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

14
15-06-2022
F.10/19/69
NL:TZ:0000094741:F001
19-02-2019

R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr R.R.M. van den Heuvel

Algemene gegevens
Naam onderneming
Snookercentrum Spijkenisse B.V. (1)

18-03-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Snookercentrum
Spijkenisse B.V., opgericht bij notariële akte op 28 mei 2003, ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer
24345818, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3205 EB) Spijkenisse,
aan de Vlinderveen 217 (hierna genoemd: “Curanda”). (1)

18-03-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens gegevens uit het Handelsregister:

18-03-2019
1

SBI-code: 93119 – Overige sportaccommodaties
Exploitatie van een snookercentrum. (1)

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 199.613,00

2018

€ 175.384,75

2016

€ 186.818,00

Winst en verlies

€ -13.343,72

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft nadere gegevens opgevraagd bij de bestuurder van Curanda
en hier een eerste deel van verkregen. De bestuurder zegt momenteel bezig
te zijn met het verzamelen van de overige gevraagde stukken. (1)

18-03-2019
1

De curator heeft diverse gesprekken gevoerd met de bestuurder over de
financiële gegevens. De curator verw ijst naar hetgeen elders reeds in dit
verslag staat. (4)

17-12-2019
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
3
Toelichting
Volgens de bestuurder van Curanda hebben de afgelopen jaren diverse
personeelsleden voor Curanda gew erkt. De laatste tijd zou er nog slechts één
personeelslid in dienst zijn gew eest, w elk personeelslid een paar uur per w eek
w erkzaam w as en diverse w erkzaamheden verrichtte. (1)

Boedelsaldo

18-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 280,00

18-03-2019
1

€ 5.241,02

18-06-2019
2

€ 5.841,02

17-12-2019
4

€ 7.241,02

17-03-2020
5

€ 2.681,92

17-06-2020
6

€ 4.493,39

17-09-2020
7

€ 4.474,95

17-12-2020
8

€ 5.099,95

17-03-2021
9

€ 7.824,95

17-06-2021
10

€ 7.824,95

16-09-2021
11

€ 9.699,95

16-12-2021
12

€ 10.649,95

16-03-2022
13

€ 14.849,95

15-06-2022
14

Verslagperiode
van
19-2-2019

18-03-2019
1

t/m
18-3-2019
van
19-3-2019
t/m
18-6-2019

18-06-2019
2

van
19-6-2019

17-09-2019
3

t/m
17-9-2019
van
18-9-2019

17-12-2019
4

t/m
17-12-2019
van
18-12-2019

17-03-2020
5

t/m
17-3-2020
van
18-3-2020

17-06-2020
6

t/m
17-6-2020
van
18-6-2020

17-09-2020
7

t/m
17-9-2020
van
18-9-2020

17-12-2020
8

t/m
17-12-2020
van
18-12-2020

17-03-2021
9

t/m
17-3-2021
van
18-3-2021

17-06-2021
10

t/m
17-6-2021
van
18-6-2021

16-09-2021
11

t/m
16-9-2021
van
17-12-2021
t/m
16-12-2021

16-12-2021
12

van
17-12-2021

16-03-2022
13

t/m
16-3-2022
van
17-3-2022

15-06-2022
14

t/m
15-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 18 min

2

26 uur 14 min

3

8 uur 54 min

4

3 uur 12 min

5

6 uur 42 min

6

9 uur 12 min

7

2 uur 6 min

8

2 uur 54 min

9

2 uur 12 min

10

4 uur 12 min

11

2 uur 42 min

12

2 uur 36 min

13

2 uur 54 min

14

3 uur 42 min

totaal

97 uur 50 min

Toelichting bestede uren
De Curator is in de eerste verslagperiode bezig gew eest met een eerste
inventarisatie van het faillissement. Zo heeft hij diverse gesprekken gevoerd
met de bestuurder van Curanda, heeft hij enkele transacties onderzocht en
heeft hij de verkoop van de activa van Curanda in gang gezet. (1)

18-03-2019
1

De Curator heeft w erkzaamheden verricht met betrekking tot het door de
Belastingdienst gelegde bodembeslag en in dezen overleg gevoerd met de
eigenaar van de bodemzaken en de Belastingdienst. Ook heeft de Curator de
transacties van de vennootschap onderzocht en hierover overleg gevoerd met
de bestuurder. (2)

18-06-2019
2

De derde verslagperiode heeft de curator voornamelijk w erkzaamheden
verricht in het rechtmatigheidsonderzoek en heeft hij een regeling met de
bestuurder van Curanda gesloten. (3)

17-09-2019
3

De curator heeft in de vierde verslagperiode voornamelijk het contact
onderhouden met de bestuurder aangaande de betalingsregeling. (4)

17-12-2019
4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator w erkzaamheden verricht in het
rechtmatigheidsonderzoek en aangestuurd op het blijven voldoen van de
betalingsregeling met de bestuurder. Daar dit niet tot het gew enste resultaat
heeft geleid, heeft de curator de regeling beëindigd en onderzoek gedaan naar
de gew enste vervolgstappen. (5)

17-03-2020
5

In de zesde verslagperiode heeft de curator een verzoek tot faillietverklaring
van de bestuurder van Curanda ingediend. Tijdens de behandeling van het
verzoek is er een betalingsregeling tussen de bestuurder van Curanda en de
curator tot stand gekomen, op basis w aarvan het verzoek tot faillietverklaring
is ingetrokken. (6)

17-06-2020
6

Gedurende de zevende verslagperiode heeft de curator voornamelijk contact
onderhouden met de bestuurder aangaande de betalingsregeling en de
betalingen onder de betalingsregeling gemonitord. (7)

17-09-2020
7

Gedurende de achtste verslagperiode heeft de curator voornamelijk contact
onderhouden met de bestuurder aangaande de betalingsregeling en de
betalingen onder de betalingsregeling gemonitord. (8)

17-12-2020
8

Gedurende de negende verslagperiode heeft de curator voornamelijk contact
onderhouden met de bestuurder aangaande de betalingsregeling en de
betalingen onder de betalingsregeling gemonitord. (9)

17-03-2021
9

Gedurende de tiende verslagperiode heeft de curator voornamelijk contact
onderhouden met de bestuurder aangaande de betalingsregeling en de
betalingen onder de betalingsregeling gemonitord. (10)

17-06-2021
10

Enige openstaande punt is thans de betalingsregeling met de bestuurder van
curanda. De curator heeft deze derhalve gemonitord en de bestuurder
verzocht c.q. gesommeerd om de thans achterstallige betalingen te verrichten.
(11)

16-09-2021
11

Monitoren nakomen betalingsregeling met bestuurder van curator. In de
afgelopen verslagperiode heeft curanda 3 termijnbetalingen gedaan. Er
resteren thans nog ca 9 termijnbetalingen (12).

16-12-2021
12

Monitoren nakomen betalingsregeling met bestuurder van curator. In de
afgelopen verslagperiode heeft curanda 3 termijnbetalingen gedaan. Er
resteren thans nog circa vier termijnbetalingen (13).

16-03-2022
13

De bestuurder is de betalingsregeling in de afgelopen verslagperiode volledig
nagekomen. Hiermee zijn de w erkzaamheden afgerond en ligt het
faillissement voor afw ikkeling gereed. (14)

15-06-2022
14

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Snookercentrum Spijkenisse B.V. is opgericht bij notariële akte d.d. 28 mei
2003. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Curanda is de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T.M. van Loo Holding B.V. T.M.
van Loo Holding B.V. is op 6 maart 2019 geliquideerd door haar bestuurder
w egens geen bekende baten. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van T.M.
Loo van Holding B.V. w as de heer T.M. van Loo. (1)

18-03-2019
1

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

18-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend: geen. (1)

18-03-2019
1

1.4 Huur
Curanda w as betrokken bij (in ieder geval) een tw eetal huurovereenkomsten.
Allereerst w as er een huurovereenkomst van het bedrijfspand aan de
Vlinderveen te Spijkenisse. Deze overeenkomst w as volgens de partijen ruim
voor datum faillissement reeds beëindigd, maar w erd “om niet” voortgezet tot
de verhuurder een nieuw e huurder had gevonden om het snookercentrum te
exploiteren. Verder w as er een huur-/pachtovereenkomst voor een
gokautomaat en de inventaris, w elke aan de verhuurder zijn overgedragen,
zo’n anderhalfjaar voor het faillissement tegen “w egstreping” van de schuld
van Curanda. Dit heeft de curator thans in onderzoek. (1)

18-03-2019
1

De Curator heeft de voornoemde transactie onderzocht en stelt zich
vooralsnog op het standpunt dat hij over onvoldoende grondslag beschikt om
deze aan te tasten. (2)

18-06-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van Curanda heeft aangegeven dat de omzet van Curanda de
laatste jaren is teruggelopen. Financiële gaten zouden w orden gedicht met het
creëeren van andere gaten. Ook is de bestuurder naar eigen zeggen geen
boekhouder, en is de fiscale aangifte er de laatste maanden bij ingeschoten.
Zo is er een aanzienlijke fiscale aanslag ambtshalve opgelegd, w elke naar
zegge van de bestuurder hoger is dan de gerealiseerde omzet van Curanda,
w elke aanslagen uiteindelijk de basis van de faillissementsaanvraag zijn
gew eest. Ook is de verhuurder van het bedrijfspand onbetaald gebleven, en
w as de huurovereenkomst op datum faillissement reeds opgezegd. De curator
heeft een en ander thans in onderzoek. (1)

18-03-2019
1

De Curator kan de voornoemde verklaring van de bestuurder grotendeels
bevestigen. De Curator heeft thans in onderzoek w elke gevolgen hij aan deze
oorzaken moet verbinden. (2)

18-06-2019
2

De bestuurder heeft een aanvullende verklaring afgelegd over de gang van
zaken. Deze verklaring houdt in dat de kosten de baten overstegen en dat hij
medio 2018 met de belangrijkste partijen een regeling heeft getroffen. Door de
w arme zomer in het jaar 2018 zou de omzet zijn gedaald, omdat er minder
belangstelling w as voor het Snookercentrum. Vanaf eind 2018 heeft de
bestuurder naar eigen zeggen gezocht naar een bedrijfsopvolger om de
onderneming aan over te dragen. Hier heeft de bestuurder diverse gesprekken
voor gevoerd. Deze gesprekken zijn zonder succes gebleken. De curator heeft
deze verklaring onderzocht en hier opmerkingen bij gemaakt. Verw ezen w ordt
naar hetgeen elders in het verslag staat vermeld. (3)

17-09-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

18-03-2019
1

Toelichting
Volgens de bestuurder van curanda w as er ten tijde van het faillissement
slechts één personeelslid anders dan hemzelf in dienst. (1)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

18-03-2019
1

Toelichting
Volgens de bestuurder van curanda w as er in het jaar voor faillissement
slechts één personeelslid in dienst. (1)

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-2-2019

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de rechter-commissaris om zijn machtiging verzocht om de
arbeidsovereenkomst met het personeel op te zeggen, en heeft de
arbeidsovereenkomsten (voor zover nodig) opgezegd. (1)

18-03-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing. (1)

18-03-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen. (1)

18-03-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bodemzaken

€ 13.500,00

€ 1.350,00

totaal

€ 13.500,00

€ 1.350,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Geen. (1)

18-03-2019
1

Op datum faillissement w as er reeds door de fiscus bodembeslag gelegd op
(onder meer) de bodemzaken die aanw ezig w as in het pand dat gehuurd w erd
door curanda met gebruik van haar bodemrecht. De belastingdienst w as
voornemens om deze activa openbaar te gaan veilen. Met bemiddeling van de
curator is dit onderhands verkocht aan de eigenaar. Hiervoor heeft de curator
een boedelbijdrage van EUR 1.350 gekregen. (2)

18-06-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing. (1)

18-03-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen. (1)

18-03-2019
1

De Curator heeft w erkzaamheden verricht met betrekking tot het bodembeslag
en de verkoop van de aanw ezige bodemzaken. (2)

18-06-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 500,00

totaal

€ 500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het pand van curanda w as nog enkele voorraad aanw ezig. Deze is door de
curator verkocht. (1)

18-03-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de voorraad van curanda verkocht. (1)

3.8 Andere activa

18-03-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Vervoermiddel

€ 1.650,00

totaal

€ 1.650,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Curanda heeft de eigendom van een vervoersmiddel. Deze w ordt thans door
de curator verkocht. (1)

18-03-2019
1

De curator heeft de auto verkocht aan de hoogte bieder. (2)

18-06-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft diverse opkopers aangeschreven voor de verkoop van de
auto. (1)

18-03-2019
1

De curator heeft de auto verkocht aan de hoogte bieder. (2)

18-06-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing. (1)

18-03-2019
1

In de administratie is een aanzienlijke (rekening-courant)vordering op de
bestuurder aangetroffen. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat deze
vordering door hem valt te verrekenen met schulden van de vennootschap aan
hem in privé uit hoofde van schuldoverneming door hemzelf. De curator heeft
geconstateerd dat er na de verrekening nog steeds een aanzienlijke vordering
op de bestuurder resteert. De curator heeft hiervan betaling gevorderd. (2)

18-06-2019
2

De curator heeft met de bestuurder een betalingsregeling getroffen. Verw ezen
w ordt naar hetgeen onder 7 in het verslag staat. (3)

17-12-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen (1)

18-03-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

18-03-2019
1

De bank heeft geen vordering. (1)

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing. (1)

18-03-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden verstrekt. (1)

18-03-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing. (1)

18-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing. (1)

18-03-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing. (1)

18-03-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing. (1)

18-03-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

18-03-2019
1

Niet van toepassing. (1)

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen. (1)

18-03-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De verhuurder van het bedrijfspand en de verhuurder van de inventaris
hebben de curator verzocht om de onderneming van Curanda voort te mogen
zetten. Dit om het bedrijfspand niet “leeg te laten staan” en om de
gemeenschapsfunctie van het snookercentrum te w aarborgen. Gelet op alle
betrokken belangen, het feit dat de huurovereenkomst reeds w as opgezegd
en de aanw ezige voorraad van Curanda door de verhuurder van het
bedrijfspand is overgenomen, heeft de curator met het voortzetten door de
verhuurder van het bedrijfspand ingestemd. De curator heeft hiervoor – naast
de verkoop van de voorraad – een vergoeding bedongen. Deze vergoeding is
gelijk aan de eerste tw ee dagen omzet en vijfentw intig procent van de daarna
gerealiseerde pinopbrengsten. (1)

18-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
In totaal heeft de voortzetting door de verhuurder van het bedrijfspand de
boedel een bedrag van EUR 1.406.28 opgeleverd, de verkoop van de activa
niet meegerekend. (1)

18-03-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft overleg gevoerd met de verhuurders (van het pand en de
inventaris) en de bestuurder van Curanda. (1)

18-03-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. (1)

18-03-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing. (1)

18-03-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing. (1)

6.7 Boedelbijdrage

18-03-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

18-03-2019
1

Niet van toepassing. (1)

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing. (1)

18-03-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. (1)

18-03-2019
1

Door de bestuurder zijn onvoldoende gegevens aangeleverd om vast te stellen
dat aan de boekhoudplicht is voldaan. Er lijkt onvoldoende inzicht in de rechten
en verplichtingen van curanda te hebben bestaan. De curator probeert nadere
stukken te achterhalen. (2)

18-06-2019
2

De bestuurder heeft nadere stukken overhandigd w aaruit een overzicht van de
administratie blijkt. De curator heeft dit overzicht onderzocht, en dit op
w aarheid getoetst. Hij heeft hierover overleg gevoerd met de bestuurder en is
tot een oplossing in der minne gekomen. (3)

17-09-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Na 2010 zijn door Curanda geen jaarrekeningen meer gedeponeerd. (1)

18-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Omw ille van haar grootte w as Curanda niet gehouden om een
accountantsverklaring te verkrijgen. (1)

18-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voor zover er niet aan de stortingsverplichting voldaan zou zijn, is deze
vordering verjaard. De curator heeft hier dan ook geen nadere onderzoek naar
verricht. (1)

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

18-03-2019
1

In onderzoek. (1)

Toelichting

18-06-2019
2

Gelet op het gebrek aan deponering, w ordt het onbehoorlijk bestuur
onw eerlegbaar vermoed aanw ezig te zijn. Ook heeft de curator geconstateerd
dat de bestuurder vanaf medio maart 2018 geen aangifte omzetbelasting meer
is gedaan. De curator heeft de bestuurder verzocht om hier een nadere
toelichting op te geven. (2)

Toelichting

17-09-2019
3

De curator heeft hierover overleg gevoerd met de bestuurder en de hierna te
noemen regeling getroffen. (3)

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

18-03-2019
1

In onderzoek. (1)

Nee

18-06-2019
2

Toelichting
Het is de curator op basis van de aan hem ter beschikking staande informatie
niet gebleken dat er sprake is gew eest van paulianeus handelen. (2)

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de rechtmatigheid in onderzoek. (1)

18-03-2019
1

De curator heeft tijdens zijn onderzoek in de administratie van curanda enkele
transacties aangetroffen w aarop hij een nadere toelichting w enst. Hierover is
hij thans in overleg met de bestuurder van curanda. (2)

18-06-2019
2

De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder en hier een toelichting op
gekregen. De curator maakt aan de bestuurder verw ijten, w elke door de
bestuurder zijn w eersproken en ontkent. Om tot een oplossing te komen heeft
de curator (met instemming van de rechter-commissaris) met de bestuurder de
navolgende regeling getroffen tegen finale kw ijting van partijen over en w eer
bij volledige voldoening van deze regeling. De bestuurder betaalt tot en met
december 2020 in totaal EUR 15.000 aan de boedel. Dit bedrag w ordt voldaan
door elke maand minstens een bedrag van EUR 600 te voldoen, gevolgd door
een slottermijn van het restant uiterlijk in de maand december 2020. Met deze
regeling verw acht de curator de best mogelijke oplossing voor de gezamenlijke
schuldeisers te hebben bereikt. (3)

17-09-2019
3

De bestuurder is thans in gebreke bij het voldoen aan zijn betalingsverplichting
uit hoofde van de voormelde betalingsregeling. De curator heeft naar
aanleiding hiervan overleg gevoerd met de bestuurder. Deze heeft toegezegd
in de eerste w eek van januari volledig bij te zijn met de betalingen, en daarna
de betalingsregeling zoals deze is overeengekomen voort te zetten. De curator
gaat er vooralsnog van uit dat deze toezegging w ordt nagekomen. (4)

17-12-2019
4

De bestuurder is, ondanks de hiervoor genoemde toezeggingen, de
betalingsregeling niet nagekomen. De curator heeft de bestuurder vervolgens
diverse keren gesommeerd over te gaan tot betaling, maar steeds is er niet
(tijdig) betaald. De curator heeft de betalingsregeling derhalve beëindigd en
beraadt zich over de te nemen vervolgstappen. (5)

17-03-2020
5

Nadat de curator de betalingsregeling heeft beëindigd, heeft hij een verzoek
tot faillietverklaring van de bestuurder ingediend. Dit verzoek is nadat er een
nieuw e regeling tot stand is gekomen ingetrokken. De eerste betaling is reeds
door de curator ontvangen. (6)

17-06-2020
6

Tot op heden heeft de bestuurder steeds tijdig en volledig aan de
betalingsregeling voldaan. De curator zal dit blijven monitoren. (7)

17-09-2020
7

De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode in overleg met de curator
eenmalig afw ijkende afspraken gemaakt omtrent de betalingsregeling en is
deze nagekomen. De curator zal de betalingsregeling blijven monitoren. (8)

17-12-2020
8

De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode enkele betalingen verricht,
maar niet conform de betalingsregeling. De bestuurder heeft vervolgens een
voorstel gedaan om de achterstand in te lopen, maar heeft niet conform dit
voorstel de betalingen verricht. De curator gaat zich beraden over te nemen
vervolgstappen indien de bestuurder niet conform de betalingsregeling de
betalingen verricht. (9)

17-03-2021
9

De curator heeft de afgelopen verslagperiode met de bestuurder van curanda
afspraken gemaakt om de betalingsachterstand in te lopen en heeft dit
gemonitord. (10)

17-06-2021
10

De betalingsregeling is gemonitord en de curator heeft contact met de
bestuurder opgenomen ten aanzien van de betalingsachterstand en verzocht
c.q. gesommeerd over te gaan tot betaling. (11)

16-09-2021
11

De curator monitort nakoming van de betalingsregeling. In de afgelopen
verslagperiode zijn drie termijnbetalingen ontvangen. Thans resteert nog ca 9
termijnbetalingen. Zodra de laatste termijnbetaling is ontvangen zal het
faillissement voor afw ikkeling w orden voorgedragen (12)

16-12-2021
12

De curator monitort nakoming van de betalingsregeling. In de afgelopen
verslagperiode zijn drie termijnbetalingen ontvangen. Thans resteert nog ca
vier termijnbetalingen. Zodra de laatste termijnbetaling is ontvangen zal het
faillissement voor afw ikkeling w orden voorgedragen. (13)

16-03-2022
13

De bestuurder is de betalingsregeling in de afgelopen verslagperiode volledig
nagekomen. Hiermee zijn alle w erkzaamheden verricht en ligt het
faillissement voor afw ikkeling gereed. (14)

15-06-2022
14

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft een eerste onderzoek naar de rechtmatigheid gedaan. (1)

18-03-2019
1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid binnen de
onderneming van curanda en overleg gevoerd met de bestuurder van curanda.
(2)

18-06-2019
2

De curator heeft onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid, hierover overleg
gevoerd met de bestuurder van curanda en de hierboven genoemde regeling
getroffen. (3)

17-09-2019
3

De curator heeft de hierboven genoemde regeling gemonitord. (4)

17-12-2019
4

De curator heeft de regeling gemonitord en de bestuurder meermaals
gesommeerd zich te houden aan de betalingsregeling. Uiteindelijk heeft de
curator de regeling beëindigd. (5)

17-03-2020
5

De curator heeft de regeling en betalingen onder de regeling gemonitord. (7)

17-09-2020
7

De curator heeft de regeling en betalingen onder de regeling gemonitord. (8)

17-12-2020
8

De curator heeft de regeling en betalingen onder de regeling gemonitord. (9)

17-03-2021
9

De curator heeft de regeling en betalingen onder de regeling gemonitord. (10)

17-06-2021
10

De curator heeft de regelingen en betalingen onder regeling gemonitord en de
bestuurder verzocht c.q. gesommeerd de achterstallige betalingen te
verrichten. (11)

16-09-2021
11

Monitoren nakoming termijnbetalingen (12)

16-12-2021
12

Monitoren nakoming termijnbetalingen (13)

16-03-2022
13

Afgerond (14)

15-06-2022
14

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 24,20

18-03-2019
1

Toelichting
De vordering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ClaimsAgent B.V., w iens w ebsite door de curator w ordt gebruikt om de
indiening van vorderingen door crediteuren te faciliteren. (1)

€ 136,13

18-06-2019
2

€ 145,20

17-09-2019
3

€ 148,23

17-12-2019
4

€ 63,53

17-03-2020
5

€ 63,53

17-06-2020
6

€ 0,00

17-09-2020
7

Toelichting
De vordering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ClaimsAgent B.V., w iens w ebsite door de curator w ordt gebruikt om de
indiening van de vorderingen door crediteuren te faciliteren, is tussentijds
voldaan. (7)

€ 0,00

17-12-2020
8

€ 0,00

16-09-2021
11

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 78.782,40

18-03-2019
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft haar vordering nog niet ingediend, maar heeft
blijkens het door haar ingediende faillissementsrekest een vordering van EUR
78.782,40.

€ 557.706,00

18-06-2019
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft thans aanvullende vorderingen ingediend ten
bedrage van (in totaal) EUR 557.706. (2)

€ 600.001,00

17-09-2019
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft thans aanvullende vorderingen ingediend ten
bedrage van (in totaal) EUR 600.001. Dit betreffen veelal ambtshalve
opgelegde aanslagen. (3)

€ 556.915,00

17-03-2020
5

€ 556.915,00

17-06-2020
6

€ 556.915,00

17-09-2020
7

€ 556.915,00

17-12-2020
8

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

18-03-2019
1

Toelichting
Naar de curator van het UW V begrijpt, heeft het personeelslid geen gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om met het UW V in contact te treden. Het UW V
zal dan ook geen vordering indienen.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Er hebben nog geen andere preferente crediteuren haar vordering kenbaar
gemaakt.

18-03-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

18-03-2019
1

Toelichting
Er hebben 8 concurrente crediteuren haar vordering ingediend. (1)

17

18-06-2019
2

Toelichting
Er hebben 17 concurrente crediteuren haar vordering ingediend. (2)

20

17-09-2019
3

Toelichting
Er hebben 20 concurrente crediteuren een vordering ingediend. (3)

21

17-12-2019
4

Toelichting
Er hebben 21 concurrente crediteuren een vordering ingediend. (4)

21

17-06-2020
6

Toelichting
Er hebben 21 concurrente crediteuren een vordering ingediend. (6)

21

17-09-2020
7

Toelichting
Er hebben 21 concurrente crediteuren een vordering ingediend. (7)

21

17-12-2020
8

Toelichting
Er hebben 21 concurrente crediteuren een vordering ingediend. (8)

22

17-03-2021
9

Toelichting
Er hebben 22 concurrente crediteuren een vordering ingediend. (9)

23

15-06-2022
14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 29.114,72

18-03-2019
1

Toelichting
Er is voor een bedrag van EUR 29.114,72 aan concurrente vorderingen
ingediend. (1)

€ 73.853,55

18-06-2019
2

Toelichting
Er is voor een bedrag van EUR 73.853,55 aan concurrente vorderingen
ingediend. (2)

€ 79.508,53

17-09-2019
3

Toelichting
Er is voor een bedrag van EUR 79.508,53 aan concurrente vorderingen
ingediend. (3)

€ 79.968,53

17-12-2019
4

Toelichting
Er is voor een bedrag van EUR 79.968,53 aan concurrente vorderingen
ingediend. (4)

€ 80.946,53

17-03-2020
5

Toelichting
Er is voor een bedrag van EUR 80.946,53 aan concurrente vorderingen
ingediend (5)

€ 80.946,53

17-06-2020
6

Toelichting
Er is voor een bedrag van EUR 80.946,53 aan concurrente vorderingen
ingediend (6)

€ 80.946,53

17-09-2020
7

Toelichting
Er is voor een bedrag van EUR 80.946,53 aan concurrente vorderingen
ingediend (7)

€ 80.946,53

17-12-2020
8

Toelichting
Er is voor een bedrag van EUR 80.946,53 aan concurrente vorderingen
ingediend (8)

€ 159.728,93

15-06-2022
14

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

18-03-2019
1

Vereenvoudigde afw ikkeling (14)

15-06-2022
14

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft gefaciliteerd dat crediteuren haar vorderingen in het
faillissement in kunnen dienen. (1)

18-03-2019
1

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

18-03-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing. (1)

18-03-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing. (1)

18-03-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen. (1)

18-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator zich richten op:
Verkoop activa;
Onderzoek verkoopovereenkomst inventaris;
Start rechtmatigheidsonderzoek; en

18-03-2019
1

Faciliteren indiening vorderingen. (1)
De komende verslagperiode zal de curator zich richten op:

18-06-2019
2

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek; en
Faciliteren indiening vorderingen. (2)
Thans resteert enkel nog het monitoren van de overeengekomen regeling met
de bestuurder. De curator zal zijn w erkzaamheden dan ook daartoe beperken.

17-09-2019
3

Thans resteert enkel nog het monitoren van de overeengekomen regeling met
de bestuurder. De curator zal zijn w erkzaamheden dan ook daartoe beperken.
(4)

17-12-2019
4

Daar de overeengekomen regeling met de bestuurder is beëindigd, zal de
curator onderzoek doen naar de gew enste vervolgstappen en deze in w erking
zetten. (5)

17-03-2020
5

Thans resteert enkel nog het monitoren van de (nieuw e) overeengekomen
regeling met de bestuurder. De curator zal zijn w erkzaamheden dan ook
daartoe beperken. (6)

17-06-2020
6

Thans resteert enkel nog het monitoren van de (nieuw e) overeengekomen
regeling met de bestuurder. De curator zal zijn w erkzaamheden dan ook
daartoe beperken. (7)

17-09-2020
7

Thans resteert enkel nog het monitoren van de (nieuw e) overeengekomen
regeling met de bestuurder. De curator zal zijn w erkzaamheden dan ook
daartoe beperken. (8)

17-12-2020
8

Thans resteert enkel nog het monitoren van de (nieuw e) overeengekomen
regeling met de bestuurder. De curator zal zijn w erkzaamheden dan ook
daartoe beperken. (9)

17-03-2021
9

Thans resteert enkel nog het monitoren van de (nieuw e) overeengekomen
regeling met de bestuurder. De curator zal zijn w erkzaamheden dan ook
daartoe beperken. (10)

17-06-2021
10

Thans resteert enkel nog het monitoren van de (nieuw e) overeengekomen
regeling met de bestuurder. De curator zal zijn w erkzaamheden dan ook
daartoe beperken. (11)

16-09-2021
11

Monitoren nakoming termijnbetalingen. Zodra de laatste termijnbetaling is
ontvangen zal het faillissement voor afw ikkeling w orden voorgedragen. (12)

16-12-2021
12

Monitoren nakoming termijnbetalingen. Zodra de laatste termijnbetaling is
ontvangen zal het faillissement voor afw ikkeling w orden voorgedragen. (13)

16-03-2022
13

Met de nakoming van de betalingsregeling zijn alle w erkzaamheden verricht.
De curator zal het faillissement bij indiening van dit verslag voor afw ikkeling
bij de rechter-commissaris voordragen (14)

15-06-2022
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. (1)

18-03-2019
1

Derde/vierde kw artaal 2022 (14)

15-06-2022
14

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hetgeen eerder in dit verslag uiteen is gezet. (1)

Bijlagen
Bijlagen

18-03-2019
1

