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

7
11-07-2019
F.13/17/343
NL:TZ:0000015649:F001
03-10-2017

R-C
Curator

mr. KM van Hassel
mr S.D. van de Kant

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting het Juttersdok

25-04-2018
2

Gegevens onderneming
Postjeskade 23-25
1058 DE Amsterdam

25-04-2018
2

Activiteiten onderneming
De exploitatie van meerdere kringloopw inkels met als doel om jongeren en
volw assenen met een beperkt arbeidsperspectief w erk en begeleiding te
bieden of door laten stromen naar regulier w erk.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 505.313,06

€ -167.462,47

€ 784.305,18

2017

€ 272.245,06

€ -259.164,95

€ 1.145.322,59

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

25-04-2018
2

Toelichting financiële gegevens
De omzetgegevens 2017 betreffen de gegevens tot en met 3 oktober 2017. De
omzetgegevens zijn volgens opgave van de bestuurder, de heer J.R. Misset.
De w inst- en verliescijfers, alsmede de balanstotalen volgen uit de
administratie van gefailleerde.

25-04-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

25-04-2018
2

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 11.364,51

Boedelsaldo
€ 12.464,54

Verslagperiode

25-04-2018
2

04-12-2018
5

Verslagperiode
25-04-2018
2

van
6-1-2018
t/m
25-4-2018

22-08-2018
4

van
26-4-2018
t/m
22-8-2018

04-12-2018
5

van
23-8-2018
t/m
4-12-2018

25-03-2019
6

van
5-12-2018
t/m
25-3-2019

11-07-2019
7

van
26-3-2019
t/m
11-7-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

32,42 uur

4

44,70 uur

5

32,12 uur

6

20,80 uur

7

8,90 uur

totaal

138,94 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de
voet van artikel 73a van de Faillissementsw et. Hoew el de informatie in dit
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een w eergave van
voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn
gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is,
nog niet geopenbaard kan w orden, of - achteraf - bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

25-04-2018
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 9 november 1993. Zij is in het handelsregister
ingeschreven onder nummer 41213147 en gevestigd te Amsterdam.
Bestuurders van de stichting zijn de heer R.A. Antonisse en de heer J.R. Misset.

25-04-2018
2

De bedrijfsomschrijving van gefailleerde luidt: "Arbeidsbemiddeling (geen
overheid)"

1.2 Lopende procedures
Geen

1.3 Verzekeringen

25-04-2018
2

1.3 Verzekeringen
OV 1:
Volgens de bestuurder van gefailleerde w as er nog sprake van een
glasverzekering, alsmede een ziektekostenverzekering. In de komende
verslagperiode zal de curator deze verzekeringen opzeggen tegen de zo kort
mogelijke termijn w aarbij indien mogelijk premierestitutie zal w orden
gevraagd.

25-04-2018
2

OV 2:
In de afgelopen verslagperiode is de curator niet van lopende
verzekeringsovereenkomsten gebleken.
OV 4:
Medio augustus 2018 heeft de curator via de ingestelde postblokkade een
polisaanhangsel van HDI Global SE ontvangen. Het aanhangsel heeft
betrekking op een bestuurders- en
toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering die gefailleerde heeft
afgesloten. De curator heeft HDI Global SE verzocht het bedrag aan te
restitueren premie ad € 356,74 over te maken naar de boedelrekening.

22-08-2018
4

OV 5:
Op 19 september 2018 heeft HDI Gobal SE de premierestitutie ad € 356,74
naar de faillissementsrekening overgemaakt.

04-12-2018
5

1.4 Huur

1.4 Huur
OV 1:
Gefailleerde huurde drie bedrijfsruimtes. Alle huurovereenkomsten zijn door de
curator opgezegd. De bedrijfsruimtes aan de Kerkstraat en de W ittenstraat
zullen uiterlijk 1 februari 2018 opgeleverd w orden.

25-04-2018
2

De curator is met goedkeuring van de rechter-commissaris met de verhuurder
van de Postjeskade een eerdere huurbeëindiging en oplevering van het
gehuurde overeengekomen, onder de voorw aarden dat de verhuurder
bevestigd onvoorw aardelijk en onherroepelijk afstand te doen van al haar
vorderingen op de gefailleerde onderneming en akkoord te gaan met
oplevering in de huidige staat, met achterlating van de resterende voorraad
tegen een vergoeding in het belang van de boedel. Voor de w erkzaamheden
van de curator en de overname van de resterende voorraad heeft de
verhuurder een vrijw illige en niet verrekenbare boedelbijdrage van € 3.025,inclusief btw betaald.
OV 2:
De bedrijfsruimte aan de Kerkstraat is op 31 januari 2018 opgeleverd met
achterlating van de resterende voorraad. De bedrijfsruimte aan de
W ittenstraat is op 21 februari 2018 opgeleverd.
OV 6:
Na afloop van de bespreking die de curator met het bestuur heeft gehad (zie
hiervoor uitgebreid onder 7.5), heeft het bestuur de curator geïnformeerd dat
gefailleerde recht heeft op teruggave van de w aarborgsom die zij heeft
betaald aan de verhuurder van het pand aan de Papaverw eg in Amsterdam
Noord, in w elk pand gefailleerde op datum faillissement niet langer gevestigd
w as. De curator heeft de betaalde w aarborgsom reeds teruggevorderd van de
(rechtsopvolger van de) verhuurder van het betreffende pand. De curator heeft
nog geen reactie van de verhuurder ontvangen.

25-03-2019
6

OV 7:
De curator heeft inmiddels gesproken met de beheerder van het pand, die is
ingeschakeld door de nieuw e eigenaar. De beheerder heeft aangegeven dat
uit de afspraken tussen de vorige eigenaar en de nieuw e huurder, W erk in
Opdracht B.V., zou volgen dat de nieuw e huurder één dag voor
faillissementsdatum een w aarborgsom zou hebben betaald die qua hoogte
gelijk is aan de door gefailleerde betaalde w aarborgsom. De curator heeft dit
in onderzoek.

11-07-2019
7

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de oorzaak
van het faillissement onderzocht w orden. Door de bestuurder is het volgende
geparafraseerd aangegeven.

25-04-2018
2

"Stichting het Juttersdok is in 1993 opgericht met als doel jongeren en
volw assenen met een beperkt arbeidsperspectief kansen te bieden op de
arbeidsmarkt. Om dit te realiseren, w erden er meerdere kringloopw inkels
opgericht. De kringloopw inkels w aren het middel om het doel van de stichting
te bereiken; groepen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt w erk
en begeleiding bieden of door laten stromen naar regulier w erk.
Doordat de gemeente subsidies voor instroom-doorstroombanen heeft
afgebouw d en aanbestedingen voor maatschappelijke trajecten door
bezuiniging zijn komen te vervallen, zijn de inkomsten die gefailleerde uit
subsidies ontving, de afgelopen jaren stevig teruggelopen. Eind 2013 heeft
gefailleerde als sociale firma een beroep gedaan op de gemeente, maar dit is
niet van de grond gekomen. Gefailleerde heeft gedurende de afgelopen jaren
een aanzienlijke schuld bij de Belastingdienst opgebouw d. Ik heb meermalen
een betalingsregeling met de Belastingdienst kunnen treffen, maar op enig
moment bleek mijn vaste contactpersoon niet langer bij de Belastingdienst te
w erken, w aarna de schulden bleven oplopen. Ik heb vervolgens een
langdurige lening aangevraagd bij de gemeente, maar hier heb ik niets meer
van gehoord. In 2014 dacht ik een oplossing te hebben gevonden in de
inzamelvergoeding voor kringloopgoederen. Dit w as de laatste strohalm voor
gefailleerde. Gefailleerde draaide een goede omzet, maar uiteindelijk bleek de
opbrengst aangevuld met de inzamelvergoeding onvoldoende om de
salarissen van de w erknemers in loondienst en de huur te kunnen betalen.
Door W erk in Opdracht B.V., van w elke vennootschap ik (middellijk)
aandeelhouder en bestuurder bent, zijn er nog leningen ten bedrage van €
50.000,-/€ 60.000,- verstrekt aan gefailleerde om haar de zomer van 2017
door te helpen. Ook dit heeft niet mogen baten. Uiteindelijk heeft de
Belastingdienst het faillissement aangevraagd."
De curator heeft in de voorbije verslagperiode zijn eerste bevindingen en
voorlopige conclusies, onder meer w at betreft de oorzaak van het
faillissement, met het bestuur van gefailleerde gesproken. Zie hiervoor verder
onder 7.5.

25-03-2019
6

Zie onder 7.5

11-07-2019
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
25-04-2018
2

Personeelsleden
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
25-04-2018
2

Personeelsleden
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-10-2017

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen. De intake bij het UW V heeft op individuele w ijze plaatsgevonden.

25-04-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende
zaken.

25-04-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

3.3 Bedrijfsmiddelen

25-04-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Mercedes, type Sprinter

€ 4.375,36

€ 0,00

totaal

€ 4.375,36

€ 0,00

W inkelinventaris

Toelichting bedrijfsmiddelen
OV 1:
De curator heeft tw ee volledig ingerichte kringloopw inkels aangetroffen,
alsmede een bedrijfsw agen. In de boedel heeft de curator ook een
bedrijfsbusje, merk Mercedes, type Sprinter, uit het jaar 2010, aangetroffen.
Het busje rijdt op gas en heeft een aantal beschadigingen. Daarnaast heeft de
curator een beperkte kantoorinventaris aangetroffen.

25-04-2018
2

OV 2:
De curator is er niet in geslaagd om geïnteresseerden te vinden voor de
beperkte kantoorinventaris en de voorraden die resteerden na de
faillissementsuitverkoop in beide kringloopw inkels. Na overleg met een
veilingbureau is gebleken dat de kosten van een internetveiling de baten
zouden overtreffen. Om die reden heeft de curator besloten de inventaris en
de restvoorraad niet te verkopen. Het bedrijfsbusje is verkocht via een online
veilingbureau.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nu er geen stil pandrecht is gevestigd, is dit niet aan de orde.

25-04-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
OV 1:
Verkoop van de bedrijfsmiddelen. Ten aanzien van het bedrijfsbusje heeft de
curator een aantal opkopers benaderd om een bod uit te brengen. Dit heeft tot
geen enkele bieding geleid. Het voertuig zal nu via een online veiling w orden
aangeboden. De verw achting is dat vooral buitenlandse kopers geïnteresseerd
zijn in een dergelijk voertuig.
Tijdens de onderhandelingen met de verhuurder omtrent een eerdere
oplevering van het gehuurde heeft de curator de verhuurder erop gew ezen
dat de tw ee computers die zich in het pand aan de Postjeskade bevinden,
geen deel uitmaken van de resterende voorraad en dat de computers op korte
termijn zullen w orden opgehaald. Nadat het gehuurde korte tijd later w as
opgeleverd, heeft de verhuurder de curator medegedeeld dat de tw ee
computers zich niet langer in het pand bevinden. De curator heeft dit in
onderzoek.
OV 2:
Het door de curator ingestelde onderzoek naar de verdw ijning van de
computers heeft er niet toe geleid dat de computers zijn teruggevonden.
Inmiddels heeft de curator aangifte gedaan.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

25-04-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Faillissementsuitverkoop kringloopw inkels en
eerdere oplevering Postjeskade met vergoeding
restvoorraad

€ 2.858,85

€ 3.025,00

totaal

€ 2.858,85

€ 3.025,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
OV 1:
De curator heeft in tw ee van de panden de gebruikelijke voorraad van een
kringloopw inkel aangetroffen. Nu de curator geen doorstart heeft w eten te
bew erkstelligen, heeft de curator in beide filialen een faillissementsuitverkoop
gehouden.

25-04-2018
2

Ten aanzien van de resterende voorraad in het filiaal aan de Postjekade is de
curator met de verhuurder overeengekomen dat deze niet voor de vereffening
vatbare baten in het gehuurde zullen achterblijven. Zie verder 'huur' onder '1.
Inventarisatie'.
OV 2:
De curator heeft het filiaal aan de Kerkstraat opgeleverd met achterlating van
de resterende voorraad.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
OV 1: Nagaan of de voorraad in het pand aan de Kerkstraat alsnog verkocht
kan w orden.

25-04-2018
2

OV 2: Geen.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

25-04-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen

25-04-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder w as er geen openstaande debiteurenpost. Klanten
rekenden contant of per pin af.

25-04-2018
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen

25-04-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 72.284,59

25-04-2018
2

ING Bank N.V. heeft een vordering van in totaal € 72.284,59 ingediend uit
hoofde van een verstrekt krediet. Tevens bankierde gefailleerde bij Rabobank.
Deze heeft de curator bericht dat zij geen vordering zal indienen in het
faillissement.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had een leaseovereenkomst voor de pinautomaten en een
leaseovereenkomst voor vier kopieermachines. De geleasede kopieermachines
in het filiaal aan de Postjeskade zijn reeds teruggehaald door de betreffende
leasemaatschappij. De curator heeft hiervoor geen boedelbijdrage in rekening
gebracht, nu de curator in dit verband geen w erkzaamheden heeft verricht. De
curator zal de leasemaatschappijen in de gelegenheid stellen om de overige
geleasede apparatuur terug te halen. Voor deze w erkzaamheden zal de
curator, indien redelijk, een boedelbijdrage bedingen.

25-04-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden gevestigd.

25-04-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Neen

5.5 Eigendomsvoorbehoud

25-04-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
OV 1: Er heeft zich één crediteur gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft de relevante stukken opgevraagd.

25-04-2018
2

OV 2: De crediteur heeft in reactie op het verzoek van de curator laten w eten
dat er ten onrechte een beroep op eigendomsvoorbehoud is gedaan.

5.6 Retentierechten
Geen

25-04-2018
2

5.7 Reclamerechten
Geen

25-04-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen

25-04-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming (nog) niet voortgezet. De w inkels zijn nog
een aantal dagen opengegaan voor een faillissementsuitverkoop.

25-04-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

25-04-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen

25-04-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
OV 1:
De curator heeft met een aantal geïnteresseerde partijen overleg gevoerd
over een mogelijke doorstart. Met geen van de gegadigden is een
overeenkomst tot stand gekomen. De curator heeft thans in onderzoek of er
mogelijk nog andere geïnteresseerden zijn voor een (gedeeltelijke) doorstart.

25-04-2018
2

OV 2:
De curator heeft geen doorstart w eten te bew erkstelligen.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

25-04-2018
2

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
OV 1: Nagaan of een doorstart nog tot de mogelijkheden behoort.
OV 2: Geen

7. Rechtmatigheid

25-04-2018
2

7.1 Boekhoudplicht
OV 1:
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of gefailleerde aan de op
haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en w el in die zin dat op een
zodanige w ijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en
verplichtingen van gefailleerde kunnen w orden gekend. Indien zij niet aan de
op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het
bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat dit
onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is gew eest.

25-04-2018
2

Gefailleerde heeft een tw eetal dozen (verouderde) administratie aangeleverd.
De boekhouding w erd gevoerd via Exact Online. De curator heeft de
inloggegevens ontvangen.
OV 2:
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de
gevoerde administratie.
OV 4:
De curator heeft het onderzoek naar de administratie opgepakt. Exact Online
heeft de curator laten w eten dat zij het account van gefailleerde heeft
geblokkeerd omdat de facturen niet w erden betaald. De curator beschikt thans
enkel over de (verouderde) fysieke administratie, die niet leesbaar is. De
curator heeft het bestuur verzocht hem toegang te verlenen tot een leesbare
administratie. Aan dit verzoek heeft het bestuur tot op heden niet voldaan.

22-08-2018
4

Nadat de curator toegang heeft gekregen tot een leesbare administratie, heeft
hij onderzoek gedaan naar de gevoerde administratie. De curator heeft het
bestuur aanvullende vragen over de administratie gesteld. Het bestuur heeft
hierop gereageerd.

04-12-2018
5

De curator heeft vervolgens zijn eerste bevindingen en voorlopige conclusies
met het bestuur gedeeld en het bestuur uitgenodigd voor een bespreking op
kantoor om deze bevindingen te bespreken. De bespreking met het bestuur
zal plaatsvinden in de volgende verslagperiode. Het is mogelijk dat verder
onderzoek nog nieuw e of andere feiten oplevert.
De curator heeft deze kw estie meegenomen in de bespreking met het bestuur
van gefailleerde. Zie hiervoor uitgebreid onder 7.5.

25-03-2019
6

Zie onder 7.5

11-07-2019
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing. Het betreft een stichting met beperkte omzet.

25-04-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

25-04-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

25-04-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-04-2018
2

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de
(achtereenvolgende) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak behoorlijk
hebben vervuld.
De curator zal nader onderzoek naar verschillende aspecten van het gevoerde
bestuur alvorens conclusies te trekken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-08-2018
4

OV 4:
In de afgelopen verslagperiode is de curator gestart met het
rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft ten aanzien hiervan een aantal
vragen voorgelegd aan het bestuur. Naar aanleiding van de reactie die de
curator van het bestuur heeft ontvangen, heeft de curator nadere vragen
gesteld. De curator zal de antw oorden daarop nader bestuderen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-12-2018
5

De curator heeft het bestuur aanvullende vragen gesteld met betrekking tot de
w ijze w aarop het invulling heeft gegeven aan zijn bestuurstaak. Het bestuur
heeft hierop inhoudelijk gereageerd. De curator heeft het bestuur zijn eerste
bevindingen en voorlopige conclusies over het gevoerde bestuur voorgelegd.
Deze aspecten zullen w orden meegenomen tijdens de bespreking op het
kantoor van de curator genoemd onder 7.1. Ook hier geldt dat
verder onderzoek mogelijk nieuw e of andere feiten aan het licht brengt.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-03-2019
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de bespreking tussen het bestuur en de
curator plaatsgevonden, w aarbij meerdere aspecten van het gevoerde bestuur
zijn besproken. Tijdens deze bespreking heeft de curator met het bestuur
afgesproken dat het bestuur hem aanvullende stukken zal toesturen. De
curator heeft de toegezonden stukken ontvangen. Na bestudering van deze
stukken heeft de curator het bestuur geïnformeerd dat de stukken hem geen
aanleiding geven om zijn voorlopige conclusies bij te stellen. De curator is in
afw achting van een reactie van het bestuur.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Het bestuur heeft de curator een voorstel voor een minnelijke regeling
gedaan. De curator is voornemens dit voorstel af te w ijzen nu hij van mening
is dat het aangeboden schikkingsbedrag onder de gegeven omstandigheden
niet het hoogst haalbare is voor de gezamenlijke schuldeisers. De curator zal
het bestuur een tegenvoorstel doen.

7.6 Paulianeus handelen

11-07-2019
7

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

25-04-2018
2

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het
faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht w aarvan gefailleerde
w ist althans behoorde te w eten dat daarvan benadeling van schuldeisers het
gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het
faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terw ijl hetzij
deze derden w isten dat het faillissement reeds w as aangevraagd, hetzij deze
betaling het gevolg is gew eest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de
derde anderzijds, w elk overleg ten doel had om de derde door die betaling
boven andere schuldeisers te begunstigen.

7.6 Paulianeus handelen

22-08-2018
4

OV 4:
De curator heeft de afgelopen verslagperiode eveneens het onderzoek naar
eventueel paulianeus handelen opgepakt. Dit onderzoek zal de komende
verslagperiode w orden voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

25-03-2019
6

Nader onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek grootboekadministratie; onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek paulianeus handelen.

25-04-2018
2

Bespreking met bestuur ten aanzien van diverse aspecten van het gevoerde
bestuur.

04-12-2018
5

Afw achten reactie bestuur. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuw e of
andere feiten oplevert.

25-03-2019
6

Tegenvoorstel bestuur. Voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

11-07-2019
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 28.534,37
OV 1: p.m.
OV 2: € 28.534,37 + p.m.

25-04-2018
2

UW V heeft een vordering ingediend van in totaal € 21.897,51. De verhuurder
van de Postjeskade heeft een vordering ingediend van in totaal € 6.655,- die
ziet op de kosten van de ontruiming en de door haar betaalde boedelbijdrage.

OV 4:
CCV Nederland heeft zich bij de curator gemeld als boedelcrediteur. De curator
heeft vervolgens onderzocht of de vordering van CCV Nederland al dan niet
(gedeeltelijk) kw alificeert als boedelvordering, over w elke kw estie de curator
een uitgebreid onderhoud met CCV Nederland heeft gehad. Op enig moment
tijdens dit overleg heeft CCV Nederland ervoor gekozen haar vordering in te
trekken.
Met betrekking tot de boedelvordering ingediend door de verhuurder, zie
onder 8.6.
€ 28.908,16

22-08-2018
4

25-03-2019
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 112.386,00

25-04-2018
2

OV 1: 84.689,00
OV 2: € 112.386,00
De door de fiscus ingediende vordering ziet voornamelijk op LB en OB over de
periode juni 2016 tot en met september 2017.
€ 111.150,00

04-12-2018
5

Door een verrekening met een teruggaaf is de vordering van de fiscus
verlaagd.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.441,25

25-04-2018
2

OV 1: nog niet ingediend
OV 2: € 3.441,25

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
OV 2: Eén van de personeelsleden heeft een vordering ingediend uit hoofde
van niet afgedragen pensioenpremie. De hoogte van de vordering is nog niet
aan de curator doorgegeven.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25-04-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

25-04-2018
2

OV 1: 7
OV 2: 9
13

04-12-2018
5

14

25-03-2019
6

15

11-07-2019
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 191.953,83

25-04-2018
2

OV 1: € 190.250,86
OV 2: € 191.953,83.
In dit bedrag is inbegrepen de vordering van de verhuurder van de
Postjeskade ad € 97.441,05. Hoew el de curator op 24 november 2017 met de
verhuurder is overeengekomen dat zij onvoorw aardelijk en onherroepelijk
afstand doet van al haar vorderingen op de gefailleerde onderneming en
akkoord gaat met oplevering in de huidige staat, heeft de verhuurder op 26
december 2017 en op 2 januari 2018 vorderingen ingediend ter zake van
ontruimingskosten en de door haar betaalde boedelbijdrage. De curator zal de
komende verslagperiode contact opnemen met de verhuurder.

OV 4:
De curator heeft de verhuurder van de Postjeskade eraan herinnerd dat zij
onvoorw aardelijk en onherroepelijk afstand heeft gedaan van al haar
vorderingen op de gefailleerde onderneming. De curator heeft hier geen
reactie op ontvangen. Uit overw egingen van kostenbesparing laat de curator
deze kw estie verder rusten tot hij zijn w erkzaamheden in het faillissement
heeft afgerond.

22-08-2018
4

€ 201.119,37

04-12-2018
5

€ 201.204,80

25-03-2019
6

€ 201.519,40

11-07-2019
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaatsvinden aan de crediteuren
en hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

25-04-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren van de crediteuren.

25-04-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator voert thans geen procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

25-04-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
OV 1:
Verkoop van resterende activa, onderzoek boekhoudplicht en
bestuurdersaansprakelijkheid; inventariseren van crediteuren.

25-04-2018
2

OV 2:
Onderzoek boekhoudplicht en bestuurdersaansprakelijkheid; inventariseren
van crediteuren.
OV 4:
De curator verw acht de komende verslagperiode conclusies te kunnen trekken
ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek. Verder: inventariseren van
crediteuren.

22-08-2018
4

Bespreking met bestuur ten aanzien van diverse aspecten van het gevoerde
bestuur; inventarisatie crediteuren.

04-12-2018
5

Afw achten reactie bestuur; voortzetten onderzoek naar verschillende aspecten
van het gevoerde bestuur; afw achten reactie verhuurder met betrekking tot
betaalde w aarborgsom; inventarisatie crediteuren.

25-03-2019
6

Verdere schikkingsonderhandelingen; voortzetten onderzoek naar
verschillende aspecten van het gevoerde bestuur; inventarisatie crediteuren.

11-07-2019
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onbekend w anneer het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

25-04-2018
2

10.3 Indiening volgend verslag
11-10-2019

11-07-2019
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

25-04-2018
2

