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Algemene gegevens
Naam onderneming
M.A. Bosschaart Beheer B.V.
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Gegevens onderneming
M.A. Bosschaart Beheer B.V. is gevestigd aan de Boezemw eg 16 te (3255 MC)
Oude Tonge.

19-04-2018
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De vennootschap is opgericht op 23 augustus 2007.

Activiteiten onderneming
Als bedrijfsomschrijving is in het uittreksel van de Kamer van Koophandel
vermeld: “Financiële holdings Beheeractiviteiten”.
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Aangezien ik slechts een klein gedeelte van de administratie zijn er geen
financiële gegevens bekend.

19-04-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

19-04-2018
2

Boedelsaldo
19-04-2018
2

Boedelsaldo
€ 0,00

13-02-2019
7

Boedelsaldo
€ 26.530,24

Verslagperiode
19-04-2018
2

van
6-1-2018
t/m
13-4-2018

13-07-2018
4

van
13-4-2018
t/m
13-7-2018

12-11-2018
6

van
1-7-2018
t/m
30-9-2018

13-02-2019
7

van
12-11-2018
t/m
13-2-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

73,60 uur

4

33,50 uur

6

4,70 uur

7

7,20 uur

totaal

119,00 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
73 uur en 36 minuten
Curator: 70 uur en 42 minuten
Mr. M.J.J. de W inter: 2 uur
Faillissementsmedew erker: 54 minuten

19-04-2018
2

Het betreft de tijdgegevens van 5 december 2017 tot 1 maart 2018
33 uur en 32 minuten
Curator: 29 uur en 14 minuten
Mr. M.J.J. de W inter: 1 uur en 6 minuten
Mr. G.J. Helmig: 30 minuten
Mr, E. geluk: 2 uur en 24 minuten
Faillissementsmedew erker: 18 minuten

13-07-2018
4

Het betreft de tijdgegevens van 1 maart t/m 30 juni 2018.
4 uur en 42 minuten
Curator: 4 uur
Mr. M.J.J. de W inter: 24 minuten
Faillissementsmedew erker: 18 minuten

12-11-2018
6

Het betreft de tijdgegevens van 1 juli t/m 30 september 2018.
7 uur en 12 minuten
Curator: 7 uur en 12 minuten

13-02-2019
7

Het betreft de tijdgegevens van 1 oktober 2018 t/m 31 januari 2019.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alle aandelen in het vermogen van M.A. Bosschaart Beheer B.V. w orden sedert
23 augustus 2007 gehouden door de heer M.A. Bosschaart, w onende aan de
Fazantenlaan 16 te (4306 BR) Nieuw erkerk. De heer Bosschaart is ook
directeur van de gefailleerde vennootschap.
Bosschaart Beheer B.V. houdt alle aandelen in de vermogens van de besloten
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Pad Engineering B.V.
(voorheen bekend als Laser Distribution B.V.) en LET Holland B.V. Beide
vennootschappen zijn ook gevestigd in Oude Tonge aan de Boezemw eg 13.
Bij vonnis van de rechtbank Rotterdam van 9 februari 2016 is Pad Engineering
B.V. staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. A.J. van
Spengen tot Rechter-Commissaris en met aanstelling van mr. G.J. Helmig tot
curator. Volgens Bosschaart w as het de bedoeling dat Let Holland zou w orden
ingezet als w erkmaatschappij, maar hier is nooit uitvoering aan gegeven.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

19-04-2018
2

1.3 Verzekeringen
Er is door mij geen overzicht van verzekeringen ontvangen. Via de
postonderschepping is niet gebleken van verzekeringsovereenkomsten.
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1.4 Huur
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap huurt bedrijfsruimte aan de Boezemw eg 16. De
verhuurder w as voornemens de huurovereenkomst te beëindigen en heeft
daar ook afspraken over gemaakt met Bosschaart. Ik zal dat verder
onderzoeken. Het voornaamste probleem is, dat er nog veel bedrijfsmiddelen
in het pand aanw ezig zijn (w aarvan de inventariszaken bovendien in beslag
zijn genomen door de belastingdienst) w aardoor de kosten van ontruiming
aanzienlijk zijn. Voor zover de huurovereenkomst nog niet is beëindigd zal ik
de rechter-commissaris toestemming vragen de huurovereenkomst op te
zeggen. In elk geval w ordt de verhuurder betrokken bij de afw ikkeling.
Verslag 2
Voor zover dat rechtens nog vereist w as is de huurovereenkomst opgezegd.
Doordat de inventaris en voorraad nog in opslag lag heeft de boedel nog w el
gebruik gemaakt van de bedrijfsruimte. Inmiddels zijn alle zaken verkocht en is
de bedrijfsruimte leeg opgeleverd.
Na de oplevering zijn er tw ee problemen naar voren gekomen. Ten eerste is in
de strenge vorstperiode de w aterleiding bevroren, mede omdat de stroom- en
gasvoorziening (reeds op datum faillissement) w as afgesloten. Het is nog niet
duidelijk of hierdoor schade is ontstaan en w ie daarvoor aansprakelijk is. De
verhuurder heeft aangeven dat ook bij de ontruiming schade is aangebracht.
Dit zal verder w orden onderzocht.
Ten tw eede ben ik aangeschreven door de DCMR (Milieudienst Rijnmond). De
DCMR heeft aangegeven dat curanda milieubelastende activiteiten heeft
uitgevoerd en ook de curator gehouden is de geldende milieubepalingen na te
leven, bij gebreke w aarvan bestuursrechtelijke sancties kunnen w orden
opgelegd. DCMR heeft aangegeven, dat onderzocht moet w orden w at het
gevolg is gew eest van de milieubelastende activiteiten en dat op straffe van
een dw angsom een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring moet w orden
ingezonden. Hier is DCMR toe gerechtigd. Aangezien de boedel geen middelen
heeft om een onderzoek te laten uitvoeren is de verhuurder (die ook w as
aangeschreven door DCMR) hierbij betrokken. Omdat het voornamelijk het
belang van de verhuurder is dat de bedrijfsruimte milieutechnisch in orde is
heeft zij zich bereid verklaard het onderzoek te bekostigen. Er zij tw ee offertes
opgevraagd bij onderzoeksbureaus, bij DCMR zijn alle historische rapportages
opgevraagd (voor zover nodig met een beroep op de W OB, en inmiddels ligt er
een door DCMR goedgekeurd onderzoeksvoorstel.
Met betrekking tot de kosten van gebruik van het gehuurde en de schade die
is mogelijk is toegebracht bij de ontruiming en door de bevroren w aterleiding
zal verder overleg w orden gevoerd.
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Het overleg met betrekking tot het gebruik van het gehuurde en die schade
aan de bedrijfsruimte is nog niet afgerond. Het is mij niet bekend of het
milieuonderzoek al heeft plaatsgevonden.

13-07-2018
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Het milieuonderzoek is afgerond. Ik heb de verhuurder gevraagd dit verder
met DCMR af te w ikkelen.

12-11-2018
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Nadat ik heb aangegeven, dat naar mijn mening de boedel niet aansprakelijk
kan w orden gehouden voor schade die bij de ontruiming zou zijn
veroorzaakt, heb ik niets meer van de verhuurder vernomen. De verhuurder
heeft geen vordering ingediend voor het gebruik van de bedrijfsruimte
gedurende de verkoop van de roerende zaken. Gezien de verw achte omvang
van de boedel en de boedelkosten en het gegeven dat de verhuurder geen
ontruimingskosten hoefde te maken, ben ik van mening dat daar ook geen
mogelijkheid voor is.

13-02-2019
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De rapportage met betrekking tot het milieuonderzoek is in overleg met de
verhuurder aan DCMR ter beschikking gesteld. Dit zal verder door de
verhuurder en DCMR w orden afgew ikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1
Bosschaart heeft inmiddels meerdere bedrijven geleid die failliet zijn gegaan.
Het eerste faillissement dateert van 2013 (Laser Exhaust Technology B.V.).
Deze vennootschap hield zich al bezig met het (kort gezegd) ontw ikkelen en
vervaardigen van uitlaatsystemen. Bosschaart heeft de activiteiten
doorgestart. De machines, inventaris, voorraad, bedrijfsnaam en know -how
zijn gekocht door Laser Beheer B.V. (een vennootschap w aarvan mw S. Xu, de
echtgenote van Bosschaart, directeur is) en de activiteiten zijn voortgezet in
Laser Distribution B.V., later genaamd Pad Engineering B.V. Pad Engineering
heeft haar activiteiten eind 2015 gestaakt. Toen Pad Engineering failliet w erd
verklaard heeft de curator zich op het standpunt gesteld, dat de activiteiten
voorafgaand aan het faillissement w aren overgeheveld naar Laser Beheer B.V.,
de vennootschap die ook eigenaar w as van de bedrijfsmiddelen. Dit w as af te
leiden uit de gerealiseerde omzet en de klanten die w erden bediend.
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Volgens Bosschaart kw am ook Laser Beheer B.V. in betalingsmoeilijkheden,
omdat de Belastingdienst aanslagen oplegde die niet konden w orden voldaan.
Toen bleek dat er geen regeling kon w orden getroffen met de Belastingdienst
en er bovendien beslag w erd gelegd op de productiemiddelen, w erd er steeds
minder omzet gerealiseerd. Er kon geen managementvergoeding meer w orden
betaald aan Bosschaart Beheer. En ook de bedragen die w erden betaald voor
het gebruik van de bedrijfsruimte en management-fee w aren niet meer
voorhanden. Het faillissement van Bosschaart Beheer B.V. is uiteindelijk
aangevraagd door de energieleverancier. Laser Beheer B.V. is niet failliet.
Ik zal verder onderzoek doen naar de oorzaken van dit faillissement en voor
zover van belang voor de verdere afw ikkeling zal ik de rechter-commissaris op
de hoogte stellen van de uitkomst van dit onderzoek.
Verslag 2
Ik heb nog altijd geen overzichtelijke administratie van curanda ontvangen.
Het contact met de directeur verloopt moeizaam. De administratie die zich nog
bevond in het bedrijfspand leek gedateerd, maar is toch apart opgeslagen.
Bosschaart heeft aangegeven dat hij deze adminsitratie zal ophalen en de
relevante stukken voor het faillissement zal selecteren.
Bosschaart is ervan op de hoogte gesteld w aar de administratie die zich
bevond in de bedrijfsruimte is opgeslagen. Voor zover mij bekend heeft hij
deze administratie nog altijd niet opgesteld. Ook is er nog altijd geen
deugdelijke administratie door mij ontvangen.
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Ik heb nog altijd geen administratie ontvangen. Het is mij niet bekend of
Bosschaart het heeft opgehaald bij de partij die de administratie die aanw ezig
w as in het bedrijfspand heeft opgehaald. Dit betrof voornamelijk gedateerde
administratie. Ik heb Bosschaart nogmaals aangeschreven en verzocht mij de
administratie ter hand te stellen.

12-11-2018
6

Bosschaart staat nog altijd ingeschreven op een adres in Nederland, maar
gezegd w ordt dat hij met zijn echtgenote geëmigreerd is naar China. Dit kan
de reden zijn, dat Bosschaart geheel niet meer reageert op verzoeken. Ik
heb geen administratie van de vennootschap ontvangen. Ook van de
dochtervennootschap bezit ik geen gegevens.

13-02-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

19-04-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
-

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1
Ik heb in de door curanda gehuurde ruimte kantoorinventaris,
bedrijfsinventaris en een ongeordende voorraad (halffabrikaat-uitlaten)
aangetroffen. Volgens Bosschaart behoren deze zaken toe aan Laser Beheer
B.V. Ik heb hem verzocht dat te onderbouw en.
Voor zover de voorraad in eigendom toebehoort aan Laser Beheer B.V. zal ik
mij beroepen op het recht van retentie. Laser Beheer maakt feitelijk gebruik
van de ruimte die door curanda w ordt gehuurd en is op haar beurt een
vergoeding daarvoor verschuldigd.
De Belastingdienst heeft executoriaal beslag gelegd op de inventaris zaken en
w as voornemens deze zaken openbaar te verkopen. Ik heb de Belastingdienst
laten w eten, dat vermoedelijk een hogere opbrengst zal w orden gerealiseerd
indien de inventaris en de voorraad gezamenlijk w ordt verkocht en
afgesproken is dat de zaken per internetveiling zullen w orden verkocht. Voor
zover Laser Beheer B.V. eigenaresse is van de voorraadzaken dient ook zij
akkoord te gaan met de verkoop. Tot slot zal ook de rechter-commissaris
w orden gevraagd toestemming te geven voor deze afspraak, w aarbij voor de
inventariszaken een boedelbijdrage is bedongen.
Verslag 2
Laser Beheer heeft nog altijd niet aangetoond dat de voorraadzaken die zich
bevonden in de door curanda gehuurde bedrijfsruimte haar eigendom w aren.
Deze voorraadzaken zijn afgegeven aan een ijzerhandelaar die het gew icht
van de voorraad heeft uitgekeerd. Ik ga ervan uit, dat deze voorraad
eigendom van curanda w as. Voor zover vast komt te staan dat deze voorraad
geen eigendom voor curanda w as maar van Laser Beheer B.V. zal ik de
verplichting tot doorbetaling van de opbrengst verrekenen met de vordering
die curanda heeft op Laser Beheer B.V. vanw ege het gebruik van het
gehuurde.
De inventaris is inmiddels via een internetveiling verkocht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1
Ja.

19-04-2018
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Verslag 2
De inventaris is verkocht in opdracht van de belastingdienst als beslaglegger.
Met de belastingdienst is een boedelbijdrage van 15% overeengekomen. Met
het veilingbedrijf is daarnaast een boedelbijdrage van 5% overeengekomen. In
totaal bedraagt de boedelbijdrage inventaris derhalve 20% van de definitieve
opbrengst.
Voorlopige verkoopopbrengst:
Voorraad: € 10.265,17
Inventaris: € 77.643,43
Dit zijn voorlopige cijfers omdat nog enkele zaken door het veilingbedrijf
moeten w orden uitgezocht. De opbrengst is nog niet aan mij voldaan.
De definitieve opbrengst van de inventaris bedroeg € 77.624,43 en die van de
voorraad € 10.272,17. Na aftrek van de commissie van de verkoper is de
opbrengst van de voorraad € 9.244,95 en die van de inventaris € 65.980,77.

13-07-2018
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Conform de gemaakte afspraken w ordt 85% van de opbrengst van de
inventaris (€ 56.083,65) aan de belastingdienst en 15% (€ 9.897,11) aan de
boedel uitgekeerd. Daarnaast ontvangt de boedel nog 5% van de commissie
van de verkoper (€ 3.881,22).
In totaal zal derhalve € 23.023,29 aan de boedel w orden uitgekeerd. Dit
bedrag is nog niet ontvangen.
Op grond van de aan mij verstrekte overzichten zou een bedrag groot €
23.023,29 als boedelbijdrage w orden uitgekeerd. Op de faillissementsrekening
is echter € 26.562,36 ontvangen. Ik heb het veilingbedrijf verzocht aan te
geven w aar dit verschil vandaan komt.

12-11-2018
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Het veilingbedrijf heeft uiteengezet w aarom € 26.562,36 aan de boedel is
uitgekeerd. Dit w as veroorzaakt doordat in de eerder verzonden overzichten
geen btw -bedragen verw erkt w aren. Het uitgekeerde bedrag bestaat uit de
opbrengst van de voorraad (€ 4.101,67 ex 21% Btw en € 6.170 tegen 0%
Btw , derhalve in totaal € 11.133,52 incl. Btw ), de inventaris (€ 11.643,66 ex
21% Btw , derhalve in totaal € 14.088,83 incl. Btw ) en de overeengekomen
commissie (Boedelbijdrage € 3.881,22 minus 15% commissie over de aan de
boedel toegerekende verkopen (€ 2.773,77), derhalve in totaal € 1.107,45
excl. Btw (€ 1.340,01 incl. Btw ).

13-02-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
9 uur en 6 minuten (w erkzaamheden voor alle activa)

19-04-2018
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24 minuten

12-11-2018
6

42 minuten

13-02-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie onder bedrijfsmiddelen.

19-04-2018
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Voorlopige verkoopopbrengst:
Voorraad: € 10.265,17
Inventaris: € 77.643,43
Dit zijn voorlopige cijfers omdat nog enkele zaken door het veilingbedrijf
moeten w orden uitgezocht. De opbrengst is nog niet aan mij voldaan.
Verkoopopbrengst:
Voorraad: € 10.272,17
Inventaris: € 77.624,43

13-07-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie w erkzaamheden bedrijfsmiddelen

19-04-2018
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verslag 1
Behalve de dochtervennootschappen heb ik geen actief aangetroffen. De
dochtervennootschappen lijken geen w aarde te hebben.

19-04-2018
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Verslag 2
Ik heb nog geen verder onderzoek naar de dochtervennootschappen gedaan.
Ik heb ook van deze vennootschappen nog geen administratie ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie onder w erkzaamheden bedrijfsmiddelen.

19-04-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Verslag 1
Volgens Bosschaart zijn er geen vorderingen op derden. Ik heb mij op het
standpunt gesteld, dat de gefailleerde vennootschap een vordering heeft op
Laser Beheer B.V. voor het (feitelijk) gebruik van de bedrijfsruimte die door
curanda w ordt gehuurd. Laser Beheer heeft dat nog niet betw ist en overigens
in het verleden al een aantal maal betalingen voor het gebruik gedaan.
Daarnaast zal ik onderzoeken of er ook nog een vordering is ter zake van
management-fee.

19-04-2018
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Verslag 2
Aangezien ik nog geen administratie heb ontvangen heb ik nog geen
onderzoek kunnen doen naar eventuele vorderingen op derden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
6 minuten.

19-04-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 49.668,78

19-04-2018
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Verslag 1
Curanda bankierde bij Rabobank en Rabobank is gevraagd haar vordering in te
dienen.
Verslag 2
De vordering van Rabobank bedraagt € 49.668,78.

Rabobank heeft aangegeven dat met betrekking tot terugbetaling van het
verstrekte krediet een regeling is getroffen met de borg, de heer Bosschaart,
en dat de vordering van Rabobank van de crediteurenlijst kan w orden
verw ijderd.

5.2 Leasecontracten

13-02-2019
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5.2 Leasecontracten
Verslag 1
Ik heb een leasecontract opgestuurd gekregen voor de auto die door
Bosschaart gebruikt w ordt en hier nadere vragen over gesteld.

19-04-2018
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Verslag 2
De auto die door Bosschaart w erd bereden is teruggegeven aan de
leasemaatschappij. Bosschaart heeft de auto enige tijd onder zich gehouden in
de hoop het leasecontract te kunnen overnemen, maar de leasemaatschappij
ging daar niet meer akkoord.

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1
Er zijn volgens Bosschaart geen zekerheden gesteld.

19-04-2018
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Verslag 2
Er is niet gebleken dat er zekerheden zijn gesteld.
Deze verslagperiode heeft zich een crediteur gemeld, die aangaf een
pandrecht te hebben bedongen en verkregen op de voorraad van curanda.
Deze crediteur heeft doorbetaling gevraagd van de opbrengst van de
verpande zaken en zich op het standpunt gesteld dat deze zaken voor een te
laag bedrag zijn verkocht.
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Er is een geregistreerde pandakte door mij ontvangen. Ik heb me op het
standpunt gesteld, dat (nog) niet duidelijk is of de voorraad in eigendom
toebehoorde aan curanda. Indien dat niet het geval is, is er ook geen
pandrecht op gevestigd. Voor het geval vast komt te staan dat de voorraad
w el eigendom w as van curanda heb ik me op het standpunt gesteld dat het
pandrecht is vervallen omdat de verpande zaken zijn verkocht.
Nadat ik heb uiteengezet w aarom ik geen pandrecht zou erkennen heb ik niets
meer vernomen van de crediteur die daar een beroep op had gedaan.

12-11-2018
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5.4 Separatistenpositie
Geen opmerkingen.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1
Voor zover derden zich met recht kunnen beroepen op een
eigendomsvoorbehoud en de geleverde zaken nog aanw ezig zijn, zijn en/of
zullen deze zaken w orden geretourneerd.
Verslag 2
Er hebben zich geen derden met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
12 minuten
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6 uur en 30 minuten

13-07-2018
4

18 minuten

13-02-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1
Er w orden geen w erkzaamheden voortgezet.

19-04-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1
Er heeft zich een gegadigde gemeld die geïnteresseerd w as in een doorstart
van de activiteiten van Laser Beheer dan w el Bosschaart Beheer, maar dit
heeft nergens toe geleid.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
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Verslag 1
Op dit moment ben ik van mening dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.
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Verslag 2
Aangezien ik nog altijd niet beschik over de administratie kan niet w orden
gezegd dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1
Volgens de gegevens van de kamer van koophandel is de jaarrekening van
2014 de laatste jaarrekening die is gedeponeerd.

19-04-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1
Er is geen goedkeurende verklaring van een accountant.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1
Nog niet is nagegaan of aan de stortingsplicht is voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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Verslag 1
Ik zal onderzoeken of in dit faillissement sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-11-2018
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Aangezien ik nog altijd geen administratie heb ontvangen ben ik vooralsnog
van mening dat dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Ik heb Bosschaart nog
eenmaal in de gelegenheid gesteld mij de administratie te overhandigen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Aangezien ik geen administratie heb ontvangen en bovendien de laatste
jaarrekening niet zijn gepubliceerd is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Als
Bosschaart daadw erkelijk geëmigreerd is naar China verw acht ik niet dat ik
nog de beschikking krijg over de administratie. Ik zal met de rechtercommissaris overleggen of, en zo ja w elke, vervolgstappen opportuun zijn.

7.6 Paulianeus handelen

13-02-2019
7

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

19-04-2018
2

Verslag 1
Ik zal onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.
Tot op heden is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
3 uur en 48 minuten

13-02-2019
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Verslag 1
Er zijn nog geen boedelvorderingen bekend.

19-04-2018
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Verslag 1
De Belastingdienst is gevraagd zijn vordering bij mij in te dienen.

19-04-2018
2

Verslag 2 De vordering bestaat voornamelijk uit aanslagen omzetbelasting en
loonbelasting over de jaren 2013 en 2014 en 2017
€ 129.410,00

13-07-2018
4

€ 140.245,23

12-11-2018
6

Aan mij is bevestigd dat ook de belastingdienst een betaling heeft ontvangen
nadat de voorraad en inventaris is verkocht. Er is nog geen gew ijzigde
vordering ingediend.
€ 73.687,77
De belastingdienst heeft een gew ijzigde vordering bij mij ingediend. De
vordering is verlaagd naar € 73.687,77.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

13-02-2019
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.559,00

19-04-2018
2

Het betreft een vordering van Essent Energie

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

19-04-2018
2

10

13-07-2018
4

13

12-11-2018
6

12

13-02-2019
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 82.382,84

19-04-2018
2

€ 105.061,19

13-07-2018
4

€ 107.314,81

12-11-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1
Het is op dit moment nog niet bekend op w elke w ijze dit faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

19-04-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
11 uur en 36 minuten

19-04-2018
2

6 uur en 30 minuten

13-07-2018
4

2 uur en 18 minuten

12-11-2018
6

1 uur en 24 minuten

13-02-2019
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1
In eerste instantie zullen de door mij in de bedrijfsruimte van curanda
aangetroffen zaken in overleg met de Belastingdienst en Laser Beheer B.V.
w orden verkocht, zodat het gehuurde ontruimd kan w orden opgeleverd.
Daarnaast zal onderzoek w orden gedaan naar de administratie van de
vennootschap en zal w orden onderzocht hoe de dochtervennootschap zal
w orden afgew ikkeld.

19-04-2018
2

Verslag 2
Bosschaart zal nogmaals w orden verzocht de administratie van curanda te
overhandigen, opdat deze kan w orden onderzocht. Met de verhuurder zal
verder w orden overlegd over de schade die zou zijn ontstaan bij de
opleveringsw erkzaamheden en door de bevroren w aterleiding. De verw achting
is dat de komende verslagperiode de opbrengst van inventaris en voorraad
kan w orden afgew ikkeld. Tot slot zal (vanw ege mogelijke bestuursrechtelijke
sancties) het milieuonderzoek w orden geobserveerd.
Bosschaart zal nogmaals w orden verzocht de administratie van curanda te
overhandigen. Met de verhuurder zal verder overleg w orden gevoerd over de
schade. De verw achting is dat op korte termijn de boedelbijdrage met
betrekking tot de verkoop van bedrijfsmiddelen w ordt ontvangen. Ik zal
trachten de discussie met de schuldeiser die aanspraak maakt op doorbetaling
van de opbrengst van voorraadzaken af te ronden.

13-07-2018
4

Ik zal Bosschaart nogmaals verzoeken de administratie te overhandigen. Als
dat niet gebeurt zal ik met de rechter-commissaris overleggen w elke
maatregelen opportuun zijn. De Belastingdienst zal ik vragen een gew ijzigde
vordering in te dienen.

12-11-2018
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1
Het is op dit moment nog niet bekend op w elke termijn dit faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag

19-04-2018
2

10.3 Indiening volgend verslag
13-5-2019

13-02-2019
7

10.4 Werkzaamheden overig
5 uur en 42 minuten

19-04-2018
2

9 uur en 12 minuten

13-07-2018
4

1 uur en 24 minuten

12-11-2018
6

1 uur

13-02-2019
7

Bijlagen
Bijlagen

