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Algemene gegevens
Naam onderneming
Blue Hotel B.V.

15-05-2019
1

Gegevens onderneming
Koningshof 106
2981 DA Ridderkerk

15-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de inschrijving in het Handelsregister had Blue Hotel B.V. (‘Blue Hotel’)
de volgende activiteiten: W inkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen
assortiment), W inkels in schoenen, W inkels in telecommunicatieapparatuur,
Detailhandel via internet in overige non-food, Detailhandel in vrijetijds-, dames, heren-, kinderkleding, heren, dames- en kinderschoenen, modeartikelen,
gadgets en al hetgeen daaraan dierbaar is, tevens verkoop via internet.
In w erkelijkheid dreef Blue Hotel een kledingw inkel in zow el dames- als
herenvrijetijdskleding in het centrum van Ridderkerk. Blue Hotel richtte zich
daarbij op het hogere segment van de markt.

Financiële gegevens

15-05-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 394.583,00

2016

€ 457.475,00

2017

€ 395.952,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de openbare jaarstukken. In de
komende periode verricht de curator nader onderzoek naar de financiële
gegevens.

15-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

Boedelsaldo

15-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 3.069,52

15-05-2019
1

€ 94.679,08

28-08-2019
2

€ 97.944,06

28-11-2019
3

€ 47.708,08

28-02-2020
4

€ 47.693,14

28-05-2020
5

€ 48.552,23

28-08-2020
6

€ 48.542,27

27-11-2020
7

€ 48.527,30

26-02-2021
8

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.
€ 48.512,33

26-05-2021
9

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.
€ 48.483,36

25-08-2021
10

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

Verslagperiode
van
9-4-2019

15-05-2019
1

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

28-08-2019
2

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019
t/m
31-10-2019

28-11-2019
3

van
1-11-2019

28-02-2020
4

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

28-05-2020
5

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

28-08-2020
6

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020

27-11-2020
7

t/m
31-10-2020
van
1-11-2020

26-02-2021
8

t/m
31-1-2021
van
1-2-2021

26-05-2021
9

t/m
30-4-2021
van
1-5-2021
t/m
31-7-2021

Bestede uren

25-08-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

66 uur 0 min

2

96 uur 18 min

3

14 uur 30 min

4

8 uur 0 min

5

5 uur 0 min

6

7 uur 48 min

7

9 uur 24 min

8

11 uur 30 min

9

9 uur 36 min

10

38 uur 6 min

totaal

266 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De eerste periode bestond hoofdzakelijk uit het afbouw en van de
w inkelactiviteiten, het inventariseren van de voorraad, het uitleveren van
voorraad aan crediteuren met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud
alsmede diverse inventarisatie w erkzaamheden. Daarnaast is in de eerste
periode de nodige aandacht geschonken aan de afw ikkeling van de
dienstverbanden met het personeel.

15-05-2019
1

De tw eede verslagperiode stond hoofdzakelijk in het teken van het verkopen
van de voorraad, uitleveren van het eigendomsvoorbehoud en corresponderen
met ING Bank N.V.

28-08-2019
2

In de derde verslagperiode is hoofdzakelijk tijd besteed aan onderzoek in het
kader van de rechtmatigheid. Daarnaast liep er nog een discussie met een
crediteur, w as er overleg met de fiscus en w as er contact met de accountant
van Blue Hotel B.V.

28-11-2019
3

In de afgelopen periode is er met de fiscus gecorrespondeerd en is met name
tijd besteed in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast is
gezocht naar een oplossing om de laatste restanten van de voorraad te koop
aan te bieden.

28-02-2020
4

Ook in deze fase is beperkt aandacht besteed aan de verkoop van de laatste
restanten. Als gevolg van de corona-crisis w as het niet mogelijk om over te
gaan tot een fysieke verkoop. Voorts is tijd besteed aan onderzoeken in het
kader van rechtmatigheid.

28-05-2020
5

In de afgelopen periode zijn de laatste restanten van de voorraad te gelde
gemaakt. Voorts is de curator overgegaan tot bestudering van aanvullende
stukken ter zake het rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek naar de fiscale
posities en afronding van zijn onderzoeken in het kader van de rechtmatigheid.

28-08-2020
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator hoofdzakelijk tijd besteed aan
de verdere afronding van de onderzoeken. Daarnaast is er met een
schuldeiser gecorrespondeerd.

27-11-2020
7

In de afgelopen periode heeft de curator gecorrespondeerd met de accountant
van de bestuurders alsmede heeft hij tijd besteed aan bestudering van nader
ontvangen stukken.

26-02-2021
8

In de afgelopen periode heeft de curator de meeste
rechtmatigheidsonderzoeken afgerond.

26-05-2021
9

In de afgelopen periode is opvolging gegeven aan de bevindingen in het
kader van de rechtmatigheidsonderzoeken.

25-08-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Bestuurders van Blue Hotel B.V. zijn de heer E.M. de Vos en mevrouw J.C.G. de
Vos – van Ast. Enig aandeelhouder is Vulpus Holding B.V.

15-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet van gebleken.

15-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
Na overleg met de verzekeringstussenpersoon is gebleken dat er sprake is van
dekking onder de gebruikelijke verzekeringspolissen. Ten aanzien van de
aansprakelijkheidsverzekering ligt dat anders. Er ligt inmiddels een
betalingsverzoek van de verzekeraar. Nu de w inkelactiviteiten zijn gestaakt, is
de urgentie voor verlenging van de polis minder groot. ING Bank N.V. heeft niet
gereageerd op het verzoek van de curator om de verzekeringspenningen ter
zake de aansprakelijkheidsverzekering te voldoen.

15-05-2019
1

De lopende verzekeringsovereenkomsten zijn beëindigd. De curator verzocht
de verzekeringsmaatschappijen restituties over te maken.

28-08-2019
2

De curator ontving tot op heden geen restitutie van verzekeringspenningen.
Hij rappelleerde nogmaals de verzekeringsmaatschappij.

28-11-2019
3

De curator correspondeert met de verzekeringsmaatschappij ter zake de
restituties.

28-02-2020
4

De curator heeft inmiddels uit de ontvangen informatie opgemaakt dat er geen
restitutie plaatsvindt. Dit onderdeel is afgerond.

27-11-2020
7

1.4 Huur
Blue Hotel huurde voor haar activiteiten een w inkelruimte in het centrum van
Ridderkerk. De huur is door de curator opgezegd.

15-05-2019
1

Het w inkelpand is inmiddels aan de verhuurder opgeleverd. De curator is in
afw achting van de vordering van de verhuurder.

28-08-2019
2

De verhuurder diende een (boedel) vordering in.

28-11-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Daags na het faillissement heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de
curator en de bestuurder van Blue Hotel. De bestuurder verklaarde
desgevraagd dat Blue Hotel vanaf haar oprichting in 2007 verlieslatend is
gew eest. Dat kw am enerzijds door de relatief hoge aanloopkosten en
anderzijds door het intreden van de financiële crisis. In de loop der tijd heeft
Blue Hotel gesneden in haar kosten, in ieder geval door het huurcontract open
te breken en door personeel te laten afvloeien. Ondanks het snijden in kosten,
bleven die kosten de opbrengsten overstijgen, ook omdat de marges op de te
verkopen producten niet toereikend w aren. De aandeelhouder w as niet langer
bereid om de verliezen te financieren.

15-05-2019
1

In samenhang met de ontw ikkelingen bij de eveneens gefailleerde, gelieerde
vennootschap Jassenonline.nl B.V., voorzag de bestuurder dat Blue Hotel niet
meer aan haar lopende verplichting zou kunnen voldoen. Daarop is besloten
het eigen faillissement aan te vragen.
In onderzoek.

28-08-2019
2

De curator verw acht dat ten tijde van het volgende verslag het
oorzakenonderzoek kan w orden afgerond. Tot op heden is de curator in ieder
geval gebleken dat de omzet in de jaren voorafgaand aan het faillissement
behoorlijk is teruggelopen.

28-11-2019
3

Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase.

28-02-2020
4

Het oorzakenonderzoek is afgerond. In de komende verslagperiode bespreekt
de curator zijn bevindingen met de bestuurder en stelt hij nadere vragen. In
het volgende verslag zal de curator zijn bevindingen op dit punt w eergeven.

28-05-2020
5

De curator heeft vastgesteld dat de exploitatie van de kledingw inkel van Blue
Hotel B.V. structureel verlieslatend is gew eest. De omzet die met de
kw alitatief hoogw aardige kleding w erd gerealiseerd w as niet toereikend om te
voorzien in de kosten van de exploitatie, met een oplopende schuldenlast tot
gevolg. Er is de curator gebleken dat in het segment w aarop Blue Hotel
opereerde onvoldoende vraag bestond om uit de kosten te komen.Na jaren
van structureel dalende omzetten in de modebranche, w erden in 2017 de
vooruitzichten voorzichtig positiever. Voor Blue Hotel kw am dat evenw el te
laat. De curator is voorts gebleken van het doorvoeren van kostenbesparende
maatregelen door de bestuurders.

28-08-2020
6

Dit onderdeel is afgrond.

26-02-2021
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

15-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

15-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-4-2019

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

15-05-2019
1

De w erkzaamheden ter zake het personeel zijn met het verstrekken van een
getuigschrift afgerond.

28-08-2019
2

UW V diende afgelopen verslagperiode in het kader van de
Loongarantieregeling een aanvullende vordering in.

28-02-2020
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet aangetroffen.

15-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

15-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W inkelinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een voor een kledingw inkel gebruikelijke inventaris
aangetroffen, w aaronder kledingrekken en een muziekinstallatie.

15-05-2019
1

De curator heeft de inventaris door middel van een internetveiling verkocht. Dit
leverde een bedrag van € 2.359,50 inclusief btw op.

28-08-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover de curator bekend is er sprake van een fiscale vorderingen. De
curator zal de belangen van de fiscus in acht nemen.

15-05-2019
1

Nu de bank volledig uit de verkoopopbrengst van de voorraad is voldaan,
speelt dit geen rol meer.

28-08-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Te gelde maken bedrijfsmiddelen.

15-05-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

28-08-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kleding
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een voor een kledingw inkel gebruikelijke voorraad aan kleding
aangetroffen. Een deel van deze voorraad is geleverd onder
eigendomsvoorbehoud.

15-05-2019
1

Uiteindelijk is – in samenspraak met de pandhouder – besloten om de
voorraad kleding in een uitverkoop te verkopen. Dit resulteerde in een
opbrengst die aanmerkelijk boven de getaxeerde onderhandse w aarde lag.

28-08-2019
2

In totaal is een bedrag van € 152.379,18 inclusief btw gerealiseerd. Dit bedrag
is inclusief de verkoopopbrengst € 2.410,00 van de restanten op een braderie.
Een deel van de verkoopopbrengst ziet op goederen van de gelieerde,
eveneens failliet vennootschap, Jassenonline B.V. De curator zal aan de hand
van de verkoopadministratie in de komende periode de definitieve
opbrengsten vaststellen.
De opbrengsten zijn inmiddels volledig in kaart gebracht. Als gevolg van de
beëindiging van een discussie met een leverancier ter zake een bew eerdelijk
eigendomsvoorbehoud is er nog sprake van een beperkte voorraad. In de
komende periode neemt de curator een beslissing over de w ijze van verkoop
hiervan.

28-11-2019
3

Het bleek in de afgelopen periode helaas niet mogelijk om de restantpartij
onderhands te verkopen. Het lijkt erop dat een oplossing gevonden is nu in
een ander retail faillissement nog een uitverkoop van kleding zal plaatsvinden.
De restantpartij zal bij die uitverkoop w orden aangeboden

28-02-2020
4

Als gevolg van de coronacrisis heeft de voorgenomen uitverkoop in een ander
faillissement niet plaatsgevonden. W el is inmiddels overleg gew eest om de
restpartij ter veiling aan te bieden. De veiling vindt momenteel plaats.

28-05-2020
5

Inmiddels is de restpartij geveild. De veiling heeft een bedrag van € 850,00
excl. BTW opgebracht. Daarmee is dit punt afgerond.

28-08-2020
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal de voorraad te gelde maken, met inachtneming van aanspraken
derden rechthebbenden.

15-05-2019
1

Verkoop van de laatste items en het afw ikkelen van een bew eerdelijke
aanspraak van een eigendomsvoorbehoud.

28-08-2019
2

Alle aanspraken van derden zijn inmiddels beoordeeld en zo nodig is
overgegaan tot uitlevering.

28-05-2020
5

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

15-05-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

15-05-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Blue Hotel beschikte naar de aard van haar activiteiten niet over een
debiteurenportefeuille.

15-05-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

15-05-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 203.235,68

15-05-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
€ 203.235,68 + PM
ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend per datum faillissement ad €
203.235,68. Deze vordering is het gevolg van de hoofdelijke aansprakelijkheid
van Blue Hotel voor de schulden van gelieerde vennootschappen aan ING Bank
N.V. en resteert na verrekening van het creditsaldo dat Blue Hotel aanhield
met het debetsaldo dat een gelieerde vennootschap aanhield.
€ 0,00

28-08-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is uiteindelijk naar beneden bijgesteld. Na de
uitverkoop resteert geen vordering meer van ING Bank N.V.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank is verzocht om te bevestigen dat zij niet langer een vordering heeft.

Toelichting vordering van bank(en)
Van de bank is nog niet vernomen. De curator rappelleerde ING Bank N.V.
inmiddels.

28-02-2020
4

28-05-2020
5

Toelichting vordering van bank(en)
Tot op heden is van ING Bank N.V. niet vernomen. De curator zal in de
komende verslagperiode w ederom een rappel verzenden.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft de vordering van ING Bank N.V. inmiddels overgebracht naar
de lijst van voorlopig betw iste crediteuren.

27-11-2020
7

26-02-2021
8

5.2 Leasecontracten
Blue Hotel huurde enkele inventariszaken van een derde. Deze zaken zijn
inmiddels geretourneerd. Voorts huurde Blue Hotel haar kassasysteem. Voor
het overige is de curator niet van leaseovereenkomsten gebleken.

15-05-2019
1

Het kassasysteem is in samenspraak in de internetveiling verkocht en de
opbrengst is uiteindelijk afgedragen aan de lessor.

28-08-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank N.V. stelt recht van pand te hebben gevestigd op zaken en
vorderingen van Blue Hotel. De curator verricht onderzoek op dit punt.

15-05-2019
1

De curator oordeelde dat de zekerheden op de juiste w ijze zijn gevestigd.

28-08-2019
2

5.4 Separatistenpositie
De curator is in overleg getreden met de bank ten aanzien van haar
separatistenpositie. De curator stelde de bank in dat kader een termijn ex
artikel 58 Fw .

15-05-2019
1

Na diverse overleggen hebben de bank en de curator overeenstemming
bereikt om gezamenlijk op te trekken bij de voorgenomen uitverkoop.

28-08-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich verschillende leveranciers gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De curator levert de zaken die zijn geleverd onder
eigendomsvoorbehoud terug aan de rechthebbende.

15-05-2019
1

Momenteel loopt er nog een discussie met één crediteur die meent een
eigendomsvoorbehoud te hebben. De curator zal – ter voorkoming van
oplopende boedelkosten – overgaan tot verkoop van de zaken.

28-08-2019
2

Als gevolg van het uitblijven van het treffen van rechtsmaatregelen dan w el
voorstellen aan de zijde van de crediteur heeft de curator de discussie
beëindigd. Ter delging van verdere boedelkosten gaat de curator over tot
verkoop van de zaken.

28-11-2019
3

Dit onderdeel is afgerond.

28-02-2020
4

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van gebleken.

15-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
Enkele leveranciers hebben subsidiair aan hun beroep op een
eigendomsvoorbehoud een beroep gedaan op een recht van reclame.

15-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 3.069,52

15-05-2019
1

Toelichting
De curator brengt een boedelbijdrage van circa 10% ex btw van de w aarde
van de aanw ezige voorraad van de desbetreffende leverancier in rekening
voor het terugleveren van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Naar verw achting van de curator zal in de komende periode nader overleg
plaatsvinden met de ING Bank N.V. ten aanzien van (de afw ikkeling van) haar
bew eerdelijke separatistenpositie. Voorts zal de curator voortgaan met het
terugleveren van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

15-05-2019
1

Afw ikkeling van de discussie met de crediteur met een bew eerdelijk
eigendomsvoorbehoud.

28-08-2019
2

De discussie is door de curator beëindigd nu de crediteur er niet in slaagde om
het bew eerdelijk eigendomsvoorbehoud aan te tonen. De zaken w orden thans
ter veiling aangeboden.

28-05-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming zijn daags na faillietverklaring gestaakt.
Het bleek de curator, mede in het licht van aanspraken van derden, niet
opportuun de activiteiten nog voort te zetten.

15-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

15-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

15-05-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich een aantal partijen bij de curator gemeld die geïnteresseerd
zouden zijn in een doorstart. Uiteindelijk bleek bij geen van deze partijen
concrete interesse te bestaan.

15-05-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

15-05-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

15-05-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

15-05-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

15-05-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft zow el fysieke als digitale administratie ontvangen. In de
komende periode zal de curator een aanvang maken met het onderzoek naar
de boekhouding.

15-05-2019
1

In onderzoek.

28-11-2019
3

De rechtsmatigheidsonderzoeken bevinden zich in de afrondende fase.

28-02-2020
4

De curator is van mening dat er aan de boekhoudplicht is voldaan. De
overhandigde administratie is correct ingericht en biedt de mogelijkheid om de
rechten en verplichtingen van de vennootschap op enig moment te kennen. De
vermogenstoestand is hierdoor op ieder w illekeurig moment vast te stellen.

28-05-2020
5

Dit punt is afgerond.

26-02-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen lijken tijdig gedeponeerd.

15-05-2019
1

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

27-11-2020
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

15-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

15-05-2019
1

Er heeft rechtsgeldige volstorting plaatsgevonden.

28-11-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De komende periode verw acht de curator een aanvang maken met het
onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator nam recent een aanvang met het onderzoek.

Toelichting
In de komende periode verw acht de curator een aantal onderzoeken af te
ronden

Toelichting
Het oorzakenonderzoek is afgerond. In de komende periode verw acht de
curator op dit punt zijn bevindingen kenbaar te maken. In de komende
verslagperiode zal ook het onderzoek naar het gevoerde beleid w orden
afgerond.

15-05-2019
1

28-08-2019
2

28-02-2020
4

28-05-2020
5

Toelichting
Het onderzoek naar de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur is inmiddels
afgerond. De curator bespreekt in de komende periode zijn bevindingen met
de bestuurder van de failliete vennootschap. Hierna zal de curator zijn
bevindingen kenbaar maken. De voorlopige conclusie is dat van onbehoorlijke
bestuur geen sprake is. In het volgende verslag w ordt een definitief standpunt
ingenomen.

Toelichting
De bestudering van aanvullende stukken is inmiddels ook afgerond. Uit het
onderzoek zijn enkele vragen gerezen. In de komende periode stelt de curator
de bestuurder in de gelegenheid om de vragen te beantw oorden.

Toelichting
Als gevolg van de huidige omstandigheden heeft er thans nog geen
bespreking plaatsgevonden. In de afgelopen verslagperiode is er contact met
de accountant van het bestuur gew eest. De accountant heeft de curator
inmiddels w eer nieuw e stukken aangeleverd. Een deel van de gerezen vragen
is beantw oord aan de hand van de recent ontvangen stukken. De curator legt
in de komende verslagperiode de overgebleven vragen schriftelijk voor aan het
bestuur.

Toelichting
De curator heeft het onderzoek naar de vraag of sprake is van onbehoorlijk
bestuur afgerond. Naar de mening van de curator is van onbehoorlijk bestuur
geen sprake. De bestuurders hebben w aar mogelijk reorganiserende
maatregelen getroffen. Zo zijn er besparingen op het personeel doorgevoerd
(teneinde kosten te reduceren w aren naast de bestuurders ook andere
familieleden w erkzaam in de w inkel) en is met name in 2018 behoudend
ingekocht (reden w aarom de w aarde van de voorraad afnam). Uiteindelijk is de
schuld aan de leveranciers eind 2018 / 2019 niet verder opgelopen. Daarnaast
is gepoogd om overtollige voorraad te verkopen.

7.6 Paulianeus handelen

28-08-2020
6

27-11-2020
7

26-02-2021
8

26-05-2021
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De komende periode verw acht de curator een aanvang maken met het
onderzoek naar paulianeus handelen.

Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.

Toelichting
In een volgend verslag zal de curator hierover een definitief standpunt
innemen.

Toelichting
De curator bestudeert aanvullende stukken op dit punt. De verw achting is dat
in de komende verslagperiode ook dit onderzoek w ordt afgerond.
In onderzoek

15-05-2019
1

28-02-2020
4

28-05-2020
5

28-08-2020
6

27-11-2020
7

Toelichting
In een volgend verslag zal de curator ook op dit onderdeel zijn bevindingen
w eergeven. Het lijkt erop dat van paulianeus handelen geen sprake is, maar in
een volgend verslag zal hierover een definitief standpunt w orden ingenomen.
In onderzoek

26-02-2021
8

Toelichting
Na bestudering van de recent ontvangen stukken van de account zal de
curator zijn bevindingen delen met het bestuur.
In onderzoek

26-05-2021
9

Toelichting
Het laatste punt dat nog afgew ikkeld dient te w orden is het onderzoek naar
de rekening-courantverhouding met de aandeelhouder (Vulpus Holding B.V.).
De verw achting is dat in de komende verslagperiode dit onderzoek zal w orden
afgerond. Indien hieruit verder geen vragen voortkomen zal de curator
overgaan tot afw ikkeling van het faillissement.
In onderzoek
Toelichting
In de afgelopen periode is het onderzoek naar de rekeningcourantverhouding met de aandeelhouder (Vulpus Holding B.V.) en een
zustervennootschap (Pineapple B.V.) voorlopig afgerond. De curator heeft
naar aanleiding van zijn bevindingen vragen voorgelegd aan het bestuur, die
door het bestuur zijn beantw oord en in w elk kader voorts een bespreking
heeft plaatsgevonden. Recent ontving de curator dat laatste antw oorden van
het bestuur, naar aanleiding w aarvan de curator in de komende periode
verw acht zijn standpunt op dit punt in te kunnen nemen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

25-08-2021
10

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie onder 7.5.

26-05-2021
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Aanvang onderzoek.

15-05-2019
1

In de komende periode zal het onderzoek w orden voortgezet.

28-11-2019
3

Het zw aartepunt van de w erkzaamheden ligt in de komende verslagperiode bij
de afronding van diverse onderzoeken.

28-02-2020
4

In de komende periode zal de curator zich hoofdzakelijk bezighouden met
onderzoek in het kader van het gevoerde beleid.

28-05-2020
5

In de komende periode zal de curator zijn bevindingen aan de bestuurder
w eergeven en zal hij de bestuurder de opgekomen vragen stellen. Afhankelijk
van de uitkomsten van het gesprek met de bestuurder respectievelijk de
beantw oording van de vragen kan het faillissement verder w orden
afgew ikkeld.

27-11-2020
7

In de komende verslagperiode zal de curator de overgebleven vragen
schriftelijk aan het bestuur voorleggen.

26-02-2021
8

In de komende periode resteert enkel het onderzoek naar de rekeningcourantverhouding met Vulpus Holding B.V.

26-05-2021
9

In de komende periode verw acht de curator zijn standpunt in te kunnen
nemen ter zake zijn bevindingen aangaande de rekening-courantverhouding
met Vulpus Holding B.V. en Pineapple B.V. De curator veracht in de komende
periode zijn standpunt voor te kunnen leggen aan het bestuur en zal dat
verder opvolgen.

25-08-2021
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

15-05-2019
1

€ 18.329,32

28-08-2019
2

Toelichting
Boedelvordering van het UW V.
€ 19.037,43

28-02-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

15-05-2019
1

€ 4.206,00

28-08-2019
2

Toelichting
De verw achting is nog steeds dat een gedeeltelijke uitkering aan de
preferente crediteuren mogelijk is. De fiscus is om een hernieuw d
schuldenoverzicht verzocht.
€ 6.982,00

27-11-2020
7

26-02-2021
8

Toelichting
De curator heeft een actueel schuldoverzicht ontvangen van de
Belastingdienst. Hieruit volgt dat de openstaande fiscale schuld € 3.973,00
(Loonheffingen) bedraagt. Tevens is gefailleerde verantw oordelijk voor de
aanslag ex art 29 lid 7 OB en bedragen van  3.009 uit hoofde van een Fiscale
Eenheid w aarvan gefailleerde deel uitmaakt.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

15-05-2019
1

€ 6.796,30

28-08-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

15-05-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

15-05-2019
1

28

28-08-2019
2

30

28-11-2019
3

32

28-02-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 63.017,87

15-05-2019
1

€ 524.048,82

28-08-2019
2

€ 530.271,89

28-11-2019
3

€ 533.358,57

28-02-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Valt nog geen uitspraak over te doen.

15-05-2019
1

Een (gedeeltelijke) uitkering aan de preferente crediteuren lijkt mogelijk.

28-05-2020
5

De curator heeft een actueel schuldoverzicht van de Belastingdienst
ontvangen. De curator onderzoekt de w ijze van afw ikkeling.

26-02-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie.

15-05-2019
1

De aan de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

28-08-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie onder 1.2

15-05-2019
1

9.2 Aard procedures
Zie onder 1.2

15-05-2019
1

9.3 Stand procedures
Zie onder 1.2

15-05-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Zie onder 1.2

15-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode verw acht de curator dat het door hem aangetroffen
actief zal zijn vereffend en/of teruggeleverd aan de respectieve leveranciers
met een eigendomsvoorbehoud. Voorts verw acht de curator een aanvang te
maken met zijn rechtmatigheidsonderzoek.

15-05-2019
1

De komende periode staat in het teken van onderzoek van de administratie.

28-08-2019
2

De curator vervolgt de rechtmatigheidsonderzoeken.

28-11-2019
3

De curator verw acht in de komende periode een aantal
rechtmatigheidsonderzoeken af te ronden en zijn voorlopige conclusies naar
aanleiding van zijn onderzoeken te kunnen delen met het bestuur.

28-02-2020
4

In de komende verslagperiode rondt de curator zijn onderzoek naar het
gevoerde beleid af. Nadien zal hij eventuele vragen voorleggen aan het
bestuur. De resultaten bespreekt de curator met het bestuur. Nadien neemt de
curator een beslissing over de verdere afw ikkeling van het faillissement.

28-05-2020
5

In de komende periode voert de curator een bespreking met de bestuurder
naar aanleiding van zijn bevindingen omtrent het gevoerde beleid en zal tot
afronding van het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen w orden

28-08-2020
6

afgew ikkeld.
Het faillissement staat de komende periode in het teken van beantw oording
van de opgekomen vragen aan de zijde van de curator. Afhankelijk van de
reactie van de bestuurder zal verdere afw ikkeling van het faillissement
plaatsvinden.

27-11-2020
7

Met de overhandiging van aanvullende stukken door de accountant is een
aantal vragen van de curator beantw oord. De resteren vragen zullen
schriftelijk w orden voorgelegd.

26-02-2021
8

In dit faillissement resteert enkel het onderzoek naar de rekeningcourantpositie met de aandeelhouder. De verw achting is dat het onderzoek
binnenkort kan w orden afgerond. In ieder geval is helder dat op datum
faillissement een substantiële vordering van de aandeelhouder op Blue Hotel
bestond.

26-05-2021
9

In de komende periode verw acht de curator zijn standpunt in te kunnen
nemen ter zake zijn bevindingen aangaande de rekening-courantverhouding
met Vulpus Holding B.V. en Pineapple B.V. De curator veracht in de komende
periode zijn standpunt voor te kunnen leggen aan het bestuur en zal dat
verder opvolgen.

25-08-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling valt op dit moment nog geen concrete
mededeling te doen.

15-05-2019
1

De curator streeft er naar om rond het volgende verslag tot afw ikkeling te
komen.

27-11-2020
7

Eerste helft 2021.

26-02-2021
8

Medio 2021.

26-05-2021
9

Eind 2021.

25-08-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag
25-11-2021

25-08-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder ‘plan van aanpak’.

15-05-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

