Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

10
11-11-2020
F.10/18/143
NL:TZ:0000040571:F001
10-04-2018

R-C
Curator

mr. C. Prenger
mr M.H. Janssen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stolk AV B.V.

24-05-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stolk AV B.V.
(hierna: “Stolk”), statutair gevestigd te Rotterdam en zaakdoende aan de
Schuttevaerw eg 45 te (3044 BA) Rotterdam.

24-05-2018
1

Enig aandeelhouder van Stolk is Stolk AV Beheer B.V., w aarvan op haar beurt
Stolk AV Holding B.V. enig aandeelhouder is.
De heer Nicolaas Leonardus Stolk is enig bestuurder van Stolk AV.

Activiteiten onderneming
Stolk AV exploiteert een audio- en videoproductiebedrijf en verricht voorts
diensten op het gebied van nieuw svoorziening via internet en andere media.
Ook stelt Stolk cameramensen ter beschikking aan programmamakers.

24-05-2018
1

De curator is gebleken dat er in de praktijk hoofdzakelijk cameramensen op
dagelijkse basis voor bepaalde programma’s aan televisiestations w erden
verhuurd. Daarnaast w erden op incidentele basis cameramensen aan
productiemaatschappijen verhuurd.

05-09-2018
2

Financiële gegevens

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.296.290,00

€ -246.335,00

€ 167.656,00

2016

€ 1.221.181,00

€ -107.125,00

€ 306.849,00

2015

€ 1.210.990,00

€ -29.330,00

€ 230.338,00

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening 2017 betreft een concept. Naar de jaarrekeningen 2016 en
2015 w ordt in de volgende verslagperiode onderzoek gedaan.

24-05-2018
1

In onderzoek.

05-09-2018
2

Ook in de jaren voorafgaand aan het faillissement w as de exploitatie
verlieslatend. Vanaf 2015 is Stolk in de rode cijfers beland.

22-04-2020
8

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

Boedelsaldo

24-05-2018
1

Boedelsaldo
€ 17.992,08

24-05-2018
1

€ 48.828,05

05-09-2018
2

€ 8.426,36

12-12-2018
3

€ 8.479,44

18-03-2019
4

€ 8.464,48

24-06-2019
5

€ 55.597,60

08-10-2019
6

€ 55.572,50

08-01-2020
7

€ 55.547,37

22-04-2020
8

€ 55.532,43

22-07-2020
9

€ 55.512,51

11-11-2020
10

Verslagperiode
van
10-4-2018

24-05-2018
1

t/m
30-4-2018
van
1-5-2018

05-09-2018
2

t/m
31-7-2018
van
1-8-2018

12-12-2018
3

t/m
30-11-2018
van
1-12-2018
t/m
28-2-2019

18-03-2019
4

van
1-3-2019

24-06-2019
5

t/m
31-5-2019
van
1-6-2019

08-10-2019
6

t/m
31-8-2019
van
1-9-2019

08-01-2020
7

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

22-04-2020
8

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

22-07-2020
9

t/m
22-2-2021
van
23-7-2020

11-11-2020
10

t/m
11-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

62 uur 0 min

2

108 uur 18 min

3

59 uur 30 min

4

10 uur 0 min

5

15 uur 48 min

6

7 uur 36 min

7

5 uur 6 min

8

2 uur 12 min

9

0 uur 48 min

10

11 uur 18 min

totaal

282 uur 36 min

Toelichting bestede uren
In de eerste periode heeft de curator, in afw achting van een mogelijke
doorstart, de bedrijfsactiviteiten voor de duur van enkele w eken voortgezet.
De bestede tijd ziet hoofdzakelijk op de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten
en de w erkzaamheden in het kader van het onderzoek naar een mogelijke
doorstart.

24-05-2018
1

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan de
afw ikkeling/afbouw van de activiteiten, onderzoek van delen van de
administratie en overleg met de indirect bestuurder en zijn adviseurs.

05-09-2018
2

De afgelopen periode heeft hoofdzakelijk in het teken gestaan van overleg met
de bestuurder en zijn adviseurs, alsmede met de incasso van openstaande
vorderingen.

12-12-2018
3

De afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan overleg met de
bestuurder (en zijn adviseur) en de bank in het kader van de afw ikkeling (van
de verkoop) van de bedrijfsmiddelen.

18-03-2019
4

In de afgelopen verslagperiode is hoofdzakelijk tijd besteed aan overleg met
de advocaat van de bestuurder.

24-06-2019
5

In de afgelopen periode is tijd besteed aan de afw ikkeling van de verkoop van
de bedrijfsmiddelen. In het bijzonder is de BTW component van de verkoop
aan de boedel afgedragen.

08-10-2019
6

In de afgelopen periode is tijd besteed aan contact met de heer Stolk
respectievelijk aan het rechtmatigheidsonderzoek.

08-01-2020
7

In de afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden met de fiscus en is er
tijd besteed in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

22-04-2020
8

In de afgelopen verslagperiode is aanvullend onderzoek verricht naar
(aflossingen op een) lening en is in dat kader de indirect bestuurder om een
nadere toelichting verzocht.

22-07-2020
9

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan het corresponderen
met de advocaat van betrokkenen ter zake aflossingen op een lening.

11-11-2020
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie onder 0.1

1.2 Lopende procedures

24-05-2018
1

1.2 Lopende procedures
Hiervan is de curator niet gebleken.

24-05-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator bleek dat er op datum faillissement geen dekking w as onder de
gebruikelijke verzekeringen. Nadat de premies door de curator zijn voldaan, is
de dekking hersteld en zijn de bedrijfsactiviteiten voortgezet.

24-05-2018
1

De verzekeringen zijn inmiddels geëindigd. Dit heeft geleid tot een
premierestitutie van € 213,22.

05-09-2018
2

Aan restitutie is in het kader van de beëindiging van onder meer de
verzuimverzekering een totaalbedrag € 213,22 ontvangen.

12-12-2018
3

1.4 Huur
Stolk AV huurde het pand aan de Schuttevaerw eg 45 te Rotterdam. De curator
beëindigde de huurovereenkomst. Thans vindt er overleg met de advocaat van
de verhuurder plaats.

24-05-2018
1

Met de oplevering van het pand aan de verhuurder is de huurovereenkomst
geëindigd. Er is geen vordering ingediend door de verhuurder.

05-09-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder zou het faillissement te w ijten zijn aan het
feit dat er de afgelopen jaren veel minder vraag is naar cameramensen en
uitrusting nu steeds meer beelden w orden opgenomen met bijvoorbeeld een IPhone. De kw aliteit van de huidige generaties I-phone is van dermate goede
kw aliteit dat gemaakte opnamen in bijvoorbeeld nieuw sitems w orden gebruikt.
Tot enkele jaren geleden huurden televisieproducenten voor het maken van
opnamen voor nieuw sitems louter cameramensen inclusief uitrusting in.

24-05-2018
1

Voorts hield Stolk AV zich bezig met het aanleggen van satelliet live
verbindingen voor live televisie-uitzendingen. Deze w erkzaamheden w erden
hoofdzakelijk verricht bij grote evenementen (bijvoorbeeld verkiezingen,
Koningsdag of sportevenementen). Ook op dit gebied zijn de ontw ikkelingen
de laatste jaren zeer snel gegaan. Dergelijke verbindingen komen thans tot
stand via het internet, w aardoor de vraag naar het gebruik van satellietw agens en technici substantieel afnam.
De curator heeft de opgegeven oorzaken van het faillissement in onderzoek.
In onderzoek.

05-09-2018
2

De curator verw acht zijn oorzakenonderzoek in de komende periode af te
ronden.

18-03-2019
4

In de afgelopen verslagperiode lag het zw aartepunt van de afw ikkeling bij het
treffen van een regeling met de bank en de bestuurder, reden w aarom dit punt
nog niet is afgew ikkeld.

24-06-2019
5

De curator heeft dit in de afgelopen verslagperiode nader opgepakt en
verw acht de komende verslagperiode tot een conclusie te komen op dit punt.

08-10-2019
6

De curator heeft het onderzoek op het punt van de oorzaak van het
faillissement inmiddels afgerond. Op basis van de bestudeerde stukken
concludeert de curator dat de omzetten over de jaren 2015 en 2016 redelijk
stabiel w aren. W at hierbij opvalt is dat de directe kosten ter zake het
cameraw erk respectievelijk de diensten met betrekking tot het aanleggen van
satellietverbindingen behoorlijk zijn toegenomen (w aarbij de directe kosten
ten aanzien van het aanleggen van satellietverbindingen zijn verdubbeld in
2016 (ten opzichte van 2015). Uiteindelijk resulteert het vorengaande in een
verlies in 2016 van € 112.076 en over het jaar 2017 een verlies van €
246.335,00. De curator zal zijn bevindingen bespreken met de bestuurder. In
2018 is een scherpe daling van de omzet over de eerste drie maanden
zichtbaar. Dat lijkt te kloppen met de mededeling van de bestuurder dat in
2018 een belangrijke klant ervoor koos om ook cameramensen bij andere
aanbieders in te huren.

08-01-2020
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

24-05-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

24-05-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

13-4-2018

9

machtiging r-c verkregen

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
Nadat het personeel ontslag is aangezegd, heeft er een bijeenkomst met UW V
plaatsgevonden.

24-05-2018
1

Het lijkt erop dat dit punt is afgew ikkeld.
De curator is afw achting van de vordering UW V.

05-09-2018
2

Recentelijk heeft UW V haar vordering kenbaar gemaakt.

12-12-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

24-05-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

24-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

(nog) niet van toepassing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Door de bestuurder is te kennen gegeven dat de bedrijfsmiddelen geen
eigendom zijn van Stolk AV. Deze mededeling heeft de curator thans in
onderzoek.

24-05-2018
1

Tot op heden is de indirect bestuurder er niet in geslaagd om de curator te
overtuigen van het bew eerdelijke eigendomsrecht. De curator neemt
vooralsnog het standpunt in dat de zaken eigendom van de boedel zijn.
Partijen hebben thans met elkaar gesproken over het treffen van een
minnelijke regeling.

05-09-2018
2

Inmiddels heeft de indirect bestuurder nadere stukken aan de curator
overhandigd. In de komende periode zal de curator onderzoek doen naar de
aanvullende stukken.
De bedrijfsmiddelen zijn ondertussen geveild. De veilingopbrengst is in
afw achting van het ontstane geschil gesepareerd.
Partijen zijn in onderhandeling over het treffen van een regeling.

12-12-2018
3

De curator verw acht in de komende periode tot een afw ikkeling te komen van
het overleg aangaande het geschil omtrent (de opbrengst van) de
bedrijfsmiddelen.

18-03-2019
4

Partijen zijn tot een regeling gekomen in het kader w aarvan – beknopt
w eergegeven – de opbrengst van de veiling van de bedrijfsmiddelen – na
voldoening van de met een pandrecht gedekte vordering van ABN Amro Bank
N.V. – aan de boedel toekomt.

24-06-2019
5

De uitw erking van de regeling is de afgelopen periode met de verschillende
betrokken partijen afgew ikkeld.

08-10-2019
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(nog) niet van toepassing

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

24-05-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
(nog) niet van toepassing

24-05-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing

24-05-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing

24-05-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing

24-05-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing

24-05-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren

€ 74.933,89

totaal

€ 74.933,89

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator is gebleken van een rechtsgeldig pandrecht op de debiteuren van
ABN AMRO Bank N.V. Laatstgenoemde neemt het incasso van de vorderingen
zelf ter hand.

24-05-2018
1

Hoew el de incassogemachtigde van ABN AMRO Bank N.V. meermalen te kennen
heeft gegeven het incasso ter hand te nemen, is de curator gebleken dat er op
dit punt geen actie is ondernomen. Teneinde de voortgang te bew aken, is er
door de curator een termijn ex artikel 58 lid 1 Fw gesteld. De termijn is
inmiddels ongebruikt verstreken. De curator gaat over tot opeising en zal de
debiteuren aanschrijven.

05-09-2018
2

De curator heeft de nog openstaande debiteuren aangeschreven. De meeste
pré-faillissementsdebiteuren lijken uit eigen bew eging reeds te hebben
betaald. De curator verw acht in de komende periode de debiteurenincasso af
te kunnen ronden.

18-03-2019
4

Er vindt nog overleg met één debiteur plaats.

24-06-2019
5

De debiteur heeft stukken overgelegd w aaruit volgt dat betaling heeft
plaatsgevonden.

08-01-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met ABN AMRO B.V. over de voortgang van het incasso.

24-05-2018
1

De curator schrijft in de komende verslagperiode de debiteuren aan.

05-09-2018
2

De curator schreef de debiteuren aan. Hieruit is gebleken dat de meeste
debiteuren reeds aan hun betalingsverplichting voldeden.

12-12-2018
3

Dit onderdeel is afgerond.

08-01-2020
7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 142.448,29

24-05-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De bank verkreeg een pandrecht op de vorderingen op derden en op de
bedrijfsmiddelen. De curator erkende het pandrecht op de vorderingen op
derden.
€ 142.448,29

05-09-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
De curator verzocht meermalen om een opgave van de actuele vordering van
ABN AMRO Bank N.V., maar tot op heden ontving de curator de verzochte
opgave niet.
€ 67.000,00

12-12-2018
3

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ABN AMRO Bank N.V. bedraagt momenteel circa € 67.000,00.
€ 67.589,14
Toelichting vordering van bank(en)
De volledige vordering ad € 67.589,14 kan uit de opbrengst van de veiling van
de bedrijfsmiddelen w orden voldaan, reden w aarom ABN AMRO Bank N.V. geen
vordering meer heeft.

5.2 Leasecontracten

24-06-2019
5

5.2 Leasecontracten
Er w erd een tiental voertuigen geleased. De curator heeft de
leasemaatschappijen te kennen gegeven dat de leaseovereenkomsten niet
gestand w orden gedaan.

24-05-2018
1

De voertuigen zijn door de curator ingeleverd. De leasemaatschappijen
dienden nog een aanvullende vordering in. Over de boedelperiode heeft de
curator het gebruik van de voertuigen met de leasemaatschappijen
afgerekend.

05-09-2018
2

Daarnaast is de curator zeer recent gebleken dat er ook een aantal
bedrijfsmiddelen zouden zijn geleased. De indirect bestuurder verklaarde in
het verleden dat er louter sprake w as van een leaseovereenkomst tussen de
moedermaatschappij van Stolk en de leasemaatschappij. De bedrijfsmiddelen
zouden eveneens zijn geveild.
Geen opmerkingen.

12-12-2018
3

De geleasede bedrijfsmiddelen zijn steeds geveild als een geheel met zaken
w aarvan de curator meent dat die eigendom w aren van de failliete
vennootschap. De curator onderzoekt in dat kader of de geleasede zaken zijn
nagetrokken.

18-03-2019
4

De geleasede zaken staan niet vermeld op de lijst van geveilde zaken. Het is
de curator in dat kader gebleken dat de geleasede zaken onderdeel zouden
zijn gew orden van w el op de lijst vermelde, geveilde hoofdzaken. Aanspraken
van de leasemaatschappij zouden daarmee zijn komen te vervallen.

24-06-2019
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie onder 5.1

24-05-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Het incasso van de verpande vorderingen neemt ABN AMRO Bank N.V. zelf ter
hand.

24-05-2018
1

De door de curator gestelde termijn ter zake het uitw innen van het pandrecht
op de vorderingen is verstreken. De curator eist op en gaat over tot het
aanschrijven van de debiteuren.

05-09-2018
2

Geen opmerkingen.

12-12-2018
3

ABN AMRO Bank N.V. zal zich kunnen verhalen op de opbrengst van het
geveilde actief. De curator verw acht dat ABN AMRO BANK N.V. daar in de
komende periode toe zal overgaan.

18-03-2019
4

Geen opmerkingen.

24-06-2019
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

24-05-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

24-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

24-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,01

24-05-2018
1

Toelichting
Niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Op dit punt verricht de curator thans geen w erkzaamheden.

24-05-2018
1

Incasso van de vorderingen.

05-09-2018
2

Voorzetting van de incassow erkzaamheden.

12-12-2018
3

Verdere afw ikkeling positie ABN AMRO Bank N.V. en leasemaatschappij.

18-03-2019
4

Afw ikkeling van de vordering van ABN AMRO Bank N.V. het kader van de
overeengekomen regeling.

24-06-2019
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de
bedrijfsactiviteiten enige tijd voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging

24-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
De curator maakt thans de financiële eindbalans op van het voortzetten van de
onderneming. Het lijkt erop dat een positief resultaat is behaald.

24-05-2018
1

De boedeldebiteuren zijn volledig geïncasseerd. De omzet over de boelperiode
bedroeg € 63.319,43 inclusief btw . De gemaakte kosten (exclusief
personeelslasten) over deze periode bedroegen € 16.690,90 inclusief btw . Er
is een positief resultaat van € 46.628,53 inclusief btw behaald.

05-09-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Het voldoen van enkele boedelschuldeisers w elke verband houden met de
voortzetting van de onderneming. Hierna kan de eindbalans w orden
opgemaakt.

24-05-2018
1

Daarnaast is de curator nog in afw achting van betalingen van
boedeldebiteuren. Thans is circa 90% van de boedeldebiteuren geïncasseerd.
De w erkzaamheden zijn afgerond.

05-09-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft diverse partijen benaderd met de vraag of er interesse
bestond in overname van de bedrijfsactiviteiten van Stolk AV. Daarnaast
meldde zich nog een viertal geïnteresseerden bij de curator.

24-05-2018
1

Uiteindelijk hebben een drietal partijen de interesse geconcretiseerd in een
voorlopig bod. De curator heeft vervolgens de overname gesprekken met een
tw eetal partijen voortgezet. Gegeven het feit dat de opdrachtgevers van Stolk
AV de nodige aarzeling hadden bij een doorstart, in zulks geval slechts een
contract met de doorstarter voor een beperkte duur zouden w illen aanbieden,
een deel van het personeel graag hun carrière op een andere w ijze w enste in
te vullen, en tot slot één van de beoogde kandidaten op het punt van de
arbeidsovereenkomsten in een doorstart niet juist w as geadviseerd, zijn
partijen afgehaakt.
Hierna zijn de activiteiten geleidelijk afgebouw d en uiteindelijk gestaakt.

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde

24-05-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,01
Toelichting
Niet aan de orde

6.7 Boedelbijdrage

24-05-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,01

24-05-2018
1

Toelichting
Niet aan de orde

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator hoeft op dit punt geen nadere w erkzaamheden te verrichten.

24-05-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

24-05-2018
1

De curator verw acht in de komende periode zijn bevindingen naar aanleiding
van zijn onderzoek naar de boekhoudplicht voor te leggen aan de bestuurder
van de failliete vennootschap.

18-03-2019
4

In de komende periode w ordt het onderzoek afgerond en zal het gesprek met
de bestuurder plaatsvinden.

24-06-2019
5

De curator heeft het onderzoek in dit kader nader in gezet. De curator
verw acht in de komende periode tot een voorlopige conclusie te komen.

08-10-2019
6

De administratie is ordentelijk en geeft een goed beeld van de rechten en
verplichtingen van de vennootschap.

08-01-2020
7

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

24-05-2018
1

De jaarrekening over het boekjaar 2016 is op 27 september 2017, derhalve
tijdig, gedeponeerd.

05-09-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

24-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

24-05-2018
1

Ja, er heeft bij de oprichting een inbreng van een onderneming
plaatsgevonden. De totale inbrengw aarde bedroeg € 168.345. Hiervan is €
18.000,-- op het aandelenkapitaal ingebracht, en een bedrag van € 150.345,-als agio. De bijbehorende accountantsverklaring is overgelegd.

08-01-2020
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In de komende periode zal de curator zijn bevindingen met de bestuurder
bespreken.

24-05-2018
1

08-01-2020
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

24-05-2018
1

08-01-2020
7

Toelichting
Hiervan lijkt geen sprake te zijn. In het volgende verslag neemt de curator een
definitief standpunt in.

Toelichting
Dit onderdeel w ordt in samenhang met de verstrekte geldlening afgew ikkeld
(zie onder 7.7). De curator beoordeelt thans in hoeverre betalingen op de
geldlening als paulianeus kunnen w orden aangemerkt.
Ja
Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat er aflossingen door de gefailleerde
vennootschap aan een familielid van de indirect bestuurder uit hoofde van
een lening zijn verricht. De lening is niet door de failliete vennootschap
aangegaan (zie onder 7.7).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

22-07-2020
9

11-11-2020
10

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Door de bestuurder is een deel van de adminisratie overhandigd. In de
vervolgende verslagperiode zal de curator een aanvang maken met het
onderzoek in het kader van de rechtmatigheid.

24-05-2018
1

De curator nam een aanvang met het onderzoek.

05-09-2018
2

De curator verw acht dat het onderzoek ten tijde van de publicatie van het
volgende faillissementsverslag afgerond zal zijn.

12-12-2018
3

De afronding van het onderzoek heeft enige vertraging opgelopen en w ordt
voor de komende periode verw acht.

18-03-2019
4

Geen opmerkingen.

24-06-2019
5

De curator heeft het onderzoek in dit kader nader in gezet. De curator
verw acht in de komende periode tot een voorlopige conclusie te komen.

08-10-2019
6

Als gevolg van externe omstandigheden heeft een bespreking nog niet
plaatsgevonden. De bespreking zal telefonisch plaatsvinden. In de afgelopen
verslag periode is met name aanvullend onderzoek verricht naar een door een
familielid verstrekte geldlening, die op het oog aangegaan is door één van de
voormalig bestuurders van Stolk. De curator heeft op dit punt nadere vragen
over de aflossingen op deze lening.

22-04-2020
8

De curator heeft ten aanzien van de geldlening de geldstromen in kaart
gebracht. De curator heeft de bestuurder daarna verzocht schriftelijk te
reageren op zijn aanvullende bevindingen ten aanzien van de geldlening die is
verstrekt door een familielid aan één van de voormalig bestuurders. De curator
verw acht op korte termijn een reactie van de indirect bestuurder, w aarna de
curator een beslissing neemt over eventuele vervolgstappen op dit punt.

22-07-2020
9

Nadat van de indirect bestuurder niet meer is vernomen, is de curator
overgegaan tot het aanschrijven van de leningnemer en de leninggever. De
curator heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat de failliete
vennootschap buiten deze lening staat. De curator heeft de leningnemer en
de leninggever derhalve verzocht tot terugbetaling van het door de failliete
vennootschap voor de leningnemer aan de leninggever betaalde bedrag.

11-11-2020
10

Namens de leninggever heeft zich een advocaat gemeld, die de
terugbetalingsverplichting betw ist, omdat de lening onderdeel zou zijn van
een inbreng door de leningnemer ten tijde van de oprichting van de failliete
vennootschap. Er zijn de curator in dat kader evenw el geen stukken
aangereikt die het standpunt van betrokkenen onderschrijft.
In de komende periode zal de curator voortgaan met de opvolging van zijn
sommatie tot terugbetaling van het in de ogen van de curator ten onrechte
betaalde bedrag.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hierboven.

24-05-2018
1

- Correspondentie advocaat familielid.

11-11-2020
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,01

24-05-2018
1

€ 56.885,08

12-12-2018
3

€ 56.885,08

24-06-2019
5

€ 58.813,80

08-01-2020
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 49.151,00

24-05-2018
1

€ 60.090,00

05-09-2018
2

€ 60.400,00

12-12-2018
3

€ 185.426,00

24-06-2019
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,01

24-05-2018
1

€ 34.525,26

12-12-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,01

24-05-2018
1

€ 143,92

05-09-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

24-05-2018
1

32

05-09-2018
2

33

12-12-2018
3

32

24-06-2019
5

33

08-10-2019
6

34

08-01-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 182.585,47

24-05-2018
1

Toelichting
Nog onbekend.
€ 212.653,51

05-09-2018
2

€ 220.853,40

12-12-2018
3

€ 286.185,19

24-06-2019
5

€ 286.292,19

08-10-2019
6

€ 288.157,75

08-01-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

24-05-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren van de schulden van Stolk AV.

24-05-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
In onderzoek.

24-05-2018
1

Hiervan is de curator niet gebleken.

05-09-2018
2

9.2 Aard procedures
In onderzoek.

24-05-2018
1

Afgerond.

05-09-2018
2

9.3 Stand procedures
In onderzoek.

24-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
In onderzoek.

24-05-2018
1

Afgerond.

05-09-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zal de curator een aanvang maken met het onderzoek
naar de administratie.

24-05-2018
1

De komende periode staat in het teken van het onderzoek naar de
administratie alsmede zal in de komende verslagperiode helder moeten
w orden of er ter zake van de eigendom van de bedrijfsmiddelen een regeling
met de aandeelhouder kan w orden getroffen. In dat kader zal de curator
onderzoek verrichten naar recent overhandigde stukken.

05-09-2018
2

Thans onderzoeken partijen de mogelijkheid van een schikking ter zake de
veilingopbrengst. Mocht een schikking in de komende verslagperiode uitblijven,
dan zal de curator in overleg met de rechter-commissaris een procedure
entameren. Voorts zal in de komende verslagperiode het onderzoek naar de
administratie w orden afgerond.

12-12-2018
3

De komende periode verw acht de curator over te kunnen gaan tot afw ikkeling
van het geschil met de bestuurder omtrent (de verkoop van) de
bedrijfsmiddelen en afw ikkeling van de (separatisten)positie van de bank in
dat kader. Voorts verw acht de curator in de komende periode zijn bevindingen
naar aanleiding van zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voor te
leggen aan de bestuurder van de failliete vennootschap.

18-03-2019
4

De curator rondt in de komende verslagperiode diverse onderzoeken af en zal
hierna in overleg met de bestuurder treden.

24-06-2019
5

De curator heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek in dit kader
nader in gezet. De curator verw acht in de komende periode tot een voorlopige
conclusie te komen.

08-10-2019
6

De curator zal na een toelichting van de bestuurder in het volgende verslag
een conclusie ter zake de rechtmatigheidsonderzoeken kenbaar maken.

08-01-2020
7

Na de bespreking met de bestuurder zal de curator een beslissing nemen over
de verdere afw ikkeling van het faillissement.

22-04-2020
8

In de komende periode zal de curator voortgaan met de opvolging van zijn
sommatie tot terugbetaling van het in de ogen van de curator ten onrechte
betaalde bedrag.

11-11-2020
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend

24-05-2018
1

De termijn voor afw ikkeling houdt verband met de uitkomst van de onder
10.1 genoemde kw estie.

11-11-2020
10

10.3 Indiening volgend verslag
11-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

11-11-2020
10

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder ‘plan van aanpak’.

Bijlagen
Bijlagen

24-05-2018
1

