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Algemene gegevens
Naam onderneming
Pro Nautas B.V.

Gegevens onderneming

17-09-2020
1

Gegevens onderneming
De vennootschap is op 16 februari 2001 onder de naam "EMS-Nautic Holland"
opgericht. De statuten zijn laatstelijk gew ijzigd op 20 juni 2001.
Pro Nautas B.V. ('Pro Nautas') is statutair gevestigd in W inschoten, en heeft
een vestiging te (2991 ZC) Barendrecht aan de Zw aalw eg 17. De
hoofdvestiging, aldaar genoemd "Pro Nautas B.V. GmbH", is gelegen te Leer,
Duitsland.

17-09-2020
1

Het onderhavige faillissement is op 20 augustus 2020 uitgesproken, onder
gelijktijdige intrekking van de op 5 augustus 2020 verleende surseance van
betaling. Het faillissement betreft een een zelfstandige territoriale procedure
ex artikel 3 lid 2 van de Insolventie-verordening, w aarvan de gevolgen alleen
gelden ten aanzien van de goederen en activiteiten van Pro Nautas die zich op
het grondgebied van Nederland bevinden.
Het Amtsgericht Leer, Duitsland, heeft op 10 september 2020 voor de Duitse
entiteit een "Sachverstandiger" aangew ezen, namelijk Rechtsanw alt Tim Stoll.
Dit naar aanleiding van een door de bestuurder van Pro Nautas ingediende
faillissementsaanvraag. Op 14 september 2020 is de "vorläufige Verw altung
des Vermögens" uitgesproken, met aanstelling van Tim Stoll tot "vorläufige
Insolvenzverw alter."
De Duitse entiteit is op 1 november 2020 door het Amtsgericht Leer in staat
van faillissement verklaard, met aanstelling van Tim Stoll tot curator. Dit
faillissement w ordt aangemerkt als de hoofdprocedure overeenkomstig artikel
3 lid 1 van de IVO.

17-12-2020
2

Door de opening van een hoofdprocedure in Duitsland, is de procedure in
Nederland een zgn. secundaire procedure gew orden (artikel 3 lid 4 laatste zin
van de IVO). Een secundaire procedure heeft ook slechts territoriale w erking.

17-06-2021
4

Activiteiten onderneming
De vervaardiging en ontw ikkeling van brugapparatuur ten behoeve van
zeeschepen alsmede het onderhoud en de service van deze apparatuur.

17-09-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 11.189.592,00

€ -610.309,00

€ 4.320.058,00

2020

€ 4.242.132,00

€ -114.389,00

€ 4.742.565,00

2019

€ 11.689.331,00

€ 400.988,00

€ 4.541.526,00

Toelichting financiële gegevens
Cijfers 2018: jaarrekening 2018 (bron)
Cijfers 2019: conceptjaarrekening 2019 (bron)
Cijfers 2020: per 30 juni 2020

Gemiddeld aantal personeelsleden

17-09-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
40

17-09-2020
1

Toelichting
Vgl. sub 2.

Boedelsaldo
€ 30.391,56

17-09-2020
1

€ 40.810,70

17-12-2020
2

€ 41.577,02

17-03-2021
3

€ 43.577,02

17-06-2021
4

€ 44.956,02

16-09-2021
5

€ 51.282,46

16-12-2021
6

€ 52.782,46

16-03-2022
7

€ 71.367,05

19-04-2022
8

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen met het onder sub 3.8 genoemde bedrag
van € 20.000, en afgenomen met deurw aarderskosten ad € 1.415,41.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
20-8-2020

17-09-2020
1

t/m
16-9-2020
van
17-9-2020

17-12-2020
2

t/m
16-12-2020
van
17-12-2020

17-03-2021
3

t/m
16-3-2021
van
17-3-2021

17-06-2021
4

t/m
16-6-2021
van
17-6-2021

16-09-2021
5

t/m
15-9-2021
van
16-9-2021

16-12-2021
6

t/m
15-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

97 uur 42 min

2

71 uur 30 min

3

14 uur 12 min

4

24 uur 0 min

5

7 uur 36 min

6

1 uur 54 min

7

2 uur 6 min

8

10 uur 18 min

totaal

229 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De bestede tijd ziet voornamelijk op (1) inventarisatie van stukken en het
onderzoek naar de rechtsgevolgen van het uitgesproken faillissement, (2)
aangelegenheden inzake het personeel, (3) het onderw erp activa en op (4)
inspanningen om een faillietverklaring in Duitsland te bew erkstelligen.

17-09-2020
1

De bestede tijd ziet voornamelijk op (1) het onderw erp rechtmatigheid en (2)
het onderw erp activa, meer in het bijzonder de inspanningen om de koopsom
voor de handelsnaam voldaan te krijgen.

17-06-2021
4

De bestede tijd ziet voornamelijk op XXX

16-09-2021
5

De bestede tijd heeft voornamelijk betrekking op het onderw erp 'activa.'

16-12-2021
6

De bestede tijd heeft voornamelijk betrekking op het onderw erp 'activa.'

16-03-2022
7

De bestede tijd heeft onder andere betrekking op het onderw erp 'activa.'

19-04-2022
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Pro Nautas maakt deel uit van een groep van vennootschappen, die w ereldw ijd- activiteiten ontplooit in de maritieme industrie.

17-09-2020
1

Bestuurder en aandeelhouder is de vennootschap VDO Marine Consultants B.V.
(KvK 24317923), gevestigd te Schiedam, die op haar beurt w ordt bestuurd
door de heer R. ten Brinke, w onende te Den Haag.
Er zijn zustervennootschappen die gevestigd zijn in Singapore respectievelijk
Duitsland.
Pro Nautas is daarnaast aandeelhouder van een vennootschap die gevestigd
is in Spanje.

1.2 Lopende procedures
Het is de curator niet gebleken dat Pro Nautas verw ikkeld is in procedures.

17-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

17-09-2020
1

Het is de curator niet gebleken dat er nog verzekeringen van kracht zijn.

16-09-2021
5

1.4 Huur
Pro Nautas huurde een bedrijfspand te Barendrecht, en een w oonruimte
(appartement) te Schiedam ten behoeve van w erknemers/expats.
De curator heeft de huurovereenkomsten met machtiging van de rechtercommissaris opgezegd.

17-09-2020
1

Het bedrijfspand te Barendrecht is op 21 oktober 2020 leeg en bezemschoon
opgeleverd.

17-12-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Aan het faillissement is een surseance van betaling vooraf gegaan, w aarbij de
curator tot bew indvoerder w erd aangesteld. De surseance is op 5 augustus
2020 door Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen uitgesproken.
In het surseance-verzoekschrift d.d. 3 augustus 2020 is onder meer vermeld:
1. "Verzoekster verkeert in financiële moeilijkheden en voorziet dat hij met
het betalen van zijn opeisbare schulden niet zal voortgaan. Verzoekster
is in januari 2019 door de huidige aandeelhouders overgenomen uit een
insolventiesituatie. Met de overname is er kapitaal in het bedrijf gestort,
w aarmee onder andere de oude schulden zijn afbetaald. Door het
afbetalen van oude schulden w as er uiteindelijk te w einig w erkkapitaal
overgebleven voor het creëren van een gezonde voorraadpositie om de
w erkzaamheden uit te voeren en w as er ook geen buffer aanw ezig om
eventuele tegenslagen op te vangen.
2. Om alsnog genoeg w erkkapitaal te hebben om de w erkzaamheden uit te
voeren is een bancaire lening aangetrokken in juli 2019. Tijdens de lening
w as de positie beter van de onderneming, w ant de onderneming had
w eer geld om te handelen. Echter, nadat het geld w as terugbetaald aan
de bank in december 2019 moest er een nieuw e financiering w orden
aangetrokken. De bank heeft aangegeven deze financiering te w illen
verstrekken onder de voorw aarde dat de aandeelhouders ook extra
kapitaal zouden storten. De aandeelhouders konden niet aan deze
voorw aarden voldoen, w aarna de aandeelhouders op zoek zijn gegaan
naar een mogelijke overnamekandidaat. Vorige w eek dinsdag heeft een
mogelijke overnamekandidaat na een due diligence onderzoek laten
w eten af te zien van de overname.
3. In de tussentijd heeft de huidige coronacrisis de positie van de
onderneming zw akker gemaakt. Landen en havens zijn niet meer
bereikbaar voor de w erknemers van verzoekster, w aardoor de normale
omzet niet meer is behaald. Pogingen om een noodkrediet te verkrijgen
zijn tot op heden niet gelukt en de bank heeft sinds afgelopen
donderdag, 30 juli 2020, alle rekeningen van Verzoekster bevroren.
Hierdoor kunnen op dit moment ook niet bijvoorbeeld de salarissen van
de w erknemers w orden voldaan."
De reden om een surseance van betaling aan te vragen in plaats van te
opteren voor een faillissement w as dat de bestuurder nog met een aantal
potentiële overnamekandidaten/investeerders in gesprek w as, en ook omdat
aan de indiening van een surseanceverzoekschrift minder formaliteiten kleven
en doorgaans tot een snelle beslissing leidt.
In het surseanceverzoekschrift is gesteld dat het Centrum van de voornaamste
belangen in Nederland is gelegen. Dat bleek niet juist te zijn.

17-09-2020
1

Omdat zich de dag na de uitspraak een serieuze partij meldde, die interesse
had om Pro Nautas 'going concern' over te nemen, en een aandelentransactie
voor ogen had, is de surseance van betaling enige tijd aangehouden. De
bew indvoerder heeft daarbij als voorw aarde gesteld dat de betrokken partij
een boedelkrediet zou verstrekken, die daarop in eerste instantie positief
reageerde. Toen echter duidelijk w erd, dat het boedelkrediet er niet zou
komen en de betrokken partij tegelijkertijd te kennen gaf, af te zien van een
aandelentransactie, heeft de bew indvoerder de surseance van betaling -met
instemming van de bestuurder- bij de rechter-commissaris voorgedragen voor
intrekking.
De rechtbank heeft het verzoek bij beschikking d.d. 20 augustus 2020
gehonoreerd. In deze beschikking heeft de rechtbank vastgesteld dat het
Centrum van voornaamste belangen niet in Nederland is gelegen. Tevens heeft
de rechtbank ex artikel 3 lid 4 aanhef, onder b en onder ii van de
Insolventieverordening het faillissement uitgesproken. De faillietverklaring
moet w orden aangemerkt als een zelfstandige territoriale procedure ex artikel
3 lid 2 van de Insolventieverordening, w aarvan de gevolgen alleen gelden ten
aanzien van de goederen en activiteiten van Pro Nautas die zich op het
grondgebied van Nederland bevinden.
Pro Nautas heeft gebruik gemaakt van de NOW -regeling. Het UW V heeft
krachtens de NOW -regeling een bedrag van in totaal EUR 227.372 uitgekeerd.
Een laatste betaling ad EUR 102.776 vond plaats op 14 juli 2020.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

17-09-2020
1

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring had Pro Nautas 36 w erknemers in dienst:
11 arbeidsovereenkomsten naar Nederlands recht, met Nederlandse
w erknemers. De curator heeft deze arbeidsovereenkomsten -met
machtiging van de rechter-commissaris- opgezegd;
de resterende arbeidsrelaties w erden door Duits recht beheerst, en
betroffen Duitse w erknemers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
41

17-09-2020
1

Toelichting
Dit betreft de volledige personeelsbezetting.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-8-2020

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek en inventarisatie, correspondentie, w aaronder de ontslagbrieven,
en diverse telefoongesprekken.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

17-09-2020
1

Toelichting onroerende zaken
-

17-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
-

17-09-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris

€ 14.693,64

totaal

€ 14.693,64

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De zich in het bedrijfspand te Barendrecht bevindende bedrijfsmiddelen en
voorraden zullen door middel van een internetveiling w orden geveild.

17-09-2020
1

De veiling is in de verslagperiode gehouden. De veiling heeft een totaalbedrag
van € 34.878,01 (incl. BTW en na aftrek kosten) opgeleverd. De
verkoopopbrengst voor de kantoorinventaris bedroeg € 16.139,11 (incl. BTW
en na aftrek kosten).
Een ex-w erknemer heeft de door hem gebruikte mobiele telefoon gekocht voor
€ 100 (incl. BTW ).

17-12-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet relevant.

17-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventaris en onderzoek, correspondentie en telefoongesprekken.

17-09-2020
1

W erkzaamheden samenhangend met de afrekening van de veilingopbrengst.

17-12-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 18.738,91

totaal

€ 18.738,91

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Vgl. onder 3.3.

17-09-2020
1

De verkoopopbrengst voor de kantoorinventaris bedroeg € 18.739,91 (incl.
BTW en na aftrek kosten).

17-12-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventaris en onderzoek, correspondentie en telefoongesprekken.

17-09-2020
1

W erkzaamheden samenhangend met de afrekening van de veilingopbrengst.

17-12-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

handelsnaam
vordering bestuurder ad € 27.631,00

€ 29.500,00

restitutie betaling (pauliana/o.d.)

€ 7.500,00

overige restituties

€ 1.333,75

restitutie T-Mobile

€ 3.826,44

creditsaldo ING Bank N.V.

€ 30.669,25

totaal

€ 72.829,44

Toelichting andere activa

€ 0,00

Toelichting andere activa
In onderzoek.

17-09-2020
1

Restitutie betaling ad € 7.500: vgl. onder 7.6.
Vordering bestuurder ad € 27.631: de curator heeft -met goedkeuring van de
rechter-commissaris- een vaststellingsovereenkomst gesloten met de
bestuurder voor de restitutie aan de boedel van voornoemd bedrag excl.
rente. Over de grondslag van de vordering verschillen de curator en de
bestuurder van mening. Krachtens de overeenkomst moet voornoemd bedrag,
vermeerderd met rente, in 2021 zijn terugbetaald.

17-12-2020
2

In de verslagperiode is de handelsnaam 'Pro Nautas' verkocht voor € 5.000.
Betaling moet nog plaatsvinden.

17-03-2021
3

De koper van de handelsnaam, SRH Marine Compass Ltd., heeft de koopsom,
ondanks aanmaningen en sommaties, niet betaald en is evenmin bereikbaar
voor commentaar. De curator beraadt zich op de vervolgstappen.

17-06-2021
4

De bestuurder heeft per heden € 8.000,00 in mindering op de vordering
betaald. Hoew el hij betalingsregeling naar behoren nakomt, is hij onbereikbaar
voor commentaar over betaling van het restant van de vordering. De afspraak
is dat de volledige vordering inclusief rente in 2021 moet zijn terugbetaald. Tot
en met 15 december 2021 betreft dit een totaalbedrag van € 21.721,34.

16-12-2021
6

De bestuurder heeft per heden € 9.500,00 in mindering op de vordering
betaald.

16-03-2022
7

Omdat de bestuurder de betalingsregeling niet is nagekomen, en ook niet
reageerde op de voorstellen van de curator heeft de curator een deurw aarder
ingeschakeld voor de executie van de vaststellingsovereenkomst.
Inschakeling van de deurw aarder, en de door hem getroffen
executiemaatregelen, hebben in een regeling tussen de curator en een derde
geresulteerd, w aarbij de derde een bedrag van € 20.000 heeft betaald,
tegen finale kw ijting van de bestuurder. Voorafgaand is de regeling door de
rechter-commissaris goedgekeurd.

3.9 Werkzaamheden andere activa

19-04-2022
8

3.9 Werkzaamheden andere activa
-

17-09-2020
1

Opstellen koopovereenkomst en correspondentie.

17-03-2021
3

Diverse incassoactiviteiten.

17-06-2021
4

W erkzaamheden gericht op het incasseren van de vordering op de bestuurder.

16-09-2021
5

W erkzaamheden in verband met het incasseren van de vordering op de
bestuurder.

16-12-2021
6

W erkzaamheden in verband met het incasseren van de vordering op de
bestuurder.

16-03-2022
7

W erkzaamheden in verband met het incasseren van de vordering op de
bestuurder, w aaronder de communicatie met de derde en het vragen van
goedkeuring aan de rechter-commissaris voor de met hem getroffen regeling
c.q. gesloten vaststellingsovereenkomst.

19-04-2022
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsvorderingen

€ 853.549,41

€ 6.476,41

totaal

€ 853.549,41

€ 6.476,41

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Dit betreft de situatie per 1 september 2020. De handelsvorderingen zijn
verpand aan de sub 5 genoemde bankinstelling.

17-09-2020
1

Alleen de vorderingen op Nederlandse afnemers vallen ex artikel 2 lid 9 onder
viii IVO onder de reikw ijdte van het faillissement. Dat betreft een bedrag van
EUR 4.839,80.
In de verslagperiode is een bedrag van EUR 6.476,41 aan handelsvorderingen
op Nederlandse debiteuren op de boedelrekening ontvangen. Het is de curator
niet duidelijk of deze vorderingen onder het pandrecht van de sub 5 genoemde
bankinstelling vielen.

17-12-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en onderzoek.

17-09-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 672.371,71

17-09-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De schuld aan de Ostfriesische Volksbank A.G. ('OVB'), dat feitelijk aan de
complete groep ter beschikking stond, bedroeg op 28 augustus 2020 EUR
672.371,71.
Pro Nautas hield daarnaast een rekening aan bij ING Bank N.V. Het creditsaldo
op deze rekening bedroeg op de faillissementsdatum EUR 30.669,26. Dat saldo
is overgemaakt op de boedelrekening, w aarna de rekening is opgeheven.

5.2 Leasecontracten
Ten tijde van de faillietverklaring w aren verschillende leasecontracten van
kracht (voertuigen, kopieerapparaat e.d.). De curator heeft de leasecontracten
niet gestand gedaan.

17-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan OVB zijn de volgende zekerheden verstrekt: een pandrecht op
handelsvorderingen en op de voorraden te Leer, Duitsland. De zekerheden zijn
naar Duits recht gevestigd.

17-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
OVB w int de zekerheden uit.

17-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

17-09-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

17-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

17-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

17-09-2020
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en onderzoek, correspondentie.

17-09-2020
1

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

6.2 Financiële verslaglegging

17-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
-

17-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
-

17-09-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

17-09-2020
1

6.5 Verantwoording
-

17-09-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

17-09-2020
1

-

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

17-09-2020
1

-

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie en onderzoek, correspondentie, telefoongesprekken en
besprekingen.

17-09-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Diverse verzoeken ten spijt, is de boekhouding van Pro Nautas nog niet ter
beschikking gesteld aan de curator.

17-09-2020
1

De curator beschikt nog steeds niet over de boekhouding van Pro Nautas.
Zij heeft de bestuurder nog enige tijd gegund om de boekhouding aan te
leveren. De termijn is nog niet verstreken.

17-03-2021
3

De bestuurder is er -in w eerw il van toezeggingen- niet toe overgegaan om de
boekhouding aan te leveren.

17-06-2021
4

De curator overlegt thans met de Duitse curator over de mogelijkheid om
toegang te verkrijgen tot de boekhouding. De Duitse curator heeft de
boekhouding (digitaal) onder zich. Het toegankelijk maken van de boekhouding
blijkt echter een zeer gecompliceerde aangelegenheid te zijn.
De Duitse curator heeft in de verslagperiode kenbaar gemaakt niet zonder
meer aan het verzoek van de curator te kunnen voldoen.

16-09-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Voor het boekjaar 2016 is de jaarrekening op 8 december 2017 gedeponeerd.
Volgen de aan de curator ter beschikking staande gegevens zijn de
jaarrekeningen 2017 e.v. niet gedeponeerd.

17-09-2020
1

Het is aannemelijk dat de jaarrekeningen 2017 e.v. inderdaad niet zijn
gedeponeerd. Dit w ordt door de bestuurder betw ist. De curator heeft de
bestuurder nog enige tijd gegund om tegenbew ijs te leveren. De termijn is nog
niet verstreken.

17-03-2021
3

De opmerkingen over (het deponeren van) de jaarrekeningen moeten w orden
bijgesteld:

17-06-2021
4

over het boekjaar 2017 is een "voorlopige" jaarrekening gedeponeerd op
18 oktober 2018 (tijdig). De bestuurder heeft de term "voorlopige" niet
kunnen verklaren;
over het boekjaar 2018 is geen jaarrekening openbaar gemaakt. De
bestuurder heeft niet kunnen aantonen dat de jaarrekening w el is
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Ontbreekt.

17-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet relevant.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

17-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

17-09-2020
1

In onderzoek.

Ja

17-06-2021
4

Toelichting
De bestuurder heeft niet voldaan aan de verplichting uit artikel 2:394 BW
(deponeringsplicht). De jaarrekeningen bevatten naar de mening van de
curator bovendien onjuistheden. De curator gaat er vooralsnog vanuit dat
evenmin is voldaan aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW .
De curator heeft de bestuurder in de verslagperiode aansprakelijk gesteld voor
het tekort in de boedel uit hoofde van artikel 2:248 lid 2 BW (kennelijk
onbehoorlijk bestuur). De bestuurder heeft niet op de aansprakelijkstelling
gereageerd. De curator beraadt zich op de vervolgstappen.

Toelichting

19-04-2022
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De curator ziet -in overleg met de rechter-commissaris- af van het treffen van
rechtsmaatregelen.
De bestuurder biedt geen enkel verhaal; verhaalsmogelijkheden zijn de
curator in ieder geval niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

17-09-2020
1

In onderzoek.

Ja
Toelichting
Uit een onderzoek van de bankmutaties van de ING-rekening zijn enkele
verdachte betalingen naar voren gekomen.
De curator heeft -met een beroep op artikel 47 Fw en 6:162 BW - aanspraak
gemaakt op restitutie van € 7.500. Na enige discussie heeft de ontvanger
voornoemd bedrag aan de boedel terugbetaald.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

17-12-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek.

17-09-2020
1

Onderzoek en correspondentie, opstellen overeenkomsten.

17-12-2020
2

Correspondentie, bespreking bestuurder.

17-03-2021
3

Onderzoek, correspondentie, aansprakelijkstelling bestuurder.

17-06-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 160,33

17-09-2020
1

€ 177.641,50

17-12-2020
2

Toelichting
Een bedrag ad EUR 177.302,70 ziet op de boedelvordering van het UW V.

€ 177.647,55

17-03-2021
3

€ 177.653,60

17-06-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 329.884,00

17-09-2020
1

€ 399.897,15

17-12-2020
2

€ 401.076,09

17-03-2021
3

€ 404.392,70

17-06-2021
4

€ 404.400,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 19.429,32

17-12-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.019,47

17-12-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
46

17-09-2020
1

98

17-12-2020
2

100

17-03-2021
3

101

17-06-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 511.334,63

17-09-2020
1

€ 1.560.374,15

17-12-2020
2

€ 1.579.218,66

17-03-2021
3

€ 1.579.295,59

17-06-2021
4

€ 1.579.299,04

16-03-2022
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Ex artikel 16 Fw .

17-09-2020
1

In Leer, Duitsland w ordt op 22 januari 2021 een verificatievergadering
gehouden.
De curator heeft de crediteurenoverzichten aan de Duitse curator verstrekt.

17-12-2020
2

Gelet op de hoogte van de boedelvorderingen in relatie tot het gerealiseerde
actief, zullen de preferente en concurrente crediteuren geen uitkering
ontvangen.

19-04-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en onderzoek, telefoongesprekken en correspondentie.

17-09-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

17-09-2020
1

9.2 Aard procedures
-

17-09-2020
1

9.3 Stand procedures
-

17-09-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
-

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

17-09-2020
1

De curator zal zich de komende verslagperiode bezig houden met de volgende
activiteiten en onderw erpen:

17-09-2020
1

verkoop activa;
afstemming Tim Stoll;
inventarisatie schuldpositie;
onderw erp rechtmatigheid.
De curator zal zich de komende verslagperiode bezig houden met de volgende
activiteiten en onderw erpen:

17-12-2020
2

afstemming Duitse curator;
incasso vordering op bestuurder. Vgl. sub 3.8;
onderw erp rechtmatigheid.
De curator zal zich de komende verslagperiode bezig houden met de volgende
activiteiten en onderw erpen:

17-06-2021
4

afstemming Duitse curator. Vgl. sub 7.1;
incasso koopsom handelsnaam. Vgl. sub 3.8;
incasso vordering op bestuurder. Vgl. sub 3.8;
bestuurdersaansprakelijkheid.
De volgende onderw erpen zijn nog niet afgerond:

16-09-2021
5

afstemming Duitse curator. Vgl. sub 7.1;
incasso koopsom handelsnaam. Vgl. sub 3.8;
incasso vordering op bestuurder. Vgl. sub 3.8;
bestuurdersaansprakelijkheid.
De curator zal zich richten op de afw ikkeling van het faillissement.

19-04-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

17-09-2020
1

De komende verslagperiode.

19-04-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse overige correspondentie en telefoongesprekken.

17-09-2020
1

Verslaglegging, diverse overige correspondentie en telefoongesprekken,
w aaronder met de Duitse curator.

17-12-2020
2

Verslaglegging.

16-12-2021
6

Verslaglegging.

16-03-2022
7

Verslaglegging.

19-04-2022
8

Bijlagen
Bijlagen

