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Algemene gegevens
Naam onderneming
Indulektro B.V.

25-06-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Indulektro B.V.
h.o.d.n. Voltium, Electro-Motor (KvK nummer: 24458873), statutair gevestigd te
Rotterdam en kantoorhoudende te (3194 AM) Hoogvliet Rotterdam aan de
Hoogvlietsekerkw eg 124A, hierna ook genoemd: “Curanda”.

25-06-2019
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Activiteiten onderneming
Volgens gegevens ontleend aan het handelsregister:
SBI-code: 3314 - Reparatie van elektrische apparatuur
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies
Het verrichten van w erkzaamheden in de industriële dienstverlening
w aaronder in het bijzonder begrepen ontw erp, bouw en onderhoud van
elektronische installaties. Technisch ontw erp, advies en beheer van
elektrotechnische installaties.

Financiële gegevens

25-06-2019
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 370.723,00

€ -69.651,00

€ 87.388,00

2017

€ 408.066,00

€ -6.445,00

€ 126.734,00

2016

€ 456.411,00

€ 8.551,00

€ 159.404,00

Toelichting financiële gegevens
Gegegevens ontleend aan (concept)jaarrekeningen (1).

25-06-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

25-06-2019
1

Toelichting
In 2018 had curanda 4 w erknemers in dienst. In 2019 is dit aantal
teruggebracht tot 2 w erknemers (1).

Boedelsaldo
€ 44.733,49

25-06-2019
1

€ 82.781,53

25-09-2019
2

€ 60.125,60

23-12-2019
3

€ 60.127,62

23-03-2020
4

€ 60.128,13

23-06-2020
5

€ 60.028,75

23-09-2020
6

€ 48.948,93

23-12-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-8-2019

25-06-2019
1

t/m
25-6-2019
van
25-3-2019

25-09-2019
2

t/m
25-9-2019
van
25-9-2019

23-12-2019
3

t/m
23-12-2019
van
24-12-2019

23-03-2020
4

t/m
23-3-2020
van
24-3-2020

23-06-2020
5

t/m
23-6-2020
van
24-6-2020

23-09-2020
6

t/m
23-9-2020
van
24-9-2020
t/m
23-12-2020

Bestede uren

23-12-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

49 uur 36 min

2

31 uur 12 min

3

10 uur 54 min

4

11 uur 12 min

5

10 uur 48 min

6

4 uur 6 min

7

4 uur 24 min

totaal

122 uur 12 min

Toelichting bestede uren
In het faillissement bestede uren zien op door de curator (en kantoorgenoten)
verrichte w erkzaamheden, resulterend in de stand van zaken als per
onderw erp in dit verslag vermeld.

25-06-2019
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De inhoud van dit verslag is tot stand gekomen op basis van de eerste
bevindingen van de curator. Aan de inhoud van het verslag kunnen geen
rechten w orden ontleend. (1)
In deze verslagperiode zijn 10,54 uren aan dit faillissement besteed. De
meeste tijd is besteed aan het het rechtmatigheidsonderzoek. In dit kader
heeft onder meer contact plaatsgevonden met de bestuurder en de
Belastingdienst. Voorts zijn w erkzaamheden verricht in het kader van het
incasseren van vorderingen op openstaande debiteuren. Tot slot heeft de
curator onder meer gecorrespondeerd met debiteuren, en overige
w erkzaamheden verricht, w elke (onder meer) hebben gezien op de
boedeladministratie en de openbare verslaglegging. (3)

23-12-2019
3

In deze verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden van de
administratie. De curator geconstateerd dat in de periode kort voor het
faillissement Curanda een aantal betalingen heeft verricht aan Voltium Beheer
B.V., bestuurder van Curanda. De curator stelt zich op het voorlopige
standpunt dat deze betalingen kunnen w orden aangemerkt als paulianeus. De
curator heeft Voltium Beheer B.V. in de gelegenheid gesteld om dit voorlopig
oordeel te ontzenuw en. Voorts heeft contact plaatsgevonden met de
Belastingdienst. Verder hebben w erkzaamheden plaatsgevonden in het kader
van de crediteurenadministratie en zijn er enkele overige w erkzaamheden
verricht, w elke onder meer hebben gezien op de openbare verslaglegging. (4)

23-03-2020
4

In deze verslagperiode heeft de bestuurder bij monde van een advocaat
verw eer gevoerd tegen het voorlopig oordeel van de curator dat de betalingen
door Curanda aan de bestuurder kort voor datum faillissement kunnen w orden
aangemerkt als paulianeus. De curator heeft de door de bestuurder gevoerde
verw eren bestudeerd. Naar het oordeel van de curator kunnen de verw eren
van de bestuurder niet slagen. De curator heeft de litigieuze betalingen
buitengerechtelijk vernietigd op grond van de actio pauliana ex artikel 42 jo 43
Fw (primair) en/of artikel 47 Fw (subsidiair). Tevens kunnen de litigieuze
betalingen naar het oordeel van curator w orden teruggevorderd op grond van
selectieve betaling ex artikel 6:162 BW . Naar aanleiding van het voorgaande

23-06-2020
5

heeft de curator de bestuurder verzocht c.q. gesommeerd het totaalbedrag
aan gew raakte betalingen op de boedelrekening te voldoen. (5)

In deze verslagperiode heeft de curator contact gehad met de advocaat van
de bestuurder van Curanda naar aanleiding van de bevindingen van de curator
in het rechtmatigheidsonderzoek. De bestuurder heeft bij monde van zijn
advocaat aansprakelijkheid betw ist, maar heeft daarbij te kennen gegeven
bereid te zijn om een voorstel tot het treffen van een minnelijke regeling te
doen aan de curator teneinde een gerechtelijke procedure te voorkomen. De
curator is thans in afw achting van dit voorstel. (6)

23-09-2020
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator w ederom contact gehad met
de advocaat van het bestuur teneinde te onderzoeken of een minnelijke
regeling tot de mogelijkheden behoort. In dit kader zijn voorstellen
uitgew isseld. (7)

23-12-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Indulektro B.V. is Voltium Beheer B.V., w elke vennootschap op
haar beurt w ordt vertegenw oordigd door de heer O. Bouma, middels Voltium
Beheer B.V. tevens houder van alle aandelen (1).

25-06-2019
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1.2 Lopende procedures
Geen. (2)

25-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
Curanda heeft een bedrijfsaansprakelijkheidspolis. Op datum faillissement w as
de premie bij vooruitbetaling voldaan. Voor zover bij voortzetting geen belang
bestaat, zal eventuele premierestitutie aan de boedel toekomen. (1)

25-06-2019
1

Verzekeringen zijn beëindigd. (2)

25-09-2019
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Curanda huurt een bedrijfslocatie aan de Hoogvlietsekerkw eg 124 A te
Hoogvliet Rotterdam. Op datum faillissement w as de huurovereenkomst reeds
opgezegd tegen 28 februari 2020. De curator heeft de huurovereenkomst op 3
uni 2019 opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn ex
artikel 39 Fw . De curator onderhoudt contact met de verhuurder over
oplevering van het gehuurde. (1)

25-06-2019
1

De afgelopen verslagperiode is de bedrijfslocatie bezemschoon aan de
verhuurder opgeleverd. (2)

25-09-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Omtrent de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder als volgt
verklaard.
Na vele succesvolle jaren zijn de positieve resultaten de afgelopen jaren
ernstig afgenomen. Per 1 mei 2019 heeft de grootste opdrachtgever van
curanda (de betreffende opdrachtgever zorgde voor bijna 50% van de
jaaromzet van curanda) al haar w erkzaamheden gestaakt als gevolg w aarvan
curanda met ernstig omzetverlies te maken kreeg. Met het w egvallen van deze
opdrachtgever en het ontbreken van concreet vooruitzicht op nieuw e grote
projecten in in relatie tot de hoogte van de vaste kosten, w erd voor 2019 een
slecht resultaat verw acht. Lopende verplichtingen, w aaronder personeels- en
huurverplichtingen zouden niet volledig kunnen w orden voldaan uit de
verw achte resultaten. Daarbij komt dat curanda te maken kreeg met
verminderde inzetbaarheid van het personeel terw ijl de markt van
gekw alificeerd elektrotechnisch personeel schaars w as, als gevolg w aarvan
minder omzet kon w orden gegenereerd terw ijl de loonkosten doorliepen. Ten
slotte is sprake van een substantiële vordering van een van de buitenlandse
opdrachtgevers van curanda als gevolg van vooruitbetaling op een opdracht
die w egens gebrek aan (financiële mogelijkheden voor inkoop van) materialen
niet kon w orden afgerond. Een en ander tezamen zou tot de conclusie leiden
dat curanda is komen te verkeren in de toestand van te hebben opgehouden
te betalen als bedoeld in de faillissementsw et.
De curator heeft de aangedragen oorzaken in onderzoek. (1)

25-06-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

25-06-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

25-06-2019
1

Toelichting
Kort voor faillissement is het dienstverband met een derde w erknemer reeds
beëindigd. (1)

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-6-2019

2

Ex art 40 Fw

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Gedurende de opzegtermijn kan de curator een beroep doen op het personeel.
W erkzaamheden w orden echter beperkt tot de hoogst noodzakelijke. (1)

25-06-2019
1

W erkzaamheden in het kader van het personeel zijn reeds geëindigd. (7)

23-12-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom. (1)

25-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen. (1)

3.3 Bedrijfsmiddelen

25-06-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 3.100,00

totaal

€ 3.100,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfslocatie van curanda is uitgerust met een summiere
bedrijfsinventaris, w aaronder pc’s, meubilair en gereedschap.
Verkoopopbrengst volgt. (1)

25-06-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw oefent de curator mede de
rechten van de Belastingdienst uit die haar op grond van het bepaalde in
artikel 21 lid 2 Invorderingsw et (het bodemvoorrecht) toekomen. De curator is
in elk geval bekend met een vordering w egens onbetaalde Loonheffingen die
de Belastingdienst in het faillissement zal indienen. Voorts dient rekening te
w orden gehouden met een aanslag ex artikel 29 lid 7 OB. (1)

25-06-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afronden (meeromvattende) verkoop van activa. Financiële verantw oording
volgt naar verw achting in het volgende verslag. (1)

25-06-2019
1

De afgelopen verslagperiode is de materiële activa verkocht en geleverd aan
koper. (2)

25-09-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Afronden (meeromvattende) verkoop van activa. Financiële verantw oording
volgt naar verw achting in het volgende verslag. Verkoopopbrengst volgt. (1)

25-06-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De onderhandenw erk positie bestaat voornamelijk uit reeds afgerond w erk. De
curator heeft dit onderhanden w erk inmiddels uitgefactureerd en incasseert de
factuurbedragen ten behoeve van de boedel. (1)

3.8 Andere activa

25-06-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving
Immaterieel actief

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 3.000,00

ohw
totaal

€ 3.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Afronden (meeromvattende) verkoop van activa. Financiële verantw oording
volgt naar verw achting in het volgende verslag. Verkoopopbrengst volgt. (1)

25-06-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden betreffende andere activa zijn reeds afgerond. (7)

23-12-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Préfaillissementsdebiteuren

€ 53.787,71

€ 39.356,94

Uitgefactureerd ohw

€ 30.312,58

€ 29.242,41

totaal

€ 84.100,29

€ 68.599,35

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Een groot deel van de op datum faillissement openstaande debiteuren heeft
inmiddels betaald op de bedrijfsrekening van curanda. De curator verzoekt de
bank dit saldo over te boeken naar de faillissementsrekening en incasseert de
resterende openstaande posten ten behoeve van de boedel. (1)

25-06-2019
1

De afgelopen verslagperiode is in totaal € 29.242,41 van het uitgefactureerde
onderhanden w erk geïncasseerd. Het resultaat van de incasso van de préfaillissementsdebiteuren is opgelopen tot € 39.356,94. (2)

25-09-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal ten behoeve van de boedel overgaan tot incasso van de
resterende openstaande posten. (1)

25-06-2019
1

Alle debiteuren hebben reeds betaald. De w erkzaamheden in dit kader zijn
daarom afgerond. (7)

23-12-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing. Op datum faillissement beschikte curanda over een
positief banksaldo. Curanda beschikte niet over een bedrijfskrediet. (1)

25-06-2019
1

5.2 Leasecontracten
Op datum faillissement w as sprake van tw ee leasecontracten ten aanzien van
de bedrijfsauto’s. Deze auto’s zijn inmiddels ingeleverd bij de
leasemaatschappij, die in de gelegenheid is gesteld haar eventuele vordering
bij de curator in te dienen. (1)

5.3 Beschrijving zekerheden

25-06-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Curanda houdt een spaarrekening aan bij ABN AMRO Bank w aarvan het saldo
bij w ijze van contragarantie in verband met de verstrekte huurgarantie
(pretens) aan de bank is verpand. De curator heeft een en ander in onderzoek.
(1)

25-06-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing. (1)

25-06-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Crediteuren zijn in de gelegenheid gesteld een eventueel overeengekomen
eigendomsvoorbehoud bij de curator kenbaar te maken. Vooralsnog hebben
zich ter zake nog geen crediteuren gemeld. Curanda hield nauw elijks
voorraden aan zodat in beginsel geen aanspraken w orden verw acht. (1)

25-06-2019
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van toepassing. (1)

25-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van toepassing. (1)

25-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing. (1)

25-06-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de bank verzocht de banksaldi over te boeken naar de
boedelrekening. Omtrent betalingen op de G-rekening is de curator in
afw achting van opgave van de Belastingdienst in verband met een eventuele
verpanding ter meerdere zekerheid tot betaling van fiscale schulden. (1)

25-06-2019
1

Afrekening van G-gelden met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden. (2)

25-09-2019
2

De w erkzaamheden met betrekking tot bank/zekerheden zijn (naar het lijkt)
afgerond. (7)

23-12-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Per datum faillissement zijn de activiteiten van curanda
gestaakt. (1)

25-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing. (1)

25-06-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen. (1)

25-06-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie punt 3 van dit verslag in verband met de verkoop van materieel en
immaterieel actief. (1)

25-06-2019
1

6.5 Verantwoording
Zie punt 3. (1)

25-06-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie punt 3. (1)

25-06-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing. (1)

25-06-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afronden (meeromvattende) verkoop van activa. Financiële verantw oording
volgt naar verw achting in het volgende verslag. (1)

25-06-2019
1

De afgelopen verslagperiode is de verkoop van materieel en immaterieel actief
afgerond. Zie punt 3 van dit verslag. (2)

25-09-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft inzage en inzicht in de (digitale en fysieke) administratie van
curanda en deze aan een eerste onderzoek onderw orpen. Dit onderzoek zal
w orden voortgezet teneinde te kunnen beoordelen of aan de boekhoudplicht
als bedoeld in artikel 2:10 BW is voldaan. (1)

25-06-2019
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator nader onderzoek verricht naar
de administratie. Hieruit zijn enkele vragen voortgevloeid die de curator aan de
bestuurder heeft gesteld en w aarop antw oord is verkregen. De curator zal
deze antw oorden beoordelen. (2)

25-09-2019
2

De curator heeft de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met de
bestuurder over vragen die zijn ontstaan naar aanleiding van het
administratieonderzoek. Hij zal de meest recente reactie van de bestuurder
(en de onderbouw ende stukken) beoordelen. (3)

23-12-2019
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De curator heeft Voltium Beheer B.V., naar aanleiding van zijn bevindingen uit
het administratieonderzoek, op de hoogte gesteld van zijn voorlopig oordeel
dat de betalingen die Curanda aan Voltium Beheer B.V. heeft verricht in de
periode kort voor faillissement aangemerkt kunnen w orden als paulianeus. De
curator heeft de bestuurder thans in de gelegenheid gesteld om verw eer te
voeren tegen dit voorlopige oordeel. (4)

23-03-2020
4

De curator heeft de verw eren van de bestuurder ontvangen op zijn voorlopige
oordeel dat er een zestal paulianeuze betalingen zouden zijn verricht. De
curator heeft de bestuurder ervan op de hoogte gesteld dat deze verw eren
naar het oordeel van de curator niet zonder meer kunnen slagen. Het
voorgaande betekent dat de curator persisteert in zijn bevindingen en dat de
gew raakte betalingen buitengerechtelijk zijn vernietigd op grond van artikel 42
jo. 43 Fw (primair) en artikel 47 Fw (subsidiair), w aarbij de betrokken
vennootschap is verzocht c.q. gesommeerd de respectievelijke bedragen terug
te storten aan de boedel. Naar het oordeel van de curator zouden de litigieuze
betalingen tevens kw alificeren als onrechtmatige (w ant selectieve) betalingen.
Naar aanleiding daarvan heeft de curator subsidiair ex artikel 6:162 BW
vergoeding gevorderd van de schade die de boedel daardoor heeft geleden.
(5)

23-06-2020
5

In deze verslagperiode heeft de curator contact gehad met de advocaat van
de bestuurder van Curanda naar aanleiding van de bevindingen van de curator
in het rechtmatigheidsonderzoek. De bestuurder heeft bij monde van zijn
advocaat aansprakelijkheid betw ist, maar heeft daarbij te kennen gegeven
bereid te zijn om een voorstel tot het treffen van een minnelijke regeling te
doen aan de curator teneinde een gerechtelijke procedure te voorkomen. De
curator is thans in afw achting van dit voorstel (6)

23-09-2020
6

In het kader van de bevindingen van de curator in het
rechtmatigheidsonderzoek zijn voorstellen uitgew isseld. (7)

23-12-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: gedeponeerd op 20 mei 2019, derhalve tijdig.
2017: gedeponeerd op 15 maart 2019, derhalve te laat.
2016: gedeponeerd op 28 februari 2018, derhalve te laat. (1)

25-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing. (1)

25-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Eventuele rechtsvorderingen uit hoofde van een volstortingsverplichting zijn
inmiddels verjaard. Om die reden laat de curator een nader onderzoek naar de
stortingsverplichting achterw ege. (1)

25-06-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderw erp van onderzoek. (1)

7.6 Paulianeus handelen

25-06-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Ja

23-03-2020
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Toelichting
De curator heeft Voltium Beheer B.V.op de hoogte gesteld van het voorlopig
oordeel van de Curator dat de betalingen door Curanda aan Voltium Beheer
B.V. kort voor datum faillissement kunnen w orden aangemerkt als paulianeus.
De curator heeft Voltium Beheer B.V. in de gelegenheid gesteld zich tegen dit
voorlopige oordeel te verw eren. (4)
Ja

23-06-2020
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Toelichting
De curator heeft de verw eren van de bestuurder ontvangen op zijn voorlopige
oordeel dat er een zestal paulianeuze betalingen zouden zijn verricht. De
curator heeft de bestuurder ervan op de hoogte gesteld dat deze verw eren
naar het oordeel van de curator niet zonder meer kunnen slagen. Het
voorgaande betekent dat de curator persisteert in zijn bevindingen en dat de
gew raakte betalingen buitengerechtelijk zijn vernietigd op grond van artikel 42
jo. 43 Fw (primair) en artikel 47 Fw (subsidiair), w aarbij de betrokken
vennootschap is verzocht c.q. gesommeerd de respectievelijke bedragen terug
te storten aan de boedel. Naar het oordeel van de curator zouden de litigieuze
betalingen tevens kw alificeren als onrechtmatige (w ant selectieve) betalingen.
Naar aanleiding daarvan heeft de curator subsidiair ex artikel 6:162 BW
vergoeding gevorderd van de schade die de boedel daardoor heeft geleden.
(5)
Ja

23-09-2020
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Toelichting
In deze verslagperiode heeft de curator contact gehad met de advocaat van
de bestuurder van Curanda naar aanleiding van de bevindingen van de curator
in het rechtmatigheidsonderzoek. De bestuurder heeft bij monde van zijn
advocaat aansprakelijkheid betw ist, maar heeft daarbij te kennen gegeven
bereid te zijn om een voorstel tot het treffen van een minnelijke regeling te
doen aan de curator teneinde een gerechtelijke procedure te voorkomen. De
curator is thans in afw achting van dit voorstel (6)
Ja
Toelichting
In het kader van de bevindingen van de curator in het
rechtmatigheidsonderzoek zijn voorstellen uitgew isseld. (7)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

23-12-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperiode zal de curator zich een (nader) beeld vormen van
het handelen van het bestuur. (1)

25-06-2019
1

zie onder boekhoudplicht. (2)

25-09-2019
2

zie onder boekhoudplicht. (4)

23-03-2020
4

zie onder boekhoudplicht. (5)

23-06-2020
5

zie onder boekhoudplicht. (6)

23-09-2020
6

zie onder boekhoudplicht. (7)

23-12-2020
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Boedelvorderingen w orden geïnventariseerd. Rekening dient in elk geval te
w orden gehouden met het salaris voor de curator, de vordering van UW V
w egens overgenomen loonverplichtingen op grond van de
loongarantieregeling en een mogelijke vordering van de verhuurder op grond
van het bepaalde in artikel 39 Fw . (1)

25-06-2019
1

€ 7.376,28

25-09-2019
2

€ 30.169,28

23-12-2019
3

€ 23.782,01

23-06-2020
5

€ 23.736,63

23-09-2020
6

€ 26.212,04

23-12-2020
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Rekening dient te w orden gehouden met een door de Belastingdienst in te
dienen vordering op grond van het bepaalde in artikel 29 lid 7 OB. (1)

Toelichting
De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend. (2)

25-06-2019
1

25-09-2019
2

€ 33.245,57

23-12-2019
3

€ 34.467,57

23-06-2020
5

Toelichting
De vordering ex artikel 29 lid 7 W et OB is reeds ingediend. (7)

23-12-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend. Rekening dient te w orden gehouden met de vordering van de
uitkeringsinstantie w egens overgenomen loonverplichtingen op grond van de
loongarantieregeling. (1)
€ 17.223,14

25-06-2019
1

23-03-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 7.336,95

25-06-2019
1

Toelichting
Opgegeven preferentie is onderw erp van onderzoek. (1)
€ 0,00
Toelichting
De eerder opgegeven preferente vordering ad € 7.336,95 kan niet als zodanig
w orden gekw alificeerd, en is daarom niet meer opgenomen als preferente
vordering. (3)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-12-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

25-06-2019
1

11

25-09-2019
2

12

23-12-2019
3

13

23-03-2020
4

14

23-12-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 11.374,26

25-06-2019
1

€ 44.556,75

25-09-2019
2

€ 45.066,04

23-12-2019
3

€ 46.516,04

23-03-2020
4

€ 49.518,14

23-12-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog niet bekend. (1)

25-06-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Faciliteren indiening schuldvorderingen. (1)

25-06-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing. (1)

25-06-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing. (1)

25-06-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing. (1)

25-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen. (1)

25-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Afronden (meeromvattende) verkoop van activa;
2. Debiteurenincasso;
3. Onderzoek administratie;
4. Onderzoek handelen bestuur. (1)

25-06-2019
1

- afronden debiteurenincasso
- vervolg en afronding rechtmatigheidsonderzoek
- (mogelijkerw ijs) verifiëren van vorderingen (2)

25-09-2019
2

1. Afronding rechtmatigheidsonderzoek.
2. Verzoek indienen om een verificatievergadering te gelasten.
3. Faciliteren indiening vorderingen crediteuren.
4. Onderzoek huurgarantie en vordering verhuurder.
5. Afronden debiteurenincasso.(3)

23-12-2019
3

1. Afw ikkelen pauliana
2. Verzoek indienen om een verificatievergadering te gelasten.
3. Faciliteren indiening vorderingen crediteuren. (4)

23-03-2020
4

1. Afw ikkelen kw estie met bestuurder inzake paulianeuze betalingen (5)
2. Faciliteren indiening vorderingen crediteuren. (5)

23-06-2020
5

1. Na ontvangst beoordelen van het voorstel van de bestuurder tot het treffen
van een minnelijke regeling;
2. Faciliteren indiening vorderingen crediteuren. (6)

23-09-2020
6

1. Afw ikkelen kw estie bestuur inzake paulianeuze betalingen;
2. Faciliteren indiening vorderingen crediteuren. (7)

23-12-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. (1)

25-06-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2021

23-12-2020
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven onder “Plan van aanpak”. (1)

25-06-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

