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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stuw adoorsmaatschappij G.J. van der W inden B.V.

02-10-2018
1

Gegevens onderneming
Stuw adoorsmaatschappij G.J. van der W inden B.V. ("Stuw ")

02-10-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister: Laad-, los-, en overslagactiviteiten voor zeevaart.
Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het
goederenvervoer. Uitleenbureau.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 344.409,00

€ -379.624,00

€ 1.435.077,00

2017

€ 782.059,00

€ -336.524,00

€ 1.296.001,00

2016

€ 1.158.599,00

€ -207.746,00

€ 363.583,00

Toelichting financiële gegevens

02-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Het verschil in balanstotaal tussen 2016 en 2017/2018 lijkt voornamelijk te
volgen uit de hoogte van de rekening-courantvorderingen. In 2017 en 2018
zijn de beginbalansen van de rekening-courantvorderingen niet doorgeboekt
en daardoor niet overgenomen in de balans.

02-10-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

02-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 1.111,98

02-10-2018
1

€ 1.190,59

11-01-2019
2

€ 48.845,44

19-04-2019
3

€ 45.492,95

02-08-2019
4

€ 47.307,95

31-01-2020
6

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de boedelbijdrage ad € 1.815,-- op de
boedelrekening ontvangen, zie voorts onder 3.1.
€ 52.564,93

22-02-2021
10

Verslagperiode
van
4-9-2018

02-10-2018
1

t/m
30-9-2018
van
1-10-2018

11-01-2019
2

t/m
6-1-2019
van
7-1-2019
t/m
14-4-2019

19-04-2019
3

van
15-4-2019

02-08-2019
4

t/m
28-7-2019
van
29-7-2019

31-10-2019
5

t/m
27-10-2019
van
28-10-2019

31-01-2020
6

t/m
28-1-2020
van
29-1-2020

14-05-2020
7

t/m
26-4-2020
van
27-4-2020

13-08-2020
8

t/m
9-8-2020
van
10-8-2020

12-11-2020
9

t/m
8-11-2020
van
9-11-2020
t/m
12-2-2021

Bestede uren

22-02-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1
2

187 uur 0 min

4

6 uur 6 min

5

8 uur 24 min

6

7 uur 54 min

7

9 uur 54 min

8

14 uur 24 min

9

7 uur 42 min

10

4 uur 18 min

totaal

245 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren in deze verslagperiode zijn voornamelijk besteed aan een eerste
inventarisatie van de boekhouding en de activa. De bestuurder heeft direct na
faillissement aangegeven in verzet te w illen gaan tegen de faillietverklaring. De
curator heeft zich derhalve in eerste instantie terughoudend opgesteld.
Uiteindelijk heeft de bestuurder geen verzet ingesteld.
Stuw is onderdeel van een groep met vennootschappen die allemaal onder
dezelfde bestuurder vallen. Doordat alle vennootschappen gebruik maken van
hetzelfde pand alsook de administratieve w erknemers, moet w orden
uitgezocht w elk deel van het kantoorpand met loodsen door Stuw w ordt
gehuurd en w ie eigendom heeft van de aanw ezige zaken. Daarnaast is er
diverse keren overleg gew eest met Deutsche Bank en de Belastingdienst
inzake de vorderingen en aansprakelijkheid van Stuw voor de vorderingen van
Holding Valckenstein B.V., de eigenaar en verhuurder van het pand.

02-10-2018
1

De uren in de eerste verslagperiode bedroegen 115,60 uren.
De uren in de tw eede periode bedroegen 71,40 uren.

11-01-2019
2

De uren in de tw eede verslagperiode zijn voornamelijk besteed aan de veiling
van de activa, w aaronder de (verpande) voorraad drank innen van
intercompanydebiteuren, het nagaan van het en het onderzoek naar de
verschuldigde accijns, contact met de douane, contact met de bestuurder, zijn
familieleden en de w erknemers.
De bestede uren per verslagperiode zijn als volgt:
(1) 115,60 uren
(2) 71,40 uren
(3) 36,40 uren
(4) 6,10 uren
Totaal 229,50 uren.

02-08-2019
4

(5) 8,40
Totaal 237,90 uren.

31-10-2019
5

(6) 7,90
Totaal 246,10 uren.

31-01-2020
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Stuw is opgericht in 1981. De bestuurder is een natuurlijk persoon die zal
w orden aangeduid als de "Bestuurder".

1.2 Lopende procedures

02-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er loopt een verzoekschriftprocedure met betrekking tot een
huurovereenkomst w aarbij Stuw belanghebbende is. De rechter heeft de
verzoeker in de gelegenheid gesteld om de curator in het geding op te roepen.
De zaak is aangehouden tot 8 oktober 2018.

02-10-2018
1

De verzoeker heeft de curator in het geding opgeroepen. De curator heeft de
rechtbank bericht niet te zullen verschijnen, omdat hij dit niet in het belang van
de boedel acht. Voor w at betreft de tegen Stuw ingestelde vordering die ziet
op voldoening uit de boedel heeft de curator de rechtbank bericht dat de
procedure ten aanzien van deze vordering van rechtsw ege is geschorst ex art.
29 Fw . Inmiddels heeft de rechtbank uitspraak gedaan, w aarbij het geding ter
zake de vordering op Stuw die ziet op voldoening uit de boedel van
rechtsw ege is geschorst en het verzoek van de verzoeker voor het overige is
afgew ezen.

11-01-2019
2

1.3 Verzekeringen
De bedrijfsverzekeringen van Stuw zijn geroyeerd, omdat Stuw de premie niet
heeft voldaan. Het ontbreekt de boedel aan de liquide middelen om een
nieuw e verzekering af te sluiten of de achterstand onder de huidige
verzekering in te lossen.

02-10-2018
1

1.4 Huur
Stuw huurt een bedrijfsruimte aan de Shannonw eg 39 te Botlek Rotterdam van
Holding Valckenstein B.V., tevens onderdeel van een groep vennootschappen
w aarvan de Bestuurder telkens enig bestuurder is. Hoew el volgens de
huurovereenkomst maar een deel van de bedrijfsruimte w ordt gehuurd, is niet
voldoende gespecificeerd w elk deel van de bedrijfsruimte dit is. Om alle activa
van Stuw veilig te stellen, heeft de curator daags na faillissement alle
bedrijfsruimten door een deurw aarder af laten sluiten. Het kantoorgedeelte
lijkt niet door Stuw te w orden gehuurd (hoew el hiervan w el gebruik w ordt
gemaakt door Stuw ) en heeft de curator derhalve niet laten afsluiten.

02-10-2018
1

Deutsche Bank heeft aangegeven als hypotheekhouder het pand eind oktober
2018 per executieveiling te zullen verkopen.
Het pand is nog niet verkocht. Dit heeft de curator ruimte gegeven om het
pand op een later moment op te leveren.

11-01-2019
2

Het pand is inmiddels verkocht en opgeleverd.

02-08-2019
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De Bestuurder heeft over de oorzaken van het faillissement het volgende
verklaard. Stuw leende op dagbasis personeel uit aan diverse partijen voor het
in- en uitladen van schepen. Daarnaast beheerde Stuw een douaneloods
w aarin zij douanegoederen voor haar klanten opsloeg in afw achting van
verdere doorvoer. Opdrachten w erden een dag van tevoren doorgebeld door
klanten.

02-10-2018
1

De afgelopen maanden liep het aantal opdrachten gestaag terug. Stuw w as
hierdoor niet in staat de lonen van haar w erknemers te voldoen. Uiteindelijk
heeft een w erknemer het faillissement van Stuw aangevraagd.
De Bestuurder is op 28 december 2018 w egens zijn lichamelijk en/of
geestelijke toestand onder bew ind gesteld met benoeming van een
bew indvoerder.

02-08-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

02-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

02-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-9-2018

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

02-10-2018
1

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken in eigendom.

02-10-2018
1

In het verleden had Stuw opstalrecht op een stuk grond van het Havenbedrijf
Rotterdam ("HbR") aan de W illingestraat 44-46 te Rotterdam. De einddatum
van dit opstalrecht w as 31 december 2015 en is door HbR tijdig opgezegd. HbR
heeft medew erking van de curator verzocht voor doorhaling van het
opstalrecht in het Kadaster tegen betaling van een boedelbijdrage van €
1.500,- (exclusief BTW ). HbR is hiermee akkoord gegaan. De curator heeft de
medew erking verleend en is in afw achting van betaling van de boedelbijdrage
door HbR.

31-10-2019
5

HbR heeft de boedelbijdrage voldaan.

31-01-2020
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

02-10-2018
1

Monitoren betaling boedelbijdrage.

31-10-2019
5

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Inventaris
Auto
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 52.146,16
€ 96,80
€ 52.242,96

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Stuw heeft een kleine kantoorinventaris in eigendom alsook een aantal
vorkheftrucks, machines om marmer te bew erken en een auto met schade die
zeer w aarschijnlijk total loss is. Daarnaast staan er mogelijk ook nog goederen
van derden in het kantoor en de bedrijfsruimte. De curator heeft de betrokken
partijen verzocht om op korte termijn met onderliggende stukken aan te tonen
dat deze zaken aan hen in eigendom toebehoren. De curator is voornemens
de bedrijfsmiddelen te veilen.

02-10-2018
1

Inmiddels heeft de veiling van de activa plaatsgevonden. De opbrengst van de
inventaris is € 46.936. Hierop moeten de kosten van het veilingkantoor nog in
mindering w orden gebracht. De financiële afw ikkeling heeft nog niet
plaatsgevonden.

11-01-2019
2

Opbrengst inventaris: € 52.146,16
Veilingkosten + kosten energie pand: € 5.945,11

19-04-2019
3

Opbrengst auto: € 96,80
Veilingskosten + aanvragen nieuw kentekenbew ijs: € 41,18

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft reeds voor datum faillissement bodembeslag gelegd. De curator
zal de belangen van de fiscus in dezen behartigen.

02-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Eigendommen inventariseren en verkopen bedrijfsmiddelen.

02-10-2018
1

Financiële afw ikkeling verkoop inventaris

11-01-2019
2

Geen

19-04-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad drank

€ 522,72

totaal

€ 522,72

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het bedrijfspand staan nog goederen van derden. De curator zal op korte
termijn contact opnemen met deze partijen om de eigendommen af te
w ikkelen. Aan andere betrokken partijen heeft hij verzocht om, voor zover zij
aanspraak w illen maken op één of meerdere voorraden, op korte termijn met
onderliggende stukken aan te tonen dat deze zaken aan hen in eigendom
toebehoren. De voorraden drank van Stuw dienen te w orden verkocht. Deze
voorraad drank bevindt zich in een accijnsloods, zodat deze goederen alleen
kunnen w orden overgedragen na betaling van de accijns dan w el 'op
document' aan een partij met tevens een accijnsloods, zodat de verschuldigde
accijns naar die partij kan w orden verlegd. De curator is voornemens de
voorraden te veilen.

02-10-2018
1

De voorraad drank is inmiddels tw ee keer ter veiling aangeboden. In de eerste
veiling is de drank in een beperkt aantal kavels opgedeeld, zodat een kavel in
verhouding veel flessen drank bevatte. Dit resulteerde in zeer hoge
accijnsbedragen die bovenop de geboden prijs moest w orden voldaan. In de
tw eede veiling w erd de resterende drank in kleinere kavels verdeeld w at het
voor kleinere partijen aantrekkelijker maakte.

11-01-2019
2

Een deel van de drank is verkocht. De financiële afw ikkeling moet nog
plaatsvinden.
De curator dient in verband met de accijns die verschuldigd raakt zodra de
voorraad drank niet langer onder douaneverband w ordt gehouden zorg te
dragen voor het afvoeren en vernietigen van de niet verkochte
drankvoorraad.
Opbrengst voorraad drank: € 1.248,72
Accijns over verkochte voorraad: € 50.271, 89
Kosten veiling: € 124,87

19-04-2019
3

Afgedragen accijns: € 50.211,17 (tussen de ontvangen en de afgedragen
accijns zit een klein verschil van € 60,72, w aarschijnlijk veroorzaakt door
afrondingsverschillen in het aantal liters w aarvoor aangifte is gedaan)
Na afdracht van de opbrengst van de verpande drankvoorraad van W ijsco ten
behoeve van Deutsche Bank is de opbrengst voor de boedel € 522,72. De
veilingkosten zijn naar rato ook doorberekend zodat de veilingkosten voor de
boedel € 52,72 bedragen.

02-08-2019
4

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris afstand gedaan
van de resterende onverkoopbare voorraad drank.
Een koper van een deel van de voorraad stelt dat de gekochte voorraad w ijn
ondrinkbaar is en heeft de curator aansprakelijk gestel w egens nonconformiteit. De curator bestudeert de ontvangen stukken en zal zo spoedig
mogelijk op de aansprakelijkstelling reageren.

13-08-2020
8

De curator heeft de vordering afgew ezen. In een eerdere procedure van deze
partij tegen het veilinghuis is eenzelfde vordering ingesteld, w elke door de
kantonrechter is afgew ezen.

12-11-2020
9

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afw ikkelen eigendommen.

02-10-2018
1

Financiële afw ikkeling en afw ikkelen eigendommen.

11-01-2019
2

Geen

19-04-2019
3

Bestuderen stukken met betrekking tot aansprakelijkstelling.

13-08-2020
8

Geen

12-11-2020
9

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Saldo Rabobank

€ 0,23

€ 0,00

Saldo ABN AMRO

€ 110,11

€ 0,00

Boedelbijdragen inzake verkoop goederen
derden

€ 303,11

€ 0,00

Boedelbijdrage Havenbedrijf Rotterdam inzake
medew erking curator

€ 1.815,00

€ 0,00

totaal

€ 2.228,45

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het saldo van Rabobank w as op datum faillissement € 0,23.

02-10-2018
1

Het saldo van ABN AMRO w as € 110,11.

11-01-2019
2

De curator heeft een aantal zaken van derden met hun instemming mee laten
veilen door Troostw ijk. Hiervoor heeft hij een boedelbijdrage gevraagd. Het
totaal aan boedelbijdragen is € 172,43.

19-04-2019
3

Na afrekening met Deutsche Bank inzake de drankvoorraad van W ijsco is de
totale boedelbijdrage € 303,11.

02-08-2019
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen

02-10-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 230.744,99

€ 1.111,75

€ 0,00

totaal

€ 230.744,99

€ 1.111,75

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vorderingen van Stuw zijn verpand aan Deutsche Bank. De curator zal de
voor inning benodigde informatie aan Deutsche Bank overdragen.
Een debiteur heeft na datum faillissement, maar voor mededeling door
Deutsche Bank van haar pandrecht, zijn vordering op de bankrekening van
Stuw voldaan. Deutsche Bank heeft een preferentie ten aanzien van deze
vordering.
De Bestuurder heeft per abuis na faillissement een bedrag ad € 900,- naar de
Rabobank rekening overgemaakt. Uit de administratie blijkt dat Stuw een
vordering heeft op de Bestuurder. Het overgemaakte bedrag is in mindering
gebracht op de openstaande vordering. Deutsche Bank heeft een preferentie
ten aanzien van deze vordering.

02-10-2018
1

De curator en Deutsche Bank zijn overeengekomen dat de curator de
intercompanyvorderingen zal innen tegen vergoeding van een boedelbijdrage.
Deutsche Bank zal de externe debiteuren innen. De curator heeft de
benodigde stukken voor de debiteureninning van externe debiteuren aan
Deutsche Bank verzonden. Onder de debiteuren valt ook W ijsco B.V.
("W ijsco"). Stuw hield een voorraad drank voor W ijsco in de accijnsloods w aar
op grond van de Veemcondities 1994 een vuistpandrecht op rust. In overleg
met Deutsche Bank heeft de curator het pandrecht op de voorraad
geëxecuteerd en de voorraad openbaar geveild.

11-01-2019
2

Aangezien de bestuurder de vordering van Deutsche Bank volledig heeft
voldaan door betaling onder zijn borgstelling (zie nader onder (5) zal de
curator de rekening-courantvordering op de bestuurder w eer trachten te
innen.

31-01-2020
6

Anders dan Deutsche Bank de curator eerder berichtte, is Deutsche Bank mede
volledig voldaan door inning van de verpande rekening-courantvordering op de
bestuurder. De debiteureninning is daarmee ten einde gekomen.

14-05-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Deutsche Bank voorzien van de informatie met betrekking tot de debiteuren.

02-10-2018
1

Afw ikkelen opbrengst voorraad drank W ijsco met Deutsche Bank
Innen van interne debiteuren

11-01-2019
2

Geen

19-04-2019
3

Innen rekening-courantvordering op de bestuurder.

31-01-2020
6

Geen

14-05-2020
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 843.401,88

02-10-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Deutsche Bank heeft een (gezamenlijk) krediet verstrekt aan Stuw en Holding
Valckenstein B.V. Deutsche Bank heeft op grond hiervan, naast een hypotheek
op het pand aan de Shannonw eg 39 te Botlek Rotterdam, een pandrecht op de
vorderingen van Stuw .

Toelichting vordering van bank(en)
Deutsche Bank heeft desgevraagd aan de curator bericht dat zij niets hebben
ontvangen uit de debiteurenincasso. Zij zijn nu in gesprek met de
bew indvoerder van de bestuurder over de betaling onder de borgstelling van
de bestuurder. Dit is de enige resterende zekerheid.

Toelichting vordering van bank(en)
Deutsche Bank heeft de curator bericht dat de bestuurder de (na executie van
haar hypotheekrecht) resterende vordering van Deutsche Bank volledig heeft
voldaan onder de borgstelling. De curator heeft Deutsche Bank
volledigheidshalve verzocht te bevestigen dat zij niet langer aanspraak maakt
op haar pandrechten.

Toelichting vordering van bank(en)
Anders dan Deutsche Bank de curator eerder berichtte, is zij tevens voldaan
door inning van de aan haar verpande rekening-courantvordering op de
Bestuurder. Gelet op de tegenstrijdigheden in de verklaringen van Deutsche
Bank over de w ijze w aarop zij haar zekerheden heeft geëxecuteerd, heeft de
curator ex artikel 490c Rv Deutsche Bank om rekening en verantw oording
verzocht. Deutsche Bank heeft inmiddels naar tevredenheid rekening en
verantw oording afgelegd over de w ijze van executie.

02-08-2019
4

31-01-2020
6

14-05-2020
7

5.2 Leasecontracten
Er w erd één auto geleased ten behoeve van de bestuurder. Deze auto is
inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald.

02-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Deutsche Bank heeft een pandrecht op de Vorderingen, zie hiervoor ook
hierboven.

02-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Deutsche Bank, zie hierboven.

02-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een schuldeiser claimt een eigendomsvoorbehoud. De curator onderzoekt het
gestelde eigendomsvoorbehoud.

02-10-2018
1

De schuldeiser heeft zijn eigendommen opgehaald.

11-01-2019
2

5.6 Retentierechten
Thans niet van toepassing

02-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Thans niet van toepassing

02-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

02-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Vordering Deutsche Bank monitoren in verband met de executie van het
bedrijfspand, informatie met betrekking tot debiteuren aan Deutsche Bank
doen toekomen en afw ikkelen eigendomsvoorbehoud.

02-10-2018
1

Vordering Deutsche Bank monitoren en afw ikkeling pandrecht

11-01-2019
2

Geen

14-05-2020
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet.

02-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

02-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen

02-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming is niet doorgestart.

02-10-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

02-10-2018
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

02-10-2018
1

Onderw erp van nader onderzoek

02-10-2018
1

De curator heeft de meegenomen administratie en de van de boekhouder
ontvangen stukken bestudeerd. De administratie is niet compleet en niet
bijgew erkt. Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

02-08-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen vanaf 2014 zijn niet gedeponeerd.

02-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.

02-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nu de onderneming reeds in 1981 is opgericht is een eventuele vordering op
grond van het niet volstorten van de aandelen verjaard. De curator zal hier
geen verder onderzoek naar doen.

02-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie 7.7

02-08-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie 7.7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

02-08-2019
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft verschillende onregelmatigheden geconstateerd die mogelijk
zouden kunnen kw alificeren als onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus
handelen. Stuw heeft echter reeds een aanzienlijke (aan Deutsche Bank
verpande) vordering op de Bestuurder uit hoofde van een rekeningcourantkrediet, w aarvoor reeds onvoldoende verhaal lijkt te bestaan. Ten
aanzien van het mogelijke paulianeus handelen is de curator niet gebleken dat
de w ederpartijen bij deze transacties de vereiste w etenschap van benadeling
hadden. Om deze redenen zal de curator vooralsnog geen nader onderzoek
doen naar het gevoerde beleid en eventueel paulianeus handelen. Mocht de
curator de rekening-courantvordering op de Bestuurder kunnen innen, dan zal
de curator alsnog nader onderzoek verrichten naar het gevoerde beleid.

02-08-2019
4

Nu Deutsche Bank volledig is voldaan door onder meer inning van de verpande
rekening-courantvordering, heeft de curator aanvullend onderzoek naar de
hierboven genoemde punten gedaan. De curator heeft zijn bevindingen
voorgelegd aan de Bestuurder in het kader van w ederhoor. De curator is in
afw achting van reactie van de Bestuurder c.q. diens bew indvoerder.

14-05-2020
7

De bew indvoerder heeft zich op het standpunt gesteld dat - voor zover al
sprake zou zijn van enig onbehoorlijk bestuur of onrechtmatig handelen - het
handelen van de bestuurder niet aan de bestuurder kan w orden verw eten
vanw ege de (toenmalige) geestelijke gesteldheid van de bestuurder. Er zou
daardoor sprake zijn van een schulduitsluitingsgrond. De curator heeft de
bew indvoerder in de gelegenheid gesteld deze stelling nader te onderbouw en.
De bew indvoerder heeft de curator bericht een deskundige in te hebben
ingeschakeld ter nadere onderbouw ing van de geestelijke gesteldheid van de
bestuurder.

13-08-2020
8

De bew indvoerder w acht op toestemming van de kantonrechter om een
deskundige te mogen inschakelen.

12-11-2020
9

De curator heeft met (de bew indvoerder van) de inmiddels overleden
bestuurder in de faillissementen van Stuw , Valckenstein en Logistiek met
toestemming van de rechter-commissaris een schikking bereikt van EUR 6.000
tegen finale kw ijting ten aanzien van de
bestuurdersaansprakelijkheidsvorderingen. De schikking is pro rata op basis
van de boedeltekorten verdeeld over de drie boedels. Stuw heeft derhalve
een bedrag van € 5.256,98 ontvangen.

22-02-2021
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Rechtmatigheidsonderzoek

02-10-2018
1

Rechtmatigheidsonderzoek opstarten

11-01-2019
2

W achten op de uitkomst van de inning van de rekening-courantvordering op de
bestuurder

31-01-2020
6

Afronden rechtmatigheidskw estie

14-05-2020
7

Geen

22-02-2021
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

02-10-2018
1

€ 27.209,43

19-04-2019
3

Toelichting
€ 27.209,43 boedelvordering UW V
€ 27.731,61
Toelichting
UW V heeft een aanvullende vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

31-01-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 72.079,00

02-10-2018
1

€ 119.429,56

11-01-2019
2

Toelichting
Vordering is inclusief een vordering van de Douane uit hoofde van voor datum
faillissement niet afgedragen accijnzen. De douane heeft een onderzoek
aangekondigd naar de accijnsafdracht van voor datum faillissement. De curator
verleent zijn medew erking aan dit onderzoek.
€ 173.805,56

19-04-2019
3

€ 184.705,56

02-08-2019
4

Toelichting
De Douane heeft haar onderzoek afgerond en de curator haar concept
bevindingen voorgelegd. Op basis van deze bevindingen heeft de Douane
aangekondigd een aanzienlijke naheffing op te leggen voor met niet
afgedragen accijnen. De curator zal reageren op de concept bevindingen.
€ 227.639,72

31-10-2019
5

13-08-2020
8

Toelichting
De Douane heeft naar aanleiding van bovengenoemd rapport een vordering
van € 39.595,56 ingediend met betrekking tot niet afgedragen accijns over de
niet aangetroffen zaken.
€ 328.376,25

12-11-2020
9

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

02-10-2018
1

€ 41.822,41

19-04-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 211,75

02-10-2018
1

Toelichting
€ 211,75 + Betreft een aan Deutsche Bank verpand vordering die na uitspraak
van het faillissement, maar voor mededeling door Deutsche Bank op de
bankrekening van Stuw is voldaan.
€ 1.190,80

11-01-2019
2

Toelichting
€ 211,75 + € 900,- Betreft tw ee aan Deutsche Bank verpande vorderingen die
na uitspraak van het faillissement, maar voor mededeling door Deutsche Bank
op de bankrekening van Stuw zijn voldaan. Zie tevens 4.1.
€ 1.111,75

19-04-2019
3

Toelichting
In het vorige verslag is per abuis een optelfout gemaakt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

02-10-2018
1

23

11-01-2019
2

28

19-04-2019
3

30

02-08-2019
4

31

31-10-2019
5

32

31-01-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 849.842,08

02-10-2018
1

€ 2.460.442,75

11-01-2019
2

€ 2.468.779,92

19-04-2019
3

€ 2.473.095,97

02-08-2019
4

€ 2.483.199,70

31-10-2019
5

€ 2.485.928,09

31-01-2020
6

€ 1.803.025,72

14-05-2020
7

Toelichting
De vordering van Deutsche Bank is volledig voldaan onder de door haar
uitgew onnen zekerheidsrechten.
€ 1.803.877,33

12-11-2020
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog niets zeggen over de w ijze van afw ikkeling
van het faillissement.

02-10-2018
1

De curator verw acht geen uitkering aan de schuldeisers te kunnen doen.

02-08-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bekende crediteuren aanschrijven en inventariseren.

02-10-2018
1

Geen

02-08-2019
4

Verw erken ingediende vorderingen.

31-01-2020
6

Geen

14-05-2020
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verzoekschriftprocedure Autobedrijf Yakamoz vof / Havenbedrijf Rotterdam N.V.
w aarbij Stuw belanghebbende is.

02-10-2018
1

9.2 Aard procedures
Huurgeschil tussen onderhuurder en hoofdverhuurder. Stuw is de
onderverhuurder.

02-10-2018
1

9.3 Stand procedures
De verzoeker is in de gelegenheid gesteld om de curator in het geding op te
roepen. De zaak is geschorst en w ordt aangehouden tot 8 oktober 2018.

02-10-2018
1

De verzoeker heeft de curator in het geding opgeroepen. De curator heeft de
rechtbank bericht niet te zullen verschijnen, omdat hij dit niet in het belang van
de boedel acht. Voor w at betreft de tegen Stuw ingestelde vordering die ziet
op voldoening uit de boedel heeft de curator de rechtbank bericht dat de
procedure ten aanzien van deze vordering van rechtsw ege is geschorst ex art.
29 Fw . Inmiddels heeft de rechtbank uitspraak gedaan, w aarbij het geding ter
zake de vordering op Stuw die ziet op voldoening uit de boedel van
rechtsw ege is geschorst en het verzoek van de verzoeker voor het overige is
afgew ezen.

11-01-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Monitoren of curator in het geding w ordt opgeroepen.

02-10-2018
1

Geen

11-01-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Uitzoeken w elke goederen eigendom zijn van Stuw en in overleg met de
fiscus de in eigendom zijnde goederen (laten) verkopen
- Voorzien van Deutsche Bank van de informatie met betrekking tot de
debiteuren
- Monitoren vordering Deutsche Bank in verband met executie pand
- Afw ikkelen eigendomsvoorbehoud
- Rechtmatigheidsonderzoek
- Afw achten of een oproep volgt voor de verzoekschriftprocedure
- Bekende crediteuren aanschrijven en inventariseren

02-10-2018
1

- Opleveren pand
- Monitoren vordering Deutsche Bank in verband met executie pand
- Financiële afw ikkeling veiling
- Rechtmatigheidsonderzoek

11-01-2019
2

- Opleveren pand
- Monitoren vordering Deutsche Bank in verband met executie pand
- Rechtmatigheidsonderzoek

19-04-2019
3

De curator zal het faillissement de komende verslagperiode voordragen voor
opheffing bij gebrek aan baten.

02-08-2019
4

De curator zal de rekening-courantvordering op de bestuurder trachten te
innen.

31-01-2020
6

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

14-05-2020
7

Afw ikkeling faillissement

22-02-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment nog niets zeggen over de termijn van de
afw ikkeling van het faillissement.

02-10-2018
1

Naar alle w aarschijnlijkheid zal er geen uitkering aan zow el de preferente als
de concurrente schuldeisers kunnen plaatsvinden.

11-01-2019
2

De curator streeft er naar het faillissement in de komende verslagperiode af te
w ikkelen. Dit is echter afhankelijk van de reactie van de Bestuurder c.q. diens
bew indvoerder op de bevindingen van de curator in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek.

14-05-2020
7

De curator kan het faillissement pas afw ikkelen na een reactie van de
Bestuurder c.q. diens bew indvoerder.

12-11-2020
9

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken dit faillissement bij de
rechtbank voor te dragen voor opheffing.

22-02-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie punt 10.1.

02-10-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

