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

8
09-11-2021
F.10/19/455
NL:TZ:0000121315:F001
19-11-2019

R-C
Curator

mr. W.J. van Toor
mr L.Th.A. Boender

Algemene gegevens
Naam onderneming
Abr. de Haan Logistics B.V. ( “De Haan”). (1)

31-12-2019
1

Gegevens onderneming
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd te Alblasserdam en kantoorhoudende te (2952 AD) Alblasserdam,
KvK-nummer: 23062311. (1)

31-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Het (doen) (ver)voeren van goederen voor derden, tevens opslag, overslag,
inslag en handling van deze goederen. (1)

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 6.071.533,00

€ -704.764,00

€ 1.694.679,00

2018

€ 6.642.631,00

€ -366.544,00

€ 1.914.870,00

2019

€ 5.623.163,00

€ -693.460,00

€ 1.812.571,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

31-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2019 zijn tot 19 november 2019 (de datum van
het faillissement). (1)

31-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
55

31-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 154.274,14

31-12-2019
1

€ 393.082,87

31-03-2020
2

€ 568.413,90

30-06-2020
3

€ 587.964,98

29-09-2020
4

€ 546.001,08

12-01-2021
5

€ 546.001,08

19-04-2021
6

€ 1.484.783,72

27-07-2021
7

€ 952.711,64

09-11-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-3-2021

31-12-2019
1

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

31-03-2020
2

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

30-06-2020
3

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

29-09-2020
4

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

12-01-2021
5

t/m
12-1-2021
van
13-1-2021

19-04-2021
6

t/m
19-4-2021
van
20-4-2021

27-07-2021
7

t/m
27-7-2021
van
28-7-2021
t/m
9-11-2021

Bestede uren

09-11-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

425 uur 48 min

2

196 uur 54 min

3

95 uur 30 min

4

74 uur 36 min

5

43 uur 42 min

6

13 uur 6 min

7

18 uur 30 min

8

12 uur 36 min

totaal

880 uur 42 min

Toelichting bestede uren
In het bovengenoemde totaal aantal bestede uren is nog geen rekening
gehouden met de w erkzaamheden van de externe faillissementsmedew erker
van de curator. (1)

31-12-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Haan is opgericht bij akte van 23 november 1989. Op datum faillissement
stond als statutair bestuurder ingeschreven mevrouw N. de Been. De aandelen
in het kapitaal van De Haan w orden gehouden door Abram de Haan O&D
Vastgoed B.V. (KvK-nummer: 23062312). De aandelen in het kapitaal van
Abram de Haan O&D Vastgoed B.V. w orden gehouden door Abram de Haan
Holding B.V. (KvK-nummer: 23024822). De aandelen in het kapitaal van Abram
de Haan Holding B.V. w orden gehouden door STAK A. de Haan Holding (KvKnummer: 41121265). (1)

31-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend; geen. (1)

1.3 Verzekeringen

31-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
De Haan w as op datum faillissement betrokken bij de gebruikelijke
verzekeringen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de onderneming.
De curator heeft in verband met de voortzetting van deze activiteiten de
premies over de maand december 2019 betaald, zodat de dekking onder de
verzekeringen tot en met 31 december 2019 in stand blijft. Verw ezen w ordt
naar hetgeen verderop in het verslag staat vermeld met betrekking tot de
doorstart van de activiteiten van de onderneming. (1)

31-12-2019
1

1.4 Huur
De Haan huurt het bedrijfspand aan de Edisonw eg 37 te Alblasserdam. De
verhuurder is haar zustervennootschap Abram de Haan O&D Vastgoed II B.V.
De huur bedraagt EUR 854.000 per jaar. De verhuurder heeft eind november
2019 de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd. (1)

31-12-2019
1

De huurovereenkomst is eind december 2019 geëindigd. De verhuurder heeft
een boedelvordering aangemeld over de periode vanaf 19 november 2019 tot
en met 31 december 2019. (2)

31-03-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van De Haan heeft het volgende verklaard over de oorzaken
van het faillissement:
Afgelopen jaren is getracht om de onderneming te verkopen. De bestuurder en
de aandeelhouder hebben hierover advies ingew onnen bij diverse partijen en
zij hebben gespecialiseerde partijen ingeschakeld om het verkoopproces te
begeleiden. Dit verkoopproces heeft uiteindelijk niet tot een definitieve
verkoop geleid.
In de tussentijd heeft de onderneming meerdere jaren achter elkaar verlies
gemaakt, w aardoor de liquide middelen van de onderneming verdampte. Als
gevolg van de krapte in de liquiditeit w as de onderneming niet in staat om de
benodigde investeringen te doen in het bedrijfspand, noch in de overige zaken
van de onderneming (IT, rollend materieel, etc.). De onderneming heeft
hierdoor een achterstand opgelopen ten opzichte van haar directe
concurrente.
De bestuurder heeft getracht diverse vormen van reorganisatie door te
voeren. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen om het eigen w agenpark te
reduceren en meer gebruik te maken van charters (w aardoor onder meer
onderhoudskosten konden w orden bespaard). Verder heeft de bestuurder
gepoogd diverse efficiency slagen te maken door onder meer de
automatisering op te frissen.
De stappen van de bestuurder bleken niet genoeg. Als gevolg van een aantal
incidenten in de zomer van 2019 kw am de onderneming in geldnood te
verkeren. Er is in het najaar van 2019 een laatste verkoop gepoogd, maar de
kandidaat-koper heeft uiteindelijk afgezien van koop.
De onderneming w as medio november 2019 niet meer in staat om het salaris
van het personeel te betalen, reden w aarom de bestuurder en aandeelhouder
hebben besloten om eigen aangifte te doen van faillissement. Deze eigen
aangifte is op 15 november 2019 ingediend bij de Rechtbank Rotterdam,
w aarna de rechtbank het faillissement op 19 november 2019 heeft
uitgesproken.
De curator heeft de verklaringen van de bestuurder nog in onderzoek en zal
daar in een volgend verslag op terugkomen. (1)

31-12-2019
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de door het bestuur
aangedragen oorzaken van het faillissement nader onderzocht en geverifieerd
met de administratie van De Haan. Vooralsnog ziet de curator geen aanleiding
om andere oorzaken van het faillissement aan te w ijzen. Het is de curator
gebleken dat De Haan via een reorganisatie en een verkoop proces heeft
getracht het tij te keren. De reorganisatie heeft tot een kostenreductie geleid,
maar desondanks w as de interesse in de overname van De Haan (voor
faillissement) onvoldoende. De curator rond hiermee zijn onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement af. (3)

30-06-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
55

31-12-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
55

31-12-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-11-2019

55

totaal

55

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft – na verkregen machtiging van de rechter-commissaris – het
ontslag aangezegd, een bijeenkomst met het UW V georganiseerd en het
personeel van De Haan diverse malen te w oord gestaan. (1)

31-12-2019
1

Het UW V heeft recent de eindafrekeningen gestuurd naar het personeel. De
curator heeft het personeel aangeschreven met het verzoek eventuele
vorderingen op De Haan (die niet zijn gedekt door het UW V) bij de curator in te
dienen. (3)

30-06-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Haan had geen onroerende zaken in eigendom. Het bedrijfspand aan de
Edisonw eg 37 te Alblasserdam w erd gehuurd. (1)

31-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft het kadaster onderzocht. (1)

3.3 Bedrijfsmiddelen

31-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfs- en kantoorinventaris

€ 291.027,00

totaal

€ 291.027,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De Haan had diverse bedrijfs- en kantoorinventaris in eigendom. De inventaris
w as verpand aan de huisbankier Rabobank. De curator heeft de inventaris
laten veilen door Troostw ijk. De onderhandse w aarde bij gelijkblijvend gebruik
w as EUR 457.500. De curator heeft uiteindelijk met toestemming van de
rechter-commissaris de inventaris – in het kader van een algehele doorstart –
verkocht aan Vos Transport Group B.V. (“Vos”) uit Deventer voor een koopsom
van EUR 291.027. Aangezien het bodemzaken betrof en De Haan een fiscale
schuld heeft, is de verkoopopbrengst door de curator gesepareerd op zijn
boedelrekening en om die reden is hij met de pandhouder geen boedelbijdrage
overeengekomen. (1)

31-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing. (1)

31-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de inventaris laten taxeren en in het kader van een algehele
doorstarter verkocht aan Vos. (1)

31-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Pallets

€ 90.000,00

€ 9.000,00

totaal

€ 90.000,00

€ 9.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De Haan had op datum faillissement een voorraad pallets ter w aarde van EUR
90.000. Deze voorraad w as verpand aan Rabobank. De curator heeft met
toestemming van de rechter-commissaris en in het kader van een algehele
doorstart de voorraad pallets verkocht aan Vos voor een koopsom van EUR
90.000. De curator is met de pandhouder een boedelbijdrage van 10%
overeengekomen. (1)

31-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de voorraad pallets verkocht aan Vos. (1)

3.8 Andere activa

31-12-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Rollend materieel

€ 291.500,00

€ 27.250,00

totaal

€ 291.500,00

€ 27.250,00

Toelichting andere activa
De Haan had op datum faillissement rollend materieel in eigendom, althans dat
rollend materieel w as via een financial leaseovereenkomst aan De Haan ter
beschikking gesteld. Het rollend materieel w as verpand aan Rabobank. De
curator heeft het rollend materieel laten taxeren. De onderhandse w aarde bij
gelijkblijvend gebruik w as EUR 291.500. De curator heeft met toestemming van
de rechter-commissaris en in het kader van de algehele doorstarter het rollend
materieel verkocht aan Vos voor een koopsom van EUR 291.500. Met de
verkoopopbrengst dient de curator eerst de financial leaseovereenkomst af te
kopen (voor een bedrag van totaal EUR 19.000). De curator is met de
pandhouder overeengekomen dat de pandhouder over de resterende
koopsom (EUR 272.500) een boedelbijdrage verschuldigd is van 10%. (1)

31-12-2019
1

Het heeft enige tijd geduurd voordat alle voertuigen w aren overgeschreven
naar de doorstarter. Als gevolg hiervan zijn een aantal aanslagen
motorrijtuigenbelasting over de periode vanaf 1 januari 2020 (de juridische
overdrachtsdatum) aan de boedel toegezonden. De curator is thans doende
met een afrekening met de doorstarter w aarin onder meer alle
motorrijtuigenbelasting over de periode vanaf 1 januari 2020 aan de
doorstarter w orden doorbelast. (3)

30-06-2020
3

Ondanks diverse sommaties van de zijde van de curator, heeft het enige tijd
geduurd voordat alle voertuigen w aren overgeschreven naar de doorstarter.
Dat is inmiddels eindelijk gebeurd. De curator heeft een nieuw e afrekening
moeten maken van onder meer de motorrijtuigenbelasting die tot datum
overschrijving van de kentekens op naam van curanda is gesteld. In dat kader
heeft de curator ook aanspraak gemaakt op alle boetes en renten over de
periode vanaf overdrachtsdatum tot datum overschrijving.
In totaal is aan de doorstarter EUR 11.632,69 doorbelast. Dat bedrag is te
verdelen tussen motorrijtuigenbelasting ad EUR 10.689,69 en boetes c.q.
aanmaningen ad EUR 943,00. De doorstarter heeft tot op heden nog een
bedrag van EUR 1.713,00 niet voldaan. Daarin zit onder meer het bedrag voor
de boetes c.q. aanmaningen. De doorstarter is van mening dat zij deze kosten
niet hoeft te dragen. De curator verw acht in de komende verslagperiode deze
discussie af te ronden. (4)

29-09-2020
4

De curator heeft w eten te bew erkstelligen dat de opgelegde boetes en kosten
ambtshalve w orden verminderd, zodat de vordering op de doorstarter van EUR
1.713,00 is komen te vervallen. Deze kw estie is hiermee afgerond. (5)

12-01-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft het rollend materieel laten taxeren, afspraken gemaakt met
de lessor en het rollend materieel verkocht aan Vos. (1)

31-12-2019
1

Een deel van het rollend materieel is nog niet overgeschreven op naam van de
doorstarter. Als gevolg daarvan heeft de curator afgelopen verslagperiode
aanslagen MRB ontvangen die (deels) betrekking hebben over de periode
vanaf 1 januari 2020. De curator is op dit moment in overleg met de
doorstarter over het zo spoedig mogelijk laten overschrijven van de
resterende kentekens. Overschrijving zal – w aar mogelijk – met
terugw erkende kracht per 1 januari 2020 plaatsvinden. Mocht dat niet mogelijk
zijn, dan zal de curator de MRB over de periode vanaf 1 januari 2020 tot het
moment van overschrijving doorbelasten aan de doorstarter. Deze
doorbelasting al w orden meegenomen in de slotafrekening. (2)

31-03-2020
2

De curator heeft een afrekening opgesteld voor (onder meer) de doorbelasting
van de motorrijtuigenbelasting. (3)

30-06-2020
3

De curator heeft een afrekening opgesteld voor (onder meer) de doorbelasting
van de motorrijtuigenbelasting en daarover gecorrespondeerd met de
doorstarter. (4)

29-09-2020
4

De curator heeft dit punt afgew ikkeld. (5)

12-01-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Prefaillissementsdebiteuren

€ 1.166.193,00

€ 648.483,00

totaal

€ 1.166.193,00

€ 648.483,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie volgde per 19 november 2019 een debiteurenstand van
EUR 947.865. Nog niet alle w erkzaamheden van De Haan van voor het
faillissement w aren gefactureerd. Na datum faillissement zijn die
w erkzaamheden alsnog gefactureerd, w aardoor een totale debiteurenstand
van EUR 1.166.193 bestond.
Tot en met 19 december 2019 is voor een bedrag van EUR 648.483
geïncasseerd. Per 19 december 2019 resteerde nog een debiteurenstand van
EUR 517.710.
De prefaillissementsdebiteuren zijn verpand aan Rabobank. De curator heeft
na toestemming van de rechter-commissaris met Rabobank en de
aandeelhouder van De Haan afspraken gemaakt over de uitw inning van dat
pandrecht, inhoudende dat voor een bedrag van maximaal EUR 274.657,23
(zijnde het krediet in rekening-courant op naam van De Haan per 19 november
2019) zou w orden uitgew onnen door de bank. Als gevolg van deze uitw inning
is het krediet in rekening-courant van De Haan volledig betaald. De resterende
schuld van De Haan (en de aan haar gelieerde vennootschappen) jegens
Rabobank w ordt voldaan vanuit de verkoop van de overige verpande
goederen en uit de verkoop van (indirect) het onroerend goed aan de
Edisonw eg 37 te Alblasserdam.
Als resultaat van de gemaakte afspraken tussen de curator, Rabobank en de
aandeelhouder van De Haan kunnen de resterende
prefaillissementsdebiteuren (van EUR 891.536) in beginsel ten gunste van de
boedel door de curator w orden geïncasseerd. Aldus is met de pandhouder
geen boedelbijdrage overeengekomen.
De debiteurenincasso vindt thans op de gebruikelijke w ijze plaatst. De curator
monitort de debiteurenincasso. (1)

31-12-2019
1

Per 16 maart 2020 resteerde nog een (prefaillissements-)debiteurenstand van
EUR 99.762. Aanvankelijk vond de debiteurenincasso op gebruikelijke w ijze
plaatst (dat w il zeggen; via sommaties verstuurd op briefpapier van De Haan).
Per eind februari 2020 heeft de curator de debiteurenincasso actief ter hand
genomen en de resterende debiteuren nogmaals gesommeerd tot betaling
over te gaan. De curator verw acht circa 80% van de debiteurenstand per 16
maart 2020 te kunnen incasseren. De curator zal in een volgend verslag
hierover nader berichten. (2)

31-03-2020
2

Over de periode vanaf 16 maart 2020 tot heden is een bedrag van circa EUR
76.000 ontvangen. Thans resteert nog een debiteurenstand van EUR 21.420.
Met nagenoeg alle resterende debiteuren zijn – met goedkeuring van de
rechter-commissaris – betalingsregelingen getroffen. Deze betalingsregeling
lopen uiterlijk in december 2020 af. (3)

30-06-2020
3

In de afgelopen periode is vrijw el de gehele openstaande debiteurenstand van
EUR 21.420 voldaan. Thans resteert nog een bedrag van EUR 6.639,00 De
curator is slechts nog met een enkele debiteur in overleg over kleine geschillen
ten aanzien van de openstaande vordering. In totaal heeft de curator op het
geheel circa EUR 22.011 moeten afboeken. De opbrengst van de
debiteurenincasso bedraagt daarmee circa EUR 1.166.193. De curator zal in de
komende verslagperiode de debiteurenincasso afronden. (4)

29-09-2020
4

De laatste openstaande facturen (althans delen daarvan) zijn oninbaar
gebleken. Hiermee heeft de curator de debiteurenincasso afgerond. (5)

12-01-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft overleg gevoerd met de pandhouder en de aandeelhouder
van De Haan, de debiteurenincasso in gang gezet en overleg gevoerd met een
groot deel van de debiteuren (die tevens klant zijn van De Haan). (1)

31-12-2019
1

De curator heeft de debiteurenincasso zelf (actief) ter hand genomen). (2)

31-03-2020
2

De curator heeft met debiteuren betalingsregelingen getroffen. (3)

30-06-2020
3

De curator heeft de getroffen betalingsregelingen gemonitord en overleg
gevoerd met een enkele debiteur. (4)

29-09-2020
4

De curator heeft de debiteurenincasso afgerond. (5)

12-01-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.545.980,23

31-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van Rabobank is opgedeeld in een krediet in rekening-courant
ten name van De Haan van EUR 274.657,23, een bankgarantie gesteld ten
gunste van de Douane (voor de handelingen in het entrepot van De Haan) van
EUR 90.000 en meerdere geldleningen ten name van Abram de Haan O&D
Vastgoed B.V. van totaal EUR 3.181.323.
Het krediet in rekening-courant is inmiddels volledig betaald (via de incasso
van prefaillissementsdebiteuren), w aardoor de vordering van Rabobank thans
nog EUR 3.271.323 bedraagt. Op deze vordering dient de verkoopopbrengst
van de andere verpande zaken nog in mindering te w orden gebracht. Als
gevolg van de door de curator bereikte doorstart zal de vordering van
Rabobank volledig w orden voldaan. (1)

Toelichting vordering van bank(en)
De resterende vordering van Rabobank is inmiddels voldaan met de
verkoopopbrengst van het onroerend goed. Het uitstaande obligo per heden
bestaat enkel nog uit een uitstaande bankgarantie ten gunste van de Douane
i.v.m. lopende vergunningen op naam van De Haan. De curator, de doorstarter
en de Douane zijn in overleg over de overgang van deze vergunningen,
w aarna de bankgaranties kan w orden geretourneerd aan de bank. Zodra de
bankgarantie is geretourneerd, heeft de bank formeel geen vordering meer op
De Haan c.s. (2)

Toelichting vordering van bank(en)
De uitstaande bankgarantie zal per 1 juli 2020 w orden beëindigd. Vanaf dat
moment heeft Rabobank geen vorderingen meer op De Haan. Daarmee

31-03-2020
2

30-06-2020
3

resteert nog w el de afw ikkeling van het creditsaldo op de kantoorrekening van
De Haan. Verw ezen w ordt naar hetgeen elders in het verslag staat vermeld.
(3)

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode zijn de Douanevergunningen aan de
doorstarter verstrekt en die van curanda zijn ingetrokken. De bankgarantie is
daarmee beëindigd. (4)

Toelichting vordering van bank(en)
Op de zakelijke rekening van De Haan staat per datum faillissement een
creditsaldo van EUR 939.914,27. Dit saldo is betrokken bij een
vaststellingsovereenkomst met Abraham de Haan Holding B.V. (de
moedervennootschap van De Haan die gezamenlijk met De Haan een fiscale
eenheid vormde voor de omzetbelastingdienst) met betrekking tot pretense
rechten van Abraham de Haan Holding B.V. Als gevolg van de correctie van de
fiscale schuld (en daarmee de definitieve vaststelling van de fiscale schuld van
de fiscale eenheid) staat thans met aan zekerheid grenzende
w aarschijnlijkheid vast dat de fiscale schuld volledig vanuit het faillissement
kan w orden betaald (er is voldoende boedelactief). Partijen w aren
overeengekomen dat – indien de fiscale schuld vanuit de failliete boedel zou
kunnen w orden voldaan – Abraham de Haan Holding B.V. alsdan alle
(pretense) rechten op het creditsaldo zouden laten varen. De curator zal in
overleg met Abraham de Haan Holding B.V. een verzoek aan de bank versturen
tot doorstorting van het creditsaldo op de boedelrekening van De Haan. (6)

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft in overleg met Abraham de Haan Holding B.V. een verzoek
ingediend bij de bank tot doorstorting van het creditsaldo. Inmiddels is dat
verzoek gehonoreerd en is een bedrag van EUR 939.914,27 bijgeschreven. De
relatie met de bank is hiermee afgew ikkeld en de rekeningen van De Haan bij
de bank zijn gesloten. (7)

29-09-2020
4

19-04-2021
6

27-07-2021
7

5.2 Leasecontracten
De Haan is betrokken bij diverse lopende leaseovereenkomst voor onder meer
de lease van rollend materieel. De curator heeft met de lessors afspraken
gemaakt over deze leaseovereenkomst. De tw ee financial
leaseovereenkomsten zullen door de curator w orden afgekocht. De overige
operational leaseovereenkomsten zullen al dan niet door de doorstarter Vos
w orden overgenomen. Indien Vos die operational leaseovereenkomsten niet
overneemt, dan zal de curator met de betreffende lessors afspraken maken
over het retourneren van de door hen geleverde goederen. (1)

5.3 Beschrijving zekerheden

31-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft ter meerdere zekerheid tot terubetaling van al hetgeen zij te
vorderen heeft van De Haan en de aan haar gelieerde vennootschappen de
volgende zekerheden verkregen:
- Pandrechten op de activa van De Haan;
- Een hypotheekrecht op het onroerend goed aan de Edisonw eg 37 te
Alblasserdam;
Daarnaast zijn De Haan en de aan haar gelieerde vennootschappen ieder
hoofdelijk jegens Rabobank aansprakelijk voor al hetgeen Rabobank te
vorderen heeft. (1)

31-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar hetgeen elders in het verslag staat vermeld. (1)

31-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben bij de curator een beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze claims afgew ikkeld. (1)

31-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Eén partij heeft een retentierecht ingeroepen. De curator heeft deze claim
afgew ikkeld. (1)

31-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing. (1)

31-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verw ezen w ordt naar hetgeen elders in het verslag staat vermeld. (1)

31-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft overleg gevoerd met Rabobank en de aandeelhouder van De
Haan. (1)

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

31-12-2019
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum faillissement heeft de curator – na een uitgebreid onderzoek – het
besluit genomen om de activiteiten van de onderneming voor bepaalde tijd
voor te zetten. De curator heeft (met een uitgebreide onderbouw ing) de
rechter-commissaris verzocht hiervoor toestemming te verlenen, hetgeen de
rechter-commissaris heeft gedaan. De voortzetting van de activiteiten hebben
plaatsgevonden om een algehele doorstart van de activiteiten van de
onderneming te kunnen onderzoeken en uit te w erken.
Voor de voortzetting van de activiteiten heeft de curator met meerdere partijen
afspraken gemaakt over de levering van diensten en/of goederen. De curator
heeft ten gunste van die partijen diverse garanties afgegeven. De voortzetting
van de activiteiten in opdracht van de curator heeft plaatsgevonden tot en met
31 december 2019. Per 1 januari 2020 zullen de activiteiten van de
onderneming w orden voorgezet door Vos. (1)

31-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De curator heeft ter voorbereiding op zijn besluit om de activiteiten van de
onderneming voort te zetten, op basis van de tot hem beschikbaar informatie
van De Haan, een begroting opgesteld. Die begroting toonde (over de periode
tot en met 31 december 2019) een positief resultaat. (1)

31-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft de activiteiten van de onderneming over de periode vanaf 19
november 2019 tot en met 31 december 2019 voortgezet. In dat kader heeft
de curator uitvoerig overleg gevoerd met alle betrokken partijen (leveranciers,
dienstverleners, klanten, pandhouder, rechter-commissaris, etc.) en de curator
heeft dagelijkse instructies verstrekt aan het personeel van De Haan. (1)

31-12-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Tijdens de voortzetting van de activiteiten van de onderneming heeft de
curator met gebruikmaking van een biedprotocol een biedproces opgestart
voor de algehele verkoop van de onderneming aan één kandidaat-koper. Na
het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst hebben kandidaten
toegang gekregen tot een digitaal informatiememorandum. In de periode vanaf
25 tot en met 27 november 2019 heeft de curator de kandidaten in de
gelegenheid gesteld het bedrijfspand te bezichtigen. De biedingstermijn is
geëindigd op donderdag 28 november 2019.
Het biedproces heeft geresulteerd in één serieuze kandidaat (Vos) met
interesse in de algehele overname van De Haan (dat w il zeggen de activa van
de Haan en het bedrijfspand van Abram de Haan O&D Vastgoed II B.V.). Na
uitvoerige onderhandelingen tussen de curator, Vos en de aandeelhouder van
De Haan hebben partijen overeenstemming bereikt over een algehele
overname van de De Haan. Vos heeft de activa van De Haan overgenomen van
de curator voor de in dit verslag genoemde koopsommen. Daarnaast heeft Vos
het onroerend goed overgenomen van Abram de Haan O&D Vastgoed II B.V.
Over de koopsom voor de overname van het onroerend goed w ordt niet verder
gecorrespondeerd (het onroerend goed maakte ook geen onderdeel uit van De
Haan en de verkoopopbrengst valt aldus ook niet in het faillissement van De
Haan).

31-12-2019
1

De curator en de aandeelhouder van De Haan zijn voor de
w erkzaamheden/bemoeienis van de curator bij de uiteindelijke verkoop van
het onroerend goed een boedelbijdrage overeengekomen van EUR 50.000. (1)
De curator is afgelopen verslagperiode doende gew eest om de doorstart in
goede banen te leiden. Er is met diverse betrokken partijen (bank, lessors,
Douane, klanten, leveranciers, etc.) contact gew eest om de doorstarter te
introduceren, contractovername te realiseren of rechten derden af te w ikkelen.
Thans resteert nog w el de overgang van de Douane vergunningen van De
Haan naar de doorstarter. De curator verw acht dat deze vergunningen op of
omstreeks 1 juni 2020 over kunnen (de nieuw e vergunningsaanvragen van de
doorstarter zijn op dit moment in behandeling bij de Douane).
Zodra alle w erkzaamheden met betrekking tot (het begeleiden van) de
doorstart zijn afgerond, zal een slotafrekening w orden opgesteld. Onderdeel
daarvan zal onder meer zijn de aanslagen MRB vanaf 1 januari 2020 (zie
hetgeen elders in het verslag staat vermeld). (2)

31-03-2020
2

Afgelopen verslagperiode is de curator drukdoende gew eest met de Douane
vergunningen. Als gevolg van het Coronavirus heeft het verstrekken van de
nieuw e Douanevergunningen aan de doorstarter vertraging opgelopen.
Aanvankelijk zouden deze vergunningen uiterlijk 1 april 2020 w orden verstrekt.
Dat is eerst opgerekt naar 1 juli 2020 en thans naar 1 september 2020. Als
gevolg van het uitstel, moest een aantal zaken w orden geregeld om de oude
vergunningen van De Haan in de lucht te kunnen houden. De Douane heeft
onder meer een tussentijds onderzoek laten uitvoeren naar de administratie
van het entrepot. En de curator heeft meermaals moeten overleggen met de
Douane, Rabobank en de doorstarter over de zekerheidstelling (een
bankgarantie afgegeven door Rabobank ten gunste van de Douane). Per 1 juli
2020 zal de bankgarantie w orden beëindigd. In ruil daarvoor heet de
doorstarter een bedrag in depot gestort (een borgstelling).
Daarnaast heeft de curator een afrekening gestuurd aan de doorstarter. De
curator heeft daarover thans overleg met de doorstarter. (3)

30-06-2020
3

In de afgelopen verslagperiode zijn de Douanevergunningen aan de
doorstarter verstrekt en die van curanda zijn ingetrokken. De bankgarantie is
beëindigd en de curator is thans in overleg met de doorstarter over de
afrekening. (4)

29-09-2020
4

6.5 Verantwoording
De curator meent dat met algehele verkoop van de activiteiten van De Haan
aan Vos het maximale resultaat is bereikt. De verkoop heeft geresulteerd in de
hoogste verkoopopbrengsten en behoud van een groot deel van de
w erkgelegenheid. (1)

31-12-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 672.527,00
Toelichting
Een deel van de verkoopopbrengst komt toe aan de pandhouder. Verw ezen
w ordt naar hetgeen elders in het verslag staat vermeld. In voornoemd bedrag
is de boedelbijdrage van EUR 50.000 voor de w erkzaamheden van de curator
in verband met de verkoop van het onroerend goed van Abram de Haan O&D
Vastgoed II B.V. nog niet inbegrepen. (1)

31-12-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 50.000,00

31-12-2019
1

Toelichting
De curator zal voor zijn w erkzaamheden in verband met de verkoop van het
onroerend goed een boedelbijdrage ontvangen van EUR 50.000. Daarnaast zal
de curator een boedelbijdrage ontvangen voor de verkoop van de verpande
goederen. Verw ezen w ordt naar hetgeen elders in het verslag staat vermeld.
(1)

Toelichting
De boedelbijdrage voor de w erkzaamheden van de curator in verband met de
verkoop van het onroerend goed is inmiddels op de boedelrekening
ontvangen. (2)

31-03-2020
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft een biedproces opgestart, gesprekken en onderhandelingen
gevoerd met kandidaten, overleg gevoerd met de rechter-commissaris, de
pandhouder en de aandeelhouder van De Haan en de curator heeft de
overnamedocumentatie opgesteld. (1)

31-12-2019
1

De curator heeft overleg gevoerd met betrokken partijen over de (begeleiding
van) de doorstart. (2)

31-03-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een digitaal kopie gemaakt van de administratie van De Haan.
De curator heeft die administratie in verband met de voortzetting van de
activiteiten van de onderneming en in verband met de doorstart onderzocht.
De curator zal de administratie de komende verslagperiode nog nader
onderzoeken. (1)

31-12-2019
1

De curator heeft de administratie van De Haan nader onderzocht en is tot de
voorlopige conclusie gekomen dat deze administratie voldoet aan de w ettelijke
verplichtingen. (3)

30-06-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2017, 2016 en 2015 zijn tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening over 2018 w as nog niet gedeponeerd. (1)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

31-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek. (1)

31-12-2019
1

De Haan valt onder de zogenaamde kleine ondernemingen, als gevolg
w aarvan geen controleverklaringen van een accountant vereist zijn. De curator
heeft de samenstellingsverklaring van de accountant bij het jaarverslag over
2017 onderzocht. Dat onderzoek heeft niet tot bijzonderheden geleid. De
curator heeft zijn onderzoek afgerond. (3)

30-06-2020
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele stortingsverplichting is reeds verjaard, reden w aarom de
curator een onderzoek achterw ege laat. (1)

31-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

30-06-2020
3

Toelichting
De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek opgestart. De eerste
voorlopige conclusies van de curator leiden niet tot onbehoorlijk bestuur. De
curator heeft nog een aantal zaken te onderzoeken (w aaronder de
intercompany verhoudingen). Dit onderzoek hangt mede samen met de
afw ikkeling van de fiscale eenheid OB. De afw ikkeling van deze post zal in de
komende verslagperiode plaatsvinden, zodat de curator in de komende
verslagperiode zijn rechtmatigheidsonderzoek kan afronden. (3)

Toelichting
De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Het is hem niet
gebleken van onbehoorlijk bestuur. (4)

29-09-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

31-12-2019
1

Nee

30-06-2020
3

Toelichting
Het is de curator niet gebleken van paulianueze handelingen. (3)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek. (1)

31-12-2019
1

De curator is vergevorderd met zijn rechtmatigheidsonderzoek. De curator
heeft nog een aantal zaken te onderzoeken en zal daar in een komend verslag
nader over berichten. (3)

30-06-2020
3

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Het is hem niet
gebleken van bijzonderheden. De curator heeft met name ook onderzoek
gedaan naar de intercompany verhoudingen die per datum faillissement
bestonden. Ook hieruit zijn geen bijzonderheden gebleken, zodat de curator
zijn onderzoek op dit punt heeft afgerond. (4)

29-09-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie van De Haan veiliggesteld en aan een eerste
onderzoek onderw orpen. (1)

31-12-2019
1

De curator streeft ernaar het rechtmatigheidsonderzoek (dat reeds is gestart)
in de komende verslagperiode af te ronden, zodat in een volgend verslag
hierover een update kan w orden gegeven. (2)

31-03-2020
2

De curator heeft een eerste uitvoering onderzoek gedaan naar de
rechtmatigheid. (3)

30-06-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 166,38

31-12-2019
1

Toelichting
De curator is in het kader van de voortzetting van de activiteiten diverse
garanties aangegaan jegens leveranciers en dienstverleners van De Haan.
Deze partijen hebben een hoog preferente boedelvordering in het
faillissement. Daarnaast verw acht de curator een boedelvordering van de
verhuurder over de periode tot en met 31 december 2019 en een
boedelvordering van het UW V voor de overname salarisbetalingsverplichting
over de periode vanaf 19 november 2019 tot en met 31 december 2019. (1)
€ 100.226,88

31-03-2020
2

Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering van EUR 100.000 aangemeld voor de
huur over de periode vanaf 19 november 2019 tot en met 31 december 2019.
(2)
€ 442.669,77
Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering van circa EUR 342.000 aangemeld. (3)

30-06-2020
3

€ 484.401,72

29-09-2020
4

€ 486.202,18

12-01-2021
5

Toelichting
Het UW V heeft een aangepaste boedelvordering aangemeld van EUR
384.386,59. (5)
€ 505.272,23

27-07-2021
7

€ 505.245,00

09-11-2021
8

Toelichting
Afgelopen verslagperiode heeft de curator de boedelvorderingen van het
UW V (ad EUR 384.386,59) en de verhuurder (ad EUR 119.064,00) voldaan.
Dit onder meer om de kosten uit hoofde van negatieve rente te drukken in de
laatste fase van dit faillissement. Thans resteert enkel nog een (bruto
loonvordering) boedelvordering van een personeelslid. Die vordering zal op
korte termijn ook w orden voldaan. (8)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De vordering van de fiscus is nog niet bekend. Naar verw achting zal de fiscus
ten minste uit hoofde van onbetaald gelaten omzetbelasting een vordering
hebben van circa EUR 462.000 (dat is inclusief een aanslag ex artikel 29.7 W et
OB).

31-12-2019
1

€ 133.246,00

31-03-2020
2

€ 10.157,00

30-06-2020
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering uit hoofde van onbetaald gelaten MRB
van EUR 10.157,00. De curator zal een deel van die MRB doorbelasten aan de
doorstarter.
In de komende verslagperiode zal de definitieve fiscale schuld w orden
vastgesteld en w aar mogelijk w orden afgew ikkeld. Dit gaat in overleg met de
accountant van de andere onderdelen in de fiscale eenheid. (3)
€ 12.650,00

29-09-2020
4

Toelichting
De fiscale schuld dient nog te w orden vastgesteld. (4)
€ 982.985,00

12-01-2021
5

Toelichting
De Belastingdienst heeft een preferente vordering van EUR 982.985 ingediend.
De curator meent dat sprake is van een dubbeltelling van diverse posten
omzetbelasting. Tegen de ingediende vordering is bezw aar aangetekend. De
Belastingdienst heeft het bezw aar thans in behandeling. De verw achting is dat
de Belastingdienst in de komende verslagperiode het bezw aar zal hebben
behandeld w aarna de fiscale schuld komt vast te staan. (5)
€ 457.643,00

19-04-2021
6

Toelichting
De Belastingdienst heeft afgelopen verslagperiode een beslissing genomen op
de ingediende bezw aren en deze bezw aren toegekend. De fiscale schuld is
gecorrigeerd naar een bedrag van EUR 457.643,00 (conform de berekeningen
van de curator). Als gevolg van deze correctie, kan een volgende stap w orden
gezet met de afw ikkeling van het faillissement. (6)
€ 570.139,00

8.3 Pref. vord. UWV

27-07-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De vordering van het UW V is nog niet bekend. Het salaris over de maand
november 2019 w as nog niet voldaan, zodat de vordering van het UW V ten
minste de overgenomen salarisbetalingsverplichting van die maand zal
bevatten. (1)
€ 257.782,05

31-12-2019
1

30-06-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering ter verificatie ingediend. (3)
€ 257.782,05

29-09-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.157,33

31-12-2019
1

Toelichting
Een van de dienstverleners van De Haan heeft een preferente vordering
ingediend. De curator heeft de preferentie nog in onderzoek. (1)
€ 87.345,91

30-06-2020
3

Toelichting
Een tw eetal crediteuren heeft een preferente vordering ter verificatie
ingediend. Het betreft een vordering op grond van artikel 3:287 BW . (3)
€ 49.370,52

29-09-2020
4

Toelichting
De vordering die op grond van artikel 3:287 BW is ingediend is verminderd
aangezien de aansprakelijkheid voor de geleden schade in de algemene
voorw aarden van curanda is beperkt. (4)
€ 73.025,13

12-01-2021
5

Toelichting
Inmiddels heeft een drietal crediteuren een preferente vordering ter verificatie
ingediend. Het betreft vorderingen op grond van artikel 3:287 BW . (5)
€ 66.952,56

19-04-2021
6

€ 73.007,13

27-07-2021
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
53

31-12-2019
1

Toelichting
Tot op heden ter verificatie ingediend. (1)
74

31-03-2020
2

80

30-06-2020
3

86

29-09-2020
4

89

12-01-2021
5

91

19-04-2021
6

92

27-07-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 596.311,50

31-12-2019
1

Toelichting
Tot op heden ter verificatie ingediend. Exclusief de vordering van Rabobank. (1)
€ 826.754,25

31-03-2020
2

€ 871.268,55

30-06-2020
3

€ 995.845,66

29-09-2020
4

€ 1.012.791,53

12-01-2021
5

€ 1.055.711,36

19-04-2021
6

€ 1.647.262,79

27-07-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

31-12-2019
1

Vooralsnog lijkt het boedelactief voldoende om tot een (zeer beperkte)
uitkering aan de concurrente crediteuren over te gaan. Ter voorbereiding
daarop zal op korte termijn aan de rechter-commissaris w orden verzocht een
verificatievergadering te plannen. In de tussentijd zal de curator onderzoeken
in hoeverre alvast kan w orden overgegaan tot betaling van de boedelschulden
en de preferente schuld aan de Belastingdienst. (7)

27-07-2021
7

De voorbereidingen van de verificatievergadering zijn nagenoeg afgerond. De
curator de curator verzoeken een datum te bepalen voor de
verificatievergadering. (8)

09-11-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de crediteuren aangeschreven. (1)

31-12-2019
1

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslagperiode richten op de overgang van de
activiteiten naar Vos, de debiteurenincasso, de eindafrekening met Rabobank
en het rechtmatigheidsonderzoek. (1)

31-12-2019
1

De komende verslagperiode staan de afronding van de debiteurenincasso, de
overdracht van de Douanevergunningen aan de doorstarter en de
eindafrekening met Rabobank centraal. De eindafrekening met Rabobank heeft
enige vertraging opgelopen als gevolg van de vertraging bij de overdracht van
de Douanevergunningen. Deze overdracht zou op of omstreeks 1 juni 2020
rond moeten zijn.
Daarnaast zal de curator zich richten op het rechtmatigheidsonderzoek. (2)

31-03-2020
2

De komende verslagperiode zal de curator zich richten op de volgende
w erkzaamheden:
- Afronding vergunningen Douane;
- Afrekening doorstarter;
- Afw ikkeling creditsaldo kantoorrekening De Haan i.c.m. vaststelling en
afw ikkeling schuld fiscale eenheid;
- Afronding rechtmatigheidsonderzoek. (3)

30-06-2020
3

De komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk richten op de
afrekening met de doorstarter en de afw ikkeling van het creditsaldo op de
kantoorrekening van De Haan i.c.m. vaststelling en afw ikkeling schuld fiscale
eenheid van de fiscale eenheid. (4)

29-09-2020
4

De curator richt zich thans enkel nog op de definitieve vaststelling van de
fiscale schuld, w aarna de verdere afw ikkeling van het faillissement in gang kan
w orden gezet. (5)

12-01-2021
5

De fiscale schuld is gecorrigeerd en vastgesteld. De curator richt zich thans op
de nadere afw ikkeling van het faillissement. (6)

19-04-2021
6

Het saldo op de bankrekening bij Rabobank is ontvangen op de
boedelrekening. De curator zal in de komende verslag periode de
voorbereidingen gaan treffen voor de verificatievergadering. Ook zal de curator
onderzoeken in hoeverre de boedelschulden en de preferente schuld aan de
Belastingdienst al kan w orden voldaan. (7)

27-07-2021
7

Datum laten bepalen voor de verificatievergadering. (8)

09-11-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. (1)

31-12-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
9-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

09-11-2021
8

