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

R-C
Curator

4
04-05-2021
F.10/20/297
NL:TZ:0000149032:F001
14-07-2020

mr. J.C.A.T. Frima
mr L.T. van der Sluis

Algemene gegevens
Naam onderneming
Fabriek voor Glasbew erking Cleton B.V. (1)

06-08-2020
1

Gegevens onderneming
KvK: 24157250
RSIN: 007130065. (1)

06-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens gegevens ontleend aan het Handelsregister w aren de activiteiten van
Fabriek voor Glasbew erking Cleton B.V. (“Curanda”) de volgende:
Het bew erken en verharden van vlakglas (groot- handel). Glasbuigen.
SBI (KvK)
- 2312 - Vormen en bew erken van vlakglas
- 46734 - Groothandel in vlakglas
SBI (Company.info)
- 46779 - Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen
- 2319 - Vervaardiging en bew erking van overig glas, inclusief technisch
glasw erk. (1)

Financiële gegevens

06-08-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 530.431,00

€ -50.353,00

€ 111.159,00

2016

€ 558.694,00

€ 52.477,00

€ 78.868,00

2018

€ 589.103,00

€ -14.840,00

€ 116.908,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn gebaseerd op de van het bestuur c.q. de
boekhouding van Curanda ontvangen informatie. Het boekjaar van Curanda
loopt van 1 december tot en met 30 november van het betreffende jaar. (1)

06-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

06-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 429,80

06-08-2020
1

€ 45.231,27

05-11-2020
2

€ 54.683,99

04-02-2021
3

€ 48.056,93

04-05-2021
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-7-2020

06-08-2020
1

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

05-11-2020
2

t/m
5-11-2020
van
6-11-2020

04-02-2021
3

t/m
4-2-2021
van
5-2-2021

04-05-2021
4

t/m
4-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

87 uur 18 min

2

52 uur 24 min

3

26 uur 30 min

4

3 uur 18 min

totaal

169 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Tijdens de eerste verslagperiode heeft de curator een kennismakingsgesprek
gevoerd met het bestuur van Curanda, op de bedrijfslocatie van Curanda (de
Van Helmontstraat 25 te Rotterdam). Met het bestuur zijn de aangedragen
oorzaken van het faillissement besproken, evenals de achtergrond van het
faillissement. De curator heeft op basis van de van het bestuur ontvangen
informatie de arbeidsovereenkomst met vijf w erknemers ex art. 40 Fw
opgezegd. Daarnaast zijn de arbeids- c.q. managementovereenkomst met de
tw ee bestuurders opgezegd. Voorts heeft de curator de huurovereenkomst
van het bedrijfspand ex art. 39 Fw opgezegd.
De curator heeft de afgelopen verslagperiode beoogd een (eerste) inzage te
krijgen in de door het bestuur van Curanda aangeleverde administratie.
De curator heeft diverse activa in het faillissement aangetroffen. Dit betreft
onder meer voorraad, immateriële activa, een debiteurenstand en een
aanhangw agen. Voorts is de curator gebleken dat in het bedrijfspand w aar
Curanda gevestigd is diverse materiële activa aanw ezig zijn, w aaronder
machines en overige apparatuur. Er dient te w orden vastgesteld of deze
materiële activa eigendom zijn van Curanda, dan w el van G & H Holding B.V. (1)

06-08-2020
1

Tijdens de tw eede verslagperiode heeft de curator een verkooptraject opgezet
om de aangetroffen voorraad glasplaten, immateriële activa, machines,
inventaris en de aanhanger te verkopen. Nu niet met zekerheid kon w orden
vastgesteld of de machines en de inventaris tot de boedel behoorden, of dat
deze eigendom w aren van G & H Holding B.V. is de curator met G & H Holding
B.V. overeengekomen dat hij deze materiële activa zou verkopen tegen een
boedelbijdrage van 50% van de verkoopopbrengst (voor w at betreft die
zaken). Daarmee heeft de curator ook de (eventuele) discussie met betrekking
tot de eigendom van deze zaken afgew end. Naar aanleiding van het
voorgaande heeft de curator een biedproces opgezet. De curator heeft in dit
proces meerdere biedingen ontvangen, w elke biedingen allemaal strekten tot
de overname van de machines, inventaris, voorraad en aanhanger. De curator
is met de hoogste bieder tot een koopovereenkomst gekomen met betrekking
tot de machines, inventaris, voorraad en aanhanger. De koper heeft de
gekochte zaken bij het bedrijfspand van Curanda opgehaald, w aarna de
curator het verkoopproces heeft afgerond. Nu het voor het afronden van het
verkoopproces essentieel w as dat het bedrijfspand w aar Curanda w as
gevestigd w as voorzien van (onder meer) elektriciteit, heeft de curator contact
gehad met de verschillende betrokken leveranciers van nutsvoorzieningen en
de eigenaar van het pand (en tevens bestuurder van Curanda) G & H Holding
B.V. teneinde ervoor te zorgen dat het verkoopproces tot een goed einde kon
w orden gebracht. Nadat het verkoopproces w as afgerond, en nadat de curator
(voor zover mogelijk) zaken van derden aan de betreffende rechthebbenden
had teruggegeven (w aar nodig tegen vergoeding), heeft de curator het
bedrijfspand leeg aan haar verhuurder (G & H Holding B.V.) opgeleverd. Voorts
is de curator in de afgelopen verslagperiode benaderd door een partij die
interesse had in de overname van de tot de boedel behorende immateriële
activa. De curator is met de betreffende partij tot een koopovereenkomst
gekomen. De immateriële activa zijn door de curator overgedragen. Voorts
heeft de curator de debiteurenincasso ter hand genomen. De curator heeft een
groot deel van de gelden ontvangen en dient thans nog de laatste
vordering(en) te innen. Bovendien heeft de curator de indiening van
vorderingen door crediteuren gefaciliteerd en heeft hij contact gehad met
diverse crediteuren in het kader van hun vordering. Tot slot heeft de curator
zich in de afgelopen verslagperiode beziggehouden met de
boedeladministratie en de openbare verslaglegging. (2)

05-11-2020
2

De verslagperiode heeft hoofdzakelijk in het teken gestaan van het
rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft zijn (voorlopige) bevindingen in
het rechtmatigheidsonderzoek in dit verslag opgenomen. Daarnaast heeft de
curator w erkzaamheden verricht in het kader van de debiteurenincasso. Thans
resteert een bedrag van € 6.622,87, w elk bedrag de curator in de volgende
verslagperiode alsnog tracht te innen. Tot slot heeft de curator
w erkzaamheden verricht in het kader van de boedeladministratie en de
openbare verslaglegging. (3)

04-02-2021
3

De w erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode hebben hoofdzakelijk
gezien op de openbare verslaglegging en het faciliteren van (de indiening
van hun vorderingen door) crediteuren. (4)

04-05-2021
4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Curanda w erd bestuurd door de heer R. van Oostendorp (in functie sinds 2807-2003) en mevrouw S.C. van Oostendorp-Corvers (in functie sinds 03-112011 (datum registratie: 06-07-2012). De bestuurders w aren gezamenlijk
bevoegd om de vennootschap te vertegenw oordigen. (1)

06-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Geen bekend. (1)

06-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft het grootste gedeelte van de verzekeringsovereenkomsten
beëindigd. Ten aanzien van lopende (opstal en inventaris-)verzekeringen is de
curator thans in overleg met de aandeelhoudster van Curanda over de vraag
of zij (al dan niet) interesse heeft in het overnemen van deze
verzekeringsovereenkomst. (1)

06-08-2020
1

De curator heeft aan de aandeelhoudster van Curanda aangegeven dat de
boedel geen belang heeft bij het voortzetten van de
verzekeringsovereenkomsten, dat hij bereid is aan een contractsovername
mee te w erken, maar dat kosten in dit kader geheel voor de overnemende
partij komen. (2)

05-11-2020
2

1.4 Huur
Curanda huurde het pand aan de Van Helmontstraat 25 te Rotterdam van G &
H Holding B.V. G & H Holding B.V. is tevens enig aandeelhoudster van Curanda.
De curator heeft de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd. (1)

06-08-2020
1

De curator heeft het door Curanda gehuurde bedrijfspand aan G & H Holding
B.V. opgeleverd. (2)

05-11-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft verklaard dat Curanda al geruime tijd verlieslatend w as.
Curanda zou in haar bedrijfsvoering niet dezelfde automatiseringsslag hebben
doorgevoerd als haar (buitenlandse) concurrenten. Hierdoor w as zij niet in
staat om haar concurrenten het hoofd te bieden. Om aan (extra) w erkkapitaal
te komen w erd de afgelopen jaren vanuit gelieerde vennootschappen geld
ingebracht. Curanda beschikte niet over (eigen) financiële middelen om een
productie-inhaalslag te maken tegen concurrerende tarieven. Hierdoor zou zij
“uit de markt zijn gedrukt”. Bovendien zouden de opdrachten door de
“Coronacrisis” (sterk) zijn teruggelopen, w aardoor de omzet in deze periode
zou zijn gedaald met circa 39%. Deze combinatie van factoren heeft het
bestuur doen besluiten tot aangifte van het faillissement. (1)

06-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

06-08-2020
1

Toelichting
Vijf w erknemers, maar ook beide bestuurders stonden op de loonlijst. (1)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

06-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-7-2020

7

De curator heeft vijf w erknemers en beide bestuurders (die ook op
de loonlijst stonden) het ontslag aangezegd. (1)

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
Vooralsnog geen. (1)

06-08-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Curanda is geen eigenaar van onroerende zaken. (1)

06-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen. (1)

3.3 Bedrijfsmiddelen

06-08-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Machines en kantoorinventaris
Aanhangw agen
totaal

Boedelbijdrage

€ 11.655,00
€ 295,00
€ 11.950,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het pand aan de Van Helmontstraat 25 te Rotterdam bevat diverse machines
en apparatuur. Daarnaast is er een (zeer beperkte) kantoorinventaris. G & H
Holding B.V. (aandeelhoudster en tevens verhuurder van Curanda) heeft zich
op het standpunt gesteld dat zij eigenaar is van de bedrijfsmiddelen.
Uitgezonderd daarvan is de aangetroffen aanhangw agen, w elke eigendom is
van Curanda. Nu G & H Holding B.V. heeft aangegeven haar eigendomsrechten
(mogelijk) niet boekhoudkundig aan te kunnen tonen, zijn de curator en G & H
Holding B.V. een regeling overeengekomen w aarbij de aanw ezige
bedrijfsmiddelen tezamen met de (overige) tot de boedel behorende activa
w orden betrokken in een biedproces, met als inzet verdeling van de te
realiseren opbrengst. De eventuele opbrengsten van de overige aangeboden
activa komen geheel toe aan de boedel. (1)

06-08-2020
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een verkoop van de
bedrijfsmiddelen gerealiseerd. De curator heeft de aanhanger voor een bedrag
van EUR 295 excl. btw overgedragen aan de koper. De curator heeft de
machines en de kantoorinventaris (namens de boedel, dan w el (eventueel)
namens G & H Holding B.V.) voor een totaalbedrag van EUR 11.665 excl. btw
overgedragen. Van dit bedrag komt de helft van de verkoopopbrengst (EUR
5.832,50) toe aan G & H Holding B.V., nu niet met zekerheid kan w orden
gezegd of deze materiële activa tot de boedel behoren of eigendom w aren van
G & H Holding B.V. Al met al is een totaalbedrag van EUR 6.127,50 toegekomen
aan de boedel voor de machines, kantoorinventaris en de aanhangw agen. (2)

05-11-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft tot op heden geen beroep gedaan op haar bodemvoorrecht. (1)

06-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft een biedproces opgezet teneinde de aanw ezige
bedrijfsmiddelen te verkopen. De curator is thans in afw achting van reacties
van geïnteresseerden. (1)

06-08-2020
1

De curator heeft een koopovereenkomst gesloten met de hoogste bieder.
Inmiddels zijn de gekochte zaken geleverd aan de koper en is het
verkoopproces afgerond. (2)

05-11-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Glasvoorraad

€ 6.185,00

€ 0,00

totaal

€ 6.185,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Curanda beschikt over een glasvoorraad, w elke voorraad w ordt aangeboden
in het verkooptraject. De curator heeft van het bestuur begrepen dat de
voorraad volledig is betaald, w aardoor er geen eigendomsvoorbehoud op de
voorraad zou rusten. Voorts had Curanda kort voor faillissement nog
reparatiew erkzaamheden verricht, w aarbij het gerepareerde nog diende te
w orden geretourneerd aan de rechthebbenden. De curator heeft met de
rechthebbenden afspraken gemaakt omtrent de betaling en de teruggave van
het glasw erk. (1)

06-08-2020
1

De curator heeft de glasvoorraad verkocht en geleverd voor een bedrag van
EUR 6.185 excl. btw . De verkoopopbrengst komt volledig toe aan de boedel.
(2)

05-11-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkoop van de aanw ezige voorraad. Eventueel: incasseren van vorderingen
op klanten die een zaak bij Curanda ter reparatie hebben aangeboden, alsook
het (daarna) maken van een afspraak om de betreffende zaken op te halen.
(1)

06-08-2020
1

De curator heeft met betrekking tot de voorraad een koopovereenkomst
gesloten met de hoogste bieder. Inmiddels zijn de gekochte zaken geleverd
aan de koper en is het verkoopproces afgerond. Voorts heeft de curator ook
(voor zover de betreffende partij deze zaken terug w ilden) gerepareerde
zaken aan klanten geretourneerd onder inning van de daar tegenoverstaande
reparatievergoeding. (2)

05-11-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Immateriele activa

€ 4.000,00

€ 0,00

totaal

€ 4.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De curator heeft ten aanzien van immateriële activa in het faillissement van
Curanda de indruk dat deze hoofdzakelijk bestaat uit het klantenbestand,
domeinnamen, w ebsite, handelsnamen en telefoonnummer. De curator betrekt
deze immateriële activa bij het verkoopproces. (1)

06-08-2020
1

De curator heeft met een geïnteresseerde partij een koopovereenkomst
gesloten met betrekking tot de immateriële activa, bestaand uit het
klantenbestand (exclusief natuurlijke personen), de domeinnaam, de
handelsnaam en de telefoonnummers w aar Curanda gebruik van maakte. De
curator is hiervoor een koopprijs overeengekomen van EUR 4.000 excl. btw ,
w elke opbrengsten volledig toekomen aan de boedel. Dit verkooptraject is
inmiddels afgerond. (2)

05-11-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator beoogt de aangetroffen immateriële activa te verkopen. (1)

06-08-2020
1

De curator heeft een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot de
immateriële activa. Inmiddels zijn de gekochte immateriële activa geleverd aan
de koper en is het verkoopproces afgerond. (2)

05-11-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Diverse handelsdebiteuren

€ 53.994,58

Diverse handelsdebiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 47.371,71

Diverse handelsdebiteuren
totaal

€ 53.994,58

€ 47.371,71

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens het bestuur van Curanda zou zij nog over debiteuren beschikken. De
curator monitort de gelden die ontvangen w orden op de bankrekeningen van
Curanda. Indien debiteuren niet op korte termijn uit zichzelf tot betaling
overgaan zal de curator (actief) de resterende debiteuren innen. (1)

06-08-2020
1

Aan het einde van de tw eede verslagperiode heeft de curator voor een
totaalbedrag van € 39.272,66 aan debiteuren geïnd. (2)

05-11-2020
2

Aan het einde van de derde verslagperiode heeft de curator in totaal voor €
47.371,71 aan debiteuren geïnd. De curator is in afw achting van een
restantbedrag van € 6.622,87 van een resterende crediteur. (3)

04-02-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Monitoren ontvangen gelden debiteuren op rekeningen Curanda. Indien de
openstaande bedragen niet op korte termijn ontvangen zijn zal de curator de
resterende bedragen bij debiteuren (ad € 47.454,86) innen. (1)

06-08-2020
1

Innen resterende debiteuren. (2)

05-11-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens het bestuur van Curanda zou Curanda geen schulden hebben bij
banken. Er zijn tot op heden geen vorderingen van banken bekend. (1)

5.2 Leasecontracten

06-08-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er staan geen leasecontracten op naam van Curanda. Curanda heeft echter
w el steeds een vergoeding voldaan voor het gebruik van een voertuig dat op
naam van G & H Holding B.V. w erd geleased. (1)

06-08-2020
1

Bij gebreke van leasevergoeding door Curanda is het voertuig door G & H
Holding B.V. bij de leasemaatschappij ingeleverd. (2)

05-11-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen bekend. (1)

06-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Geen bekend. (1)

06-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen bekend. (1)

06-08-2020
1

De curator is geïnformeerd over een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft
de betreffende partij geïnformeerd dat hij de betreffende zaken niet in de
boedel heeft aangetroffen. Hij heeft de (vermoedelijk) rechthebbende verzocht
een vordering in te dienen in het faillissement. (2)

05-11-2020
2

5.6 Retentierechten
Geen bekend. (1)

06-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen bekend. (1)

06-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Vooralsnog geen. (1)

6. Voortzetten/doorstart onderneming

06-08-2020
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

06-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Er is (nog) geen verkoop gerealiseerd. (1)

06-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator acht het niet in het belang van de boedel om de activiteiten van
Curanda voort te zetten. (1)

06-08-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator beoogt de aangetroffen activa te verkopen aan een koper. Indien
een partij bereid is (een deel van) de aangeboden activa te kopen dan zou de
koper activiteiten van Curanda voort kunnen zetten, zij het op een andere
locatie. (1)

06-08-2020
1

6.5 Verantwoording
Er is (nog) geen verkoop gerealiseerd. (1)

06-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.n.b. (1)

06-08-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.n.b. (1)

06-08-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator is thans bezig met een verkoopproces. Indien (een deel van) de
aangeboden activa tezamen w orden verkocht dan zou de koper
bedrijfsactiviteiten van Curanda kunnen voortzetten. (1)

06-08-2020
1

Geen. (2)

05-11-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. (1)

06-08-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek. (1)

06-08-2020
1

De jaarrekeningen in de jaren voor het faillissement zijn systematisch te laat
gedeponeerd, doch met een geringe termijnoverschrijding. Ofschoon een
dergelijke termijnoverschrijding kw alificeert als onbehoorlijk bestuur, acht de
curator het (gelet op de door het bestuur aangedragen externe oorzaken en
de beperkte duur van de termijnoverschrijdingen) niet aannemelijk dat dit een
belangrijke oorzaak van het faillissement is gew eest in de zin van artikel 2:248
lid 2 jo. 2:394 BW . (3)

04-02-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek. (1)

06-08-2020
1

Gelet op haar omvang w as een goedkeuringsverklaring in het geval van
Curanda niet verplicht. (3)

04-02-2021
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voor zover stortingsverplichtingen bestonden geldt dat deze thans zijn
verjaard. (3)

04-02-2021
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek. (1)

06-08-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
In onderzoek. (1)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

06-08-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De hoofdmoot van het rechtmatigheidsonderzoek dient nog plaats te vinden.
W el heeft de curator op basis van het met het bestuur gevoerde
kennismakingsgesprek de indruk dat er betalingen zijn verricht op het moment
dat het bestuur w ist of had moeten w eten dat een faillissement onafw endbaar
w as. De curator zal dit nader onderzoeken. (1)

06-08-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator w erkzaamheden in het
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De curator heeft in dit onderzoek onder
meer gekeken naar het verloop van de activa en passiva op diverse balansen,
de ontw ikkeling van het eigen vermogen en de rechtsverhoudingen tussen
Curanda en haar bestuurders en aandeelhouder uit hoofde van geldleningen
en/of rekening-courant verhoudingen. De curator is daarbij tot de conclusie
gekomen dat Curanda al jaren voor het faillissement een (fors) negatief eigen
vermogen had en dat haar schulden onder meer opliepen door de uitbreiding
van de lening die Curanda aanhield bij haar enig aandeelhouder, G & H Holding
B.V., van € 205.625 naar € 361.146. Ondertussen liep de rekening-courant
schuld die Curanda had bij G & H Holding B.V. op van € 363.475 naar €
409.420. Al met al had Curanda op datum faillissement een schuld van €
770.566 bij G & H Holding B.V. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat
Curanda al jaren voor haar voortbestaan afhankelijk w as van (de financiering
van) G & H Holding B.V.
Bovendien had Curanda op 30 november 2019 een kortlopende schuld uit
hoofde van een geldlening van € 34.000 aan mevrouw Corvers, statutair
bestuurder van Curanda. Op datum faillissement is deze schuld afgelost. Op 4
februari 2020 ontving Curanda een bedrag van € 40.000 op haar bankrekening
van pensioenvennootschap G.J.J. van Oostendorp Poortugaal Pensioen B.V. Uit
de administratie van Curanda blijkt dat de pensioenvennootschap dit bedrag
heeft gestort ten behoeve van G & H Holding B.V., en dat het bedrag van €
40.000 onderdeel uitmaakt van de lening van (op datum faillissement) €
361.146 van G & H Holding B.V aan Curanda. De curator heeft het voorgaande
in onderzoek.
W at in de visie van de curator vaststaat is dat het bestuur van Curanda jaren
eerder maatregelen moeten treffen om een verder oplopend verlies te
voorkomen. Gelet op de balansen (tot aan – in elk geval – 30 november 2016)
w as Curanda al jaren feitelijk insolvent. De curator dient in het kader van zijn
rechtmatigheidsonderzoek echter mee te w egen dat het bestuur Curanda
heeft laten voortbestaan met privévermogen van haarzelf, en financiering van
Curanda vanuit G & H Holding B.V. en G.J.J. van Oostendorp Poortugaal
Pensioen B.V., w elke vennootschappen beiden (middellijk dan w el onmiddellijk)
door het bestuur van Curanda w orden bestuurd (en w aarvan zij de
aandeelhouders zijn). Het voorgaande heeft ertoe geleid dat het bestuur zelf
(indirect) de meeste schade heeft opgelopen door haar handelen. Ook is
zw aarw egend in dit kader dat de tw ee bestuurders en G & H Holding B.V. allen
bew ust geen vorderingen hebben ingediend in het faillissement. Het
voorgaande dient de curator mee te w egen bij zijn conclusies in het
rechtmatigheidsonderzoek. (3)

04-02-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek. (1)

06-08-2020
1

Afronding rechtmatigheidsonderzoek. (3)

04-02-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6,05

06-08-2020
1

Toelichting
ClaimsAgent B.V. (1)
€ 27,23

05-11-2020
2

€ 3,03

04-02-2021
3

€ 40.472,44

04-05-2021
4

Toelichting
EUR 39.842,56 (UW V)
EUR 3,03 (ClaimsAgent)
EUR 626,85 (w erknemer) (4)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 28.771,00

06-08-2020
1

€ 47.109,00

05-11-2020
2

€ 52.177,00

04-02-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator is in afw achting van de indiening van haar vordering door het UW V.
(1)
€ 7.584,64

06-08-2020
1

04-05-2021
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
n.n.b. (1)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

06-08-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

06-08-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben tw ee concurrente crediteuren een vordering ingediend.
(1)
9

05-11-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben negen concurrente crediteuren een vordering ingediend.
(2)
10

04-02-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.465,70

06-08-2020
1

€ 30.864,90

05-11-2020
2

€ 31.084,39

04-02-2021
3

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

06-08-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Faciliteren indiening vorderingen. (1)

06-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t. (1)

06-08-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t. (1)

06-08-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t. (1)

06-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen. (1)

06-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator de navolgende w erkzaamheden
verrichten:
- Afw ikkeling verkoop en overdracht activa;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Onderzoek overige kw esties;
- Eventueel: incasseren van vorderingen op klanten die een zaak bij Curanda
ter reparatie hebben aangeboden, alsook het vervolgens maken van een
afspraak om de betreffende zaak op te halen;
- Monitoren en eventueel innen (resterende) debiteuren;
- Oplevering pand;
- Indiening schuldvorderingen verder faciliteren;
- Op termijn afw ikkelen van onderhavig faillissement. (1)

06-08-2020
1

De komende verslagperiode zal de curator de navolgende w erkzaamheden
verrichten:
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Onderzoek overige kw esties;
- Innen (resterende) debiteur(en);
- Indiening schuldvorderingen verder faciliteren;
- Op termijn afw ikkelen van onderhavig faillissement. (2)

05-11-2020
2

De komende verslagperiode zal de curator de navolgende w erkzaamheden
verrichten:
- Afronding rechtmatigheidsonderzoek;
- Innen (resterende) debiteur(en);
- Indiening schuldvorderingen verder faciliteren;
- Op termijn afw ikkelen van onderhavig faillissement. (3)

04-02-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. (1)

06-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
5-8-2021

04-05-2021
4

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

06-08-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

