,
dan zal het faillissement vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

01-05-2020
12

Geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag. De w ijze van afw ikkeling
van het faillissement is afhankelijk van de uitkomst van de door de curator
gemaakte bezw aren tegen een aantal fiscale vorderingen. De uitkomst
daarvan is op dit moment nog niet bekend.

31-07-2020
13

De curator verw acht dat het faillissement vereenvoudigd zal w orden
afgew ikkeld. Dit houdt in dat de concurrente schuldeisers geen uitkering zullen
ontvangen. Voor zover zou blijken dat w el een uitkering aan concurrente
schuldeisers mogelijk is, zal deze van (zeer) beperkte omvang zijn.

30-10-2020
14

Geen w ijzigingen. De curator verw acht dat het faillissement op grond van
artikel 137c Fw vereenvoudigd w ordt afgew ikkeld.

29-01-2021
15

Het faillissement van De Graaf Plafonds en W anden zal op grond van artikel
137a Fw e.v. vereenvoudigd w orden afgew ikkeld. Er w ordt geen
verificatievergadering gehouden. De boedelschulden kunnen volledig w orden
voldaan. Ook de preferente fiscale schuld kan volledig w orden voldaan; de
(lager gerangschikte) preferente vorderingen van het UW V en de voormalig
w erkneemster kunnen voor circa 74% w orden voldaan. Aan concurrente
schuldeisers vindt geen uitkering plaats.

23-04-2021
16

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Uitnodigen van en correspondentie met crediteuren en het inventariseren van
de schuldenlast.

26-04-2018
4

Inventarisatie van de schuldenlast.
Het onderzoeken en beoordelen van de fiscale positie en correspondentie met
de Belastingdienst
Correspondentie met UW V en de Belastingdienst.

25-07-2018
5

Correspondentie met de Belastingdienst.

25-10-2018
6

Het verder in kaart brengen van de fiscale positie.

25-01-2019
7

Correspondentie met de Belastingdienst en onderzoek naar de door de
Belastingdienst ingediende preferente vorderingen.

25-04-2019
8

Het verder beoordelen en vaststellen van de fiscale positie.

02-08-2019
9

Correspondentie Belastingdienst en beoordelen administratie.

31-07-2020
13

Correspondentie Belastingdienst en beoordelen administratie.

30-10-2020
14

Correspondentie belastingdienst; beoordelen fiscale positie en administratie.

29-01-2021
15

Vaststellen vorderingen boedel- en preferente schuldeisers. Voorbereidingen
afw ikkeling.

23-04-2021
16

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

26-04-2018
4

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

26-04-2018
4

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

26-04-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

26-04-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:
- afronding van de verkoop van de bedrijfsmiddelen, voorraden en het rollend
materieel;
- de afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud van Bruynzeel Home Products
B.V. en andere leveranciers;
- de debiteurenincasso;
- het rechtmatigheidsonderzoek;
- en het inventariseren van de schuldenlast.
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:
- de afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud van Bruynzeel Home Products
B.V.
- de afronding van de debiteurenincasso;
- zijn onderzoek naar enkele transacties en boekingen in de administratie;
- het nader inventariseren van de schuldenlast en beoordelen w ijze van
afw ikkeling.
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:
- het vervolgonderzoek naar enkele transacties;
- afw ikkeling aanspraken jegens het (middellijk) bestuur;

26-04-2018
4

- het nader inventariseren van de (fiscale) schuldenlast en het doen van
aangifte 29 lid 7 W OB;
- beoordelen w ijze van afw ikkeling.
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:
- het vervolgonderzoek naar enkele transacties en rekening-courant
boekingen;
- de verdere afw ikkeling van de aanspraken jegens het (middellijk) bestuur;
- het beoordelen van de w ijze van verdere afw ikkeling.
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:

25-07-2018
5

- de afronding van de debiteurenincasso;
- het nader inventariseren van de schuldenlast, w aaronder in het bijzonder het
vaststellen van de fiscale positie;
- de afw ikkeling van het faillissement.
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:

25-10-2018
6

- het nader vaststellen van de schuldenlast en;
- de afw ikkeling van het faillissement en het faillissement van Sander de Graaf
Beheer B.V.
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:

25-01-2019
7

- het verder in kaart brengen van de fiscale positie;
- afw ikkeling kennelijk onverschuldigde betaling
- de afw ikkeling van dit faillissement en het faillissement van De Graaf Beheer.
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:

25-04-2019
8

de verdere afw ikkeling van de fiscale positie;
de afw ikkeling van het faillissement en het faillissement van Sander de Graaf
Beheer B.V.
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:

02-08-2019
9

- het opstellen en verrichten van een gedeeltelijke herverdeling van actief en
boedelkosten in de beide faillissementen;
- het mogelijk treffen van voorbereidingen voor een verificatievergadering in
het faillissement van De Graaf Plafonds en W anden B.V.

De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:

01-11-2019
10

- het verrichten van de gedeeltelijke herverdeling van actief en boedelkosten in
beide faillissementen;
- het definitief vaststellen van de fiscale posities in beide faillissementen;
- het treffen van verdere voorbereidingen voor de verificatievergadering in het
faillissement van Sander de Graaf Beheer B.V.
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:
- het definitief vaststellen van de fiscale positie;
- verdere voorbereidingen afw ikkeling faillissement.

31-01-2020
11

De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:
- het definitief vaststellen van de fiscale positie en de overige schuldenlast;
- verdere voorbereidingen afw ikkeling faillissement.

01-05-2020
12

Idem.

31-07-2020
13

Idem.

30-10-2020
14

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
- het vaststellen van de fiscale positie;
- verdere voorbereidingen afw ikkeling faillissement.

29-01-2021
15

De w erkzaamheden in het faillissement zijn klaar. Het faillissement is/w ordt
ter afw ikkeling voorgedragen. Na goedkeuring van het financieel eindverslag
door de rechter-commissaris en de terinzagelegging van de uitdelingslijst
vinden de uitkeringen aan de boedel- en preferente schuldeisers plaats. Aan
concurrente schuldeisers vindt geen uitkering plaats.

23-04-2021
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog is niet bekend op w elke termijn het faillissement van De Graaf zal
w orden afgew ikkeld.

26-04-2018
4

De curator streeft ernaar het faillissement in het eerste kw artaal van 2019
voor afw ikkeling voor te dragen.

25-10-2018
6

De curator verw ijst naar punt 8.7 van dit faillissementsverslag.

25-04-2019
8

Vooralsnog niet bekend. Dit is afhankelijk van de afw ikkeling van de fiscale
positie.

31-07-2020
13

Met inachtneming van alle termijnen verw acht de curator dat het faillissement
voor medio 2021 zal zijn afgew ikkeld.

30-10-2020
14

Geen w ijzigingen. De curator verw acht na dit verslag nog eenmaal verslag te
leggen.

29-01-2021
15

Het verzoek tot afw ikkeling zal kort na het indienen van dit laatste verslag
w orden ingediend. Er volgt geen nieuw verslag.

23-04-2021
16

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Inventariseren w erkzaamheden.

26-04-2018
4

Afw ikkeling faillissement.

23-04-2021
16

Bijlagen
Bijlagen

