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mr H.F.C. Hoogendoorn

Algemene gegevens
Naam onderneming
W G constructies B.V. (voorheen Smederij Goedhart B.V.)

12-07-2018
6

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W G constructies
B.V. (tot 22 februari 2017 Smederij Goedhart B.V.), ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34261828 en
gevestigd te (1032 KP) Amsterdam aan de Polijsterw eg 15.

11-04-2018
5

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: vervaardiging van metalen constructiew erken en
delen daarvan.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

11-04-2018
5

Toelichting financiële gegevens
Omzet:
2013: € 393.975
2014: € 321.955
2015: € 470.898

11-04-2018
5

W inst en verlies:
2013: € 72.007 verlies
2014: € 7.296 verlies
2015: € 4.330 w inst
Balanstotaal:
2013: € 130.097
2014: € 113.326
2015: € 120.283

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

11-04-2018
5

Boedelsaldo
€ 8.164,73

11-04-2018
5

€ 7.946,73

12-10-2018
7

€ 13.876,82

03-02-2020
12

€ 38.831,02

13-11-2020
15

Verslagperiode
van
29-12-2017

11-04-2018
5

t/m
10-4-2018
van
11-4-2018

12-07-2018
6

t/m
11-7-2018
van
12-10-2018
t/m
28-1-2019

29-01-2019
8

van
29-1-2019

01-05-2019
9

t/m
30-4-2019
van
2-4-2019

02-08-2019
10

t/m
2-8-2019
van
3-8-2019

01-11-2019
11

t/m
1-11-2019
van
2-11-2019

03-02-2020
12

t/m
30-1-2020
van
1-2-2020

08-06-2020
13

t/m
7-6-2020
van
8-10-2020

08-09-2020
14

t/m
7-9-2020
van
10-9-2020
t/m
12-11-2020

Bestede uren

13-11-2020
15

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

1 uur 54 min

7

8 uur 36 min

8

5 uur 30 min

9

1 uur 42 min

10

3 uur 54 min

11

2 uur 48 min

12

5 uur 24 min

13

4 uur 6 min

14

19 uur 18 min

15

7 uur 12 min

totaal

60 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren in verslagperiode: 7 uur en 18 minuten
Bestede uren totaal: 109 uur en 42 minuten

11-04-2018
5

Bestede uren totaal bij indiening van het zesde verslag: 111,6.

12-07-2018
6

Ten tijde van de indiening van het zevende verslag bedroeg de totaal aan het
faillissement bestede tijd 120,2.

12-10-2018
7

Bij indiening van het negende verslag zijn in totaal 125,7 uren aan het
faillissement besteed.

29-01-2019
8

Ten tijde van indiening van onderhavig negende verslag zijn in totaal 127,4
uren aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van
publiceren nog niet beschikbaar is of niet openbaar is. Ook kan het zijn dat in
het verslag w eergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te w orden. Aan
dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

01-05-2019
9

Ten tijde van indiening van onderhavig tiende verslag zijn in totaal 131,3 uren
aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren
nog niet beschikbaar is of niet openbaar is. Ook kan het zijn dat in het verslag
w eergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te w orden. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

02-08-2019
10

Ten tijde van indiening van onderhavig tiende verslag zijn in totaal 134,1 uren
aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren
nog niet beschikbaar is of niet openbaar is. Ook kan het zijn dat in het verslag
w eergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te w orden. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

01-11-2019
11

Dit betreft het tw aalfde voortgangsverslag. Bij indiening van dit verslag zijn in
totaal 139,6 uren aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet openbaar is. Ook kan
het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te
w orden. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

03-02-2020
12

Dit betreft het dertiende voortgangsverslag. Ten tijde van indiening zijn in
totaal 144 uren aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet openbaar is. Ook kan
het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te
w orden. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

08-06-2020
13

Dit betreft het veertiende voortgangsverslag. Ten tijde van indiening zijn in
totaal 163,3 uren aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet openbaar is. Ook kan
het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te
w orden. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

08-09-2020
14

Dit betreft het vijftiende voortgangsverslag. Ten tijde van indiening zijn in
totaal 170,8 uren aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet openbaar is. Ook kan
het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf bijgesteld dient
te w orden. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

13-11-2020
15

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 3 april 2007. Bestuurder en enig aandeelhouder
van gefailleerde is W . Goedhart Beheer B.V., van w elke vennootschap
mevrouw W . Goedhart bestuurder en enig aandeelhouder is. W G Constructies
B.V. heette voorheen Smederij Goedhart B.V. Kort voor faillissement is de
statutaire naam veranderd om de familienaam niet met het faillissement te
besmetten.

11-04-2018
5

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

11-04-2018
5

1.3 Verzekeringen
De curator heeft alle lopende verzekeringen per 20 april 2017 opgezegd.

11-04-2018
5

1.4 Huur
De huur van de bedrijfslocatie van gefailleerde is met machtiging van de
rechter-commissaris opgezegd tegen de w ettelijke opzegtermijn van drie
maanden.

11-04-2018
5

1.5 Oorzaak faillissement
De curator en de advocaat van het bestuur zijn nog in discussie over de
bevindingen van de curator en de kw alificatie in dit kader. Naar verw achting is
hierover uitsluitsel in de zesde verslagperiode.

11-04-2018
5

Zie voorts paragraaf 7 van dit verslag.

12-10-2018
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

11-04-2018
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

11-04-2018
5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-3-2017

8

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de drie
personeelsleden het ontslag aangezegd op 2 maart 2017.

totaal

8

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit
diverse machines.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
De advocaat van de pandhouder heeft aangegeven grotendeels te kunnen
instemmen met de door de curator gepresenteerde berekening, echter op
kleine punten zou geen instemming zijn. De curator is in het ongew isse
gelaten w aar dit exact op ziet. Ondanks vele verzoeken richting de advocaat
van de pandhouder is hierover nog steeds geen duidelijkheid gegeven. De
curator heeft aangedrongen op spoedige afw ikkeling, hetgeen in het belang is
van alle betrokken partijen.

11-04-2018
5

Ook in de zesde verslagperiode is een reactie van de advocaat van de
pandhouder (tevens de advocaat van het bestuur) uitgebleven, ondanks
diverse verzoeken en sommaties. De curator zal afrekenen conform de door
hem opgestelde berekening.

12-07-2018
6

Het uiteindelijk aan de pandhouder door te betalen bedrag is mogelijk nog
onderhevig aan veranderingen omdat het boedelactief en deficit op dit moment
nog niet vaststaan. Doorbetaling heeft om die reden dan ook nog niet
plaatsgevonden.

01-05-2019
9

In de tiende verslagperiode heeft doorbetaling van de aan de pandhouder
toekomende opbrengst ad € 7.361,96 vanaf de derdengeldenrekening van het
kantoor van de curator plaatsgevonden.

02-08-2019
10

Het restant van de opbrengst van € 37.984,48 staat nog op
derdengeldenrekening van het kantoor van de curator en w ordt naar de
faillissementsrekening overgemaakt.

01-11-2019
11

In de tw aalfde verslagperiode is voornoemd bedrag overgemaakt naar de
faillissementsrekening. Dit onderdeel geldt als afgew ikkeld.

03-02-2020
12

In de tw aalfde verslagperiode is voornoemd bedrag overgemaakt naar de
faillissementsrekening. Dit onderdeel geldt als afgew ikkeld.

08-06-2020
13

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator behartigt ten deze de belangen van de fiscus in het kader van zijn
bodemvoorrecht.

11-04-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Op datum faillissement diende nog één opdracht
ter w aarde van € 5.178,80 te w orden afgerond.
Deze opdracht is – met toestemming van de
rechter-commissaris – afgemaakt in de w eek na
het uitgesproken fa

€ 5.178,80

totaal

€ 5.178,80

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

De curator heeft een bedrag van € 170,20 aan
cashgeld aangetroffen.

€ 1.895,31

totaal

€ 1.895,31

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In de verslagperiode is het bedrag van de kas op de faillissementsrekening
gestort. Eveneens is een restitutie van verzekeringspremie door de boedel
ontvangen.
In de vierde verslagperiode is een bedrag van € 1.258,75 van de
Belastingdienst door de boedel ontvangen. Dit betreft de afw ikkeling van de Grekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 18.855,45

€ 9.089,57

€ 18.855,45

€ 9.089,57

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

11-04-2018
5

Toelichting debiteuren
De curator verw acht dat de nog te incasseren vordering van € 7.358,62 niet
inbaar zal zijn. Er zijn debiteuren die hebben betaald op de ING-rekening van
de bestuurder van gefailleerde. De curator heeft vele malen verzocht de
betreffende bedragen (een totaal van € 6.254,49) door te storten, echter
hiertoe is het bestuur nog niet overgegaan.
Ook in de vijfde verslagperiode heeft het bestuur nagelaten in dit kader actie
te ondernemen, ondanks herhaalde verzoeken. De curator beraadt zich over
nader te nemen maatregelen.

11-04-2018
5

Over deze kw estie heeft inmiddels overleg plaatsgevonden. Het bestuur lijkt er
inmiddels van doordrongen dat het bedrag van € 6.254,49 aan de boedel moet
w orden afgedragen. De curator verw acht dat de bestuurder deze ten onrechte
door haar ontvangen debiteurengelden alsnog op korte termijn aan de boedel
afdraagt.

12-07-2018
6

Het bestuur heeft nagelaten de ten onrechte door haar ontvangen
debiteurengelden door te storten naar de faillissementsrekening. In de
zevende verslagperiode is het bestuur gesommeerd dit alsnog te doen,
tegelijk met de aansprakelijkstelling als omschreven in paragraaf 7 van dit
verslag.

12-10-2018
7

Dit kw estie is nog niet afgerond en vormt onderdeel van overleg over een
minnelijke regeling ter zake door de curator geconstateerde (en door het
bestuur) betw iste bestuurdersaansprakelijkheid. Voor het overige w ordt
verw ezen naar paragraaf 7 van dit verslag.

29-01-2019
8

In de vijftiende verslagperiode is een finale regeling getroffen met het
bestuur w aarin ook dit onderdeel is vervat. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk
7 van dit verslag.

13-11-2020
15

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek mogelijke restituties.

11-04-2018
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 40.019,42

11-04-2018
5

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V.

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

11-04-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
De ABN AMRO Bank N.V. heeft geen zekerheidsrechten kenbaar gemaakt.
Glashandel Balink B.V. te Heerenveen heeft aangegeven een pandrecht te
hebben op de machines die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het
bedrijf van gefailleerde en in dit kader is een pandakte overgelegd. De curator
heeft de rechtsgeldigheid van de verpanding en van de door Glashandel Balink
B.V. gepretendeerde vordering in onderzoek, en is daarnaast met de
pandhouder in overleg over de meest gerede w ijze van verkoop van de
(mogelijk) verpande zaken. Dat plan van aanpak zal snel concreet w orden. In
de volgende verslagperiode zal ook de verkoop zelf beslag moeten krijgen.

11-04-2018
5

5.4 Separatistenpositie
Voornoemde Glashandel Balink B.V.

11-04-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog hebben zich drie partijen bij de curator gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. De betreffende zaken zijn echter niet in de boedel
aangetroffen.

11-04-2018
5

5.6 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen met een retentierecht gemeld.

11-04-2018
5

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen met een reclamerecht gemeld.

11-04-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Herberekening pandinbreng, herhaalde verzoeken advocaat pandhouder.

11-04-2018
5

Overleg met de advocaat van de pandhouder, bestuderen stukken.

12-07-2018
6

Contact advocaat pandhouder.

12-10-2018
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten behoeve van het afmaken van een opdracht te Lisse is de onderneming
van gefailleerde – met machtiging van de rechter-commissaris – voortgezet.

11-04-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

11-04-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart. Er w as op het moment van
faillietverklaring ook geen onderhanden w erk meer aanw ezig.

11-04-2018
5

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de vierde verslagperiode heeft de curator zijn oorzaken- en
administratieonderzoek afgerond. De curator komt tot het voorlopige oordeel
dat is voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW ..

11-04-2018
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2014 en 2015 zijn te laat gedeponeerd. De
jaarrekening over 2013 is tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

11-04-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

11-04-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering in dit kader is verjaard.

11-04-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Omdat de jaarcijfers 2014 en 2015 te laat zijn gedeponeerd vinden de
bew ijsvermoedens toepassing. De curator en bestuur verschillen van mening
over of ook los daarvan sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator zal in
de komende verslagperiode in overleg treden met het bestuur teneinde te
bezien of de kw estie minnelijk kan w orden opgelost.
Zoals onder paragraaf 1 van dit verslag is opgemerkt, zijn partijen nog in
overleg. Het is de verw achting dat in de zesde verslagperiode uitsluitsel komt.

Toelichting
Ondanks diverse uitnodigingen richting de advocaat van het bestuur om deze
kw estie af te ronden, is een reactie van de bestuurder steeds uitgebleven.

11-04-2018
5

12-07-2018
6

Eerst recent heeft nader overleg plaatsgevonden tussen de curator en de
advocaat van de bestuurder. De advocaat van de bestuurder heeft
aangegeven eerst schriftelijk en gedetailleerder in te zullen gaan op de
aantijgingen van de curator. Partijen zullen daarna in nader overleg treden (en
voor dat doel w aarschijnlijk een bespreking inplannen) om te bezien of op
minnelijke w ijze tot overeenstemming kan w orden gekomen. De curator zal
erop aansturen dat dit in de komende verslagperiode duidelijk zal duidelijk
w orden.

Toelichting
Ondanks eerdere toezegging heeft de advocaat van de bestuurder geen
gedetailleerdere reactie op het schriftelijke voornemen tot aansprakelijkstelling
van het bestuur van 28 september 2017 meer ontvangen. Ondanks verzoeken
van de curator in de afgelopen verslagperiode heeft ook geen minnelijk overleg
meer plaatsgevonden. De curator heeft het bestuur in de afgelopen
verslagperiode daarom formeel aansprakelijk gesteld voor het tekort in
faillissement en beraadt zich thans op het nemen van vervolgstappen.

Toelichting
De formele aansprakelijkstelling heeft vooralsnog nog niet geleid tot een
minnelijke oplossing. Of de kw estie buiten rechte moet w orden opgelost moet
in de volgende verslagperiode duidelijk w orden.

Toelichting
In de negende verslagperiode heeft het bestuur formeel aansprakelijkheid
betw ist. Volgens de bestuurders is het faillissement veroorzaakt door de
economische crisis in de (bouw )markt en zou het bestuurd er alles aan gedaan
hebben om het tij te keren.

12-10-2018
7

29-01-2019
8

01-05-2019
9

W at de curator betreft staat evenw el vast dat sprake is van onbehoorlijk
bestuur. In dit eerste plaats is dit zo omdat het bew ijsvermoeden van artikel
2:248 lid 2 BW geactiveerd is. Daarnaast zijn de effecten van de economische
crisis op de onderneming van gefailleerde onvoldoende aangetoond en lijkt het
juist zo gew eest te zijn dat de bestuurder in de laatste jaren voor het
faillissement niet of nauw elijks meer betrokken w as bij het de onderneming.
De curator maakt zich er thans hard voor om alsnog op minnelijke w ijze tot een
oplossing te komen. Dit zal zich in de tiende verslagperiode alsnog moeten
gaan uitkristalliseren.

Toelichting
De curator heeft zich in verbinding gesteld met de rechter-commissaris over de
te nemen stappen. In dit kader zijn inmiddels diverse
voorbereidingshandelingen getroffen.

Toelichting
In de dertiende verslagperiode heeft de curator in dit kader diverse acties
verricht. Openbare rapportage in dit kader volgt in een later
voortgangsverslag.

Toelichting
Omdat partijen ter zake de door de curator geconstateerde
bestuurdersaansprakelijkheid geen minnelijke oplossing bereikten, zijn door de
curator conservatoire maatregelen getroffen en w erd in de bodemzaak
inmiddels ook een dagvaarding aan de bestuurders betekend. In het kader
van eventueel herstart van schikkingsonderhandelingen is deze dagvaarding
niet aangebracht maar is een herstelexploot betekend met als nieuw e eerst
dienende datum 14 oktober 2020. Voordien zal er een minnelijke regeling
moeten zijn getroffen.

Toelichting
De curator w as van oordeel van sprake w as van
bestuurdersaansprakelijkheid omdat de bestuurder vanaf medio 2013 niet of
nauw elijks meer bij de onderneming betrokken zou zijn gew eest (onder meer
in verband met een verhuizing naar Friesland) en daardoor de zaken te veel
op haar beloop zou hebben gelaten. Verklaringen van w erknemers
onderschreven dit.
In dezelfde periode w erden ook de jaarcijfers niet meer gedeponeerd. Op
grond van het w ettelijk bew ijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW staat
onbehoorlijk bestuur op die grond ook vast.
Door (de advocaat van de) bestuurder is hier tegen ingebracht dat de
bestuurder juist steeds haar uiterste best zou hebben gedaan en dat
omzetdaling en verliezen gelegen zouden zijn in de financieel crisis van
destijds. De bestuurder zou vanaf dat moment W G constructies B.V.
geprobeerd te hebben herstructureren en onder meer om die reden ook het
personeelsbestand hebben doen inkrimpen. Daarna bleef de onderneming
verlieslatend. Vervolgens zou zijn geprobeerd de onderneming te verkopen
en kreeg W G constructies B.V. te maken met tw ee failliete debiteuren
w aardoor haar resultaten nog meer onder druk kw amen te staan. Uiteindelijk
bleek de marge op de bedrijfsvoering volgens de bestuurder te gering om de
inmiddels ontstane verliezen, tot uitdrukking gebracht in het negatieve eigen
vermogen, terug te verdienen. Dit, in combinatie met de spierreuma van de
bestuurder, zou begin 2016 hebben geleid tot het besluit het faillissement
van de vennootschap aan te vragen. Er zou geen perspectief meer zijn

03-02-2020
12

08-06-2020
13

08-09-2020
14

13-11-2020
15

gew eest.
De bestuurder heeft ook de verklaring van de w erknemers in algemene zin
betw ist.
Uiteindelijk zijn de curator en (de advocaat) opnieuw met elkaar in overleg
getreden en is uiteindelijk alsnog overeenstemming over een schikking
bereikt. Bij de totstandkoming van de schikking heeft de curator het van
belang geacht dat hij niet is gestuit op grote malversaties en/of bijvoorbeeld
onrechtmatige onttrekkingen. Ook w as aan de boekhoudplicht voldaan.
Bovendien w aren er ook externe omstandigheden (zoals inderdaad de
economische crisis en het faillissement van tw ee grote debiteuren) aan te
w ijzen als oorzaak van het faillissement. Onder deze omstandigheden heeft
de curator het opportuun geacht om als schikking overeen te komen dat de
bestuurder een bedrag van € 25.000,= aan de boedel zal vergoeden. Dit
bedrag zal in termijnen w orden voldaan, w aarbij het de bedoeling is dat het
gehele schikkingsbedrag voor 31 december 2020 aan de boedel is betaald.
Zodra deze betalingsregeling is geeffectueerd, zal het faillissement w orden
voorgedragen voor afw ikkeling. Naar verw achting zal dit plaatsvinden in het
eerste kw artaal van 2021.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

11-04-2018
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de tiende verslagperiode is een schikkingsvoorstel van de zijde van de
bestuurders uitgebleven. De advocaat van de bestuurders heeft aangegeven
dat de bestuurders de vermeende aansprakelijkheid van de hand w ijzen en
niet bereid zijn tot het treffen van een schikking. De curator beraadt zich thans
over vervolgstappen.

02-08-2019
10

Namens de bestuurders is ook te kennen gegeven geen minnelijk overleg ten
overstaan van de rechter-commissaris w illen voeren. De kw estie ter zake de
door de curator geconstateerde bestuurdersaansprakelijkheid kan dus niet
minnelijk w orden opgelost.

01-11-2019
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact advocaat bestuur.

11-04-2018
5

Overleg met de advocaat van de pandhouder, bestuderen stukken.

12-07-2018
6

Aansprakelijkstelling, bestuderen stukken.

12-10-2018
7

Contact advocaat bestuur.

29-01-2019
8

Bestuderen stukken, contact rechter-commissaris en advocaat bestuur.

01-05-2019
9

Contact rechter-commissaris en advocaat bestuur.

02-08-2019
10

Contact diverse betrokkenen.

01-11-2019
11

Diverse verrichtingen in het kader van te nemen procedurele maatregelen.

03-02-2020
12

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

08-06-2020
13

Overleg advocaat bestuur, diverse acties in het kader van (kennelijk)
onbehoorlijk bestuur.

08-09-2020
14

Onderhandeling bestuur, overleg rechter-commissaris, monitoren uitvoering
regeling.

13-11-2020
15

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In de vijfde verslagperiode zijn door de boedel de kosten ter zake van het
extern verrichtte administratieonderzoek ad in totaal € 1.038,42 inclusief BTW
voldaan.
De boedelschuld aan het UW V is verhoogd met pensioenpremie tot een bedrag
van € 21.750,40.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-04-2018
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 25.680,07

11-04-2018
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vorderingen van € 2.593,96
(w erkgeverspremie) en € 14.151,36 (loonvordering) ter verificatie bij de curator
ingediend.

11-04-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

11-04-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 199.807,69

11-04-2018
5

€ 192.445,93

03-02-2020
12

Toelichting
De vordering van de pandhouder is na afdracht naar beneden bijgesteld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is niet de verw achting dat bij einde van het faillissement w ordt
toegekomen aan uitdeling aan de concurrente crediteuren.

11-04-2018
5

Vereenvoudigde afw ikkeling ex art. 137a Fw w aarbij aan de hoogst
gerangschikte preferente schuldeisers kan w orden uitgekeerd.

13-11-2020
15

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie vorderingen.

11-04-2018
5

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verw ezen w ordt naar het bovenstaande.

11-04-2018
5

Afw ikkeling aansprakelijkstelling bestuur, afrekenen met pandhouder op de
door de boedel voorgestelde w ijze en incasso debiteuren van bestuur.

12-07-2018
6

De curator zal in de komende verslagperiode besluiten of er, gelet op de
formele aansprakelijkstelling van het bestuur voor het tekort in dit
faillissement, nadere stappen tegen het bestuur zullen moeten w orden
ondernomen.

12-10-2018
7

De curator beproeft vooralsnog de optie voor een minnelijke oplossing. Of dat
mogelijk is moet de komende verslagperiode duidelijk w orden.

29-01-2019
8

De curator beraadt zich over vervolgstappen ten aanzien van de
bestuurdersaansprakelijkheid.

02-08-2019
10

Afw ikkeling rechtsmatigheidskw estie.

03-02-2020
12

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

08-06-2020
13

Alsnog beproeven regeling in der minne ter zake door curator geconstateerde
bestuurdersaansprakelijkheid en/of entameren bodemprocedure.

08-09-2020
14

Zodra de met de bestuurder getroffen schikking is geeffectueerd zal aan de
rechter-commissaris verzocht w orden het faillissement te mogen afw ikkelen.
Er zal sprake van een vereenvoudigde afw ikkeling ex art. 137a Fw , w aarbij
de hoogst gerangschikte preferente schuldeisers een percentage van hun
vorderingen krijgen uitgekeerd. De schuldeisers zullen van het verdere
verloop op de hoogte w orden gehouden.

13-11-2020
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator streeft ernaar het faillissement zo spoedig mogelijk af te w ikkelen.

11-04-2018
5

De curator zal proberen om in de tiende verslagperiode alsnog tot een
schikking te komen.

01-05-2019
9

In overleg met de rechter-commissaris zal de curator in de tw aalfde
verslagperiode de verder te bew andelen w eg bepalen.

01-11-2019
11

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

13-11-2020
15

10.3 Indiening volgend verslag
13-2-2021

13-11-2020
15

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie diversen en verslaglegging.

11-04-2018
5

Verslaglegging.

12-07-2018
6

Verslaglegging, contact rechter-commissaris.

12-10-2018
7

Contact rechter-commissaris, verslaglegging.

29-01-2019
8

Verslaglegging.

01-05-2019
9

overleg rechter-commissaris en verslaglegging

01-11-2019
11

Verslaglegging, contact rechter-commissaris.

03-02-2020
12

Contact rechter-commissaris en verslaglegging.

08-06-2020
13

Verslaglegging.

08-09-2020
14

Contact rechter-commissaris, verslaglegging.

13-11-2020
15

Bijlagen
Bijlagen

