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

11
13-01-2022
F.13/19/14
NL:TZ:0000089992:F001
15-01-2019

R-C
Curator

mr. C.H. Rombouts
mr C.R. Zijderveld

Algemene gegevens
Naam onderneming
Schoenhandel Leemans B.V.

27-02-2019
1

Gegevens onderneming
Schoenhandel Leemans B.V. handelend onder de naam Leemans Schoenen
("Leemans")

27-02-2019
1

Activiteiten onderneming
Leemans is een schoenw inkel en exploiteerde zeventien w inkels en een
w ebw inkel.

27-02-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 2.364.574,00

2016

€ 3.160.301,00

2018

€ 8.777.760,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zullen in het volgende verslag w orden gepubliceerd.

27-02-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
117

27-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 485.715,75

27-02-2019
1

€ 493.980,01

03-06-2019
2

€ 884.329,51

16-09-2019
3

€ 1.008.178,79

18-12-2019
4

€ 1.031.981,51

18-03-2020
5

€ 1.030.581,62

18-06-2020
6

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de opbrengst van een aantal verkochte
zaken via een w ebveiling ontvangen.
€ 1.019.738,73

21-09-2020
7

€ 1.016.489,83

21-12-2020
8

€ 1.005.694,11

22-03-2021
9

€ 944.007,95

22-09-2021
10

Verslagperiode
van
15-1-2019

27-02-2019
1

t/m
26-2-2019
van
27-2-2019

03-06-2019
2

t/m
2-6-2019
van
3-6-2019

16-09-2019
3

t/m
15-9-2019
van
16-9-2019

18-12-2019
4

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

18-03-2020
5

t/m
18-3-2020
van
19-3-2020

18-06-2020
6

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

21-09-2020
7

t/m
20-9-2020
van
21-9-2020

21-12-2020
8

t/m
20-12-2020
van
21-12-2020

22-03-2021
9

t/m
21-3-2021
van
22-3-2021

22-09-2021
10

t/m
21-9-2021
van
22-9-2021
t/m
12-1-2022

Bestede uren

13-01-2022
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

462 uur 0 min

2

142 uur 30 min

3

123 uur 42 min

4

192 uur 30 min

5

165 uur 42 min

6

53 uur 24 min

7

75 uur 42 min

8

49 uur 12 min

9

22 uur 54 min

10

29 uur 54 min

11

17 uur 24 min

totaal

1.334 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Totaal aantal bestede uren: 607,90

03-06-2019
2

In totaal is 1092 uur en 24 minuten aan het faillissement besteed.

18-03-2020
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Leemans bestaat reeds 120 jaar, de datum van oprichting van failliet is echter
3 maart 1986. Enig aandeelhouder is Beheersmaatschappij Fam. Leemans
Hoofddorp B.V. De bestuurders zijn de heren S.P. Leemans en J. Leemans
("Bestuurders").

27-02-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens de Bestuurders zijn er geen lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

27-02-2019
1

1.3 Verzekeringen
Leemans heeft de volgende verzekeringen:

27-02-2019
1

- Autoverzekering;
- Bedrijfsschadeverzekering;
- Brandverzekering;
- Geldverzekering;
- Verzuimverzekering;
- W A en W GA Eigen Beheer verzekering;
- Computer / Elektronicaverzekering;
- W egasverzekering;
- Landmateriaal verzekering.
De curator heeft de verzekeringen nog niet beëindigd in verband met het
voortzetten van de onderneming.
De curator heeft op een verzekering na alle verzekeringen beëindigd en w aar
mogelijk premierestitutie gevraagd.

03-06-2019
2

De curator heeft inmiddels alle verzekeringen beëindigd.

16-09-2019
3

1.4 Huur
Leemans is partij bij zeventien huurovereenkomsten. De curator heeft de
huurovereenkomsten met toestemming van de rechter-commissaris per 23
januari 2019 opgezegd. De curator zal in overleg met de verhuurders uiterlijk
23 april 2019 de panden opleveren.

27-02-2019
1

Afgelopen verslagperiode zijn alle panden opgeleverd.

03-06-2019
2

Aan ABN AMRO Bank is verzocht om een opgave van eventueel nog niet door
verhuurders getrokken bankgaranties.

18-03-2020
5

ABN AMRO Bank heeft aangegeven dat er nog één bankgarantie openstaat. De
curator tracht dit onderw erp aankomende verslagperiode af te ronden.

21-09-2020
7

De curator heeft afgelopen verslagperiode diverse malen getracht contact te
krijgen met partij w aarvan de bankgarantie nog openstaat. Dit is nog niet
gelukt. De curator zal aankomende verslagperiode nogmaals een poging
ondernemen en eventueel in overleg treden met ABN AMRO Bank.

21-12-2020
8

Het is de curator gelukt om contact te leggen met de partij w aarvan de
bankgarantie nog openstaat. Deze partij heeft contact opgenomen met ABN
AMRO Bank en de verw achting is dat dit punt aankomende verslagperiode zal
w orden afgew ikkeld.

22-03-2021
9

Afgelopen verslagperiode is de laatste openstaande bankgarantie afgew ikkeld.

22-09-2021
10

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De Bestuurders hebben het volgende gezegd over het faillissement:

27-02-2019
1

"Leemans zit in het middensegment en de afgelopen jaren zijn er veel klappen
gevallen. Door de opkomst van het online w inkelen (Zalando, W ehkamp), het
dragen van sneakers is veel normaler gew orden (ook op de w erkvloer) en de
verandering van geldbesteding van consumenten (duurdere mobieltjes, minder
schoenen etc.) is het lastig om overeind te blijven.
De bestuurders geven aan nog geprobeerd te hebben om de kosten omlaag te
krijgen (personeelskosten, huurkosten, overhead), maar dit mocht niet baten.
De grootste kracht van Leemans w as op enig moment seniorenschoenen.
Uiteindelijk hebben de Bestuurders zelf het faillissement aangevraagd."

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
117

27-02-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
117

27-02-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

17-1-2019

117

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de
w erknemers het ontslag aangezegd.

totaal

117

2.4 Werkzaamheden personeel
Gedurende de opzegtermijn (en voor de duur van de voortzetting van de
onderneming) is door het personeel w erk verricht.
De w erkzaamheden voor de aankomende verslagperiode zal zijn eventuele
vragen van het personeel afhandelen.

27-02-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit het kadaster blijkt dat er geen onroerende zaken op naam van Leemans
staan.

27-02-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

27-02-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

w inkelinventraris

€ 29.422,54

€ 29.422,54

totaal

€ 29.422,54

€ 29.422,54

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een w inkelinventaris aangetroffen. BVA Auctions zal
aankomende verslagperiode de w inkelinventaris die niet is overgenomen door
Nelson, veilen.

27-02-2019
1

De veiling van de w inkelinventaris heeft € 26.290,95 opgebracht. De kosten
van de veiling zijn hierop al in mindering gebracht.

03-06-2019
2

In de afgelopen verslagperiode is een deel van de onverkochte inventaris
alsnog via een w ebveiling verkocht. De opbrengst hiervan bedroeg - na aftrek
van veilingkosten - € 3.131,59; het bedrag is op de boedelrekening ontvangen.
Hiermede komt de totale opbrengst op € 29.422,54.

18-06-2020
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus zal w aarschijnlijk een bodemvoorrecht hebben.

27-02-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afw ikkeling veiling van de w inkelinventaris.

27-02-2019
1

Geen.

03-06-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een voorraad (voornamelijk schoenen) in de boedel
aangetroffen. Nelson Schoenen B.V. heeft de voorraad van Leemans gekocht.
De curator zal de afrekening van de voorraad aankomende verslagperiode
verder afronden. Zie ook punt 6.

27-02-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is met Nelson Schoenen B.V. overleg gevoerd
over de definitieve telling en afrekening van de voorraad.

03-06-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkoop voorraad (zie ook punt 6).

27-02-2019
1

Dit punt is afgew ikkeld.

18-12-2019
4

3.8 Andere activa
Beschrijving
Declaratie kosten Herstelkader

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 10.000,00

Uitkering Uniform Herstellende Rentederivaten
MKB

€ 258.917,77

totaal

€ 268.917,77

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er zijn tw ee vrachtw agens, een personenauto en een heftruck in de boedel
aangetroffen. Nelson Schoenen heeft het rollend materieel gekocht. Zie ook
punt 6.4.
Daarnaast is er nog goodw ill, bestaande uit domeinnamen, social media,
handelsnaam, klantenbestand en het toekomstig verdienmodel. Zie ook punt
6.4.

3.9 Werkzaamheden andere activa

27-02-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afronden afw ikkeling verkoop rollend materieel en goodw ill.

27-02-2019
1

De curator is met de bank overeengekomen dat haar vordering terug is
gebracht tot euro 385.443,90. Eén en ander hangt samen met het feit dat de
door de bank (hogere) ingediende vordering ook betrekking had op de
financiering van aan Leemans Schoenen B.V. gelieerde vennootschappen
De bank is inmiddels voldaan, deels door verrekening, deels door verhaal op
de in pand gegeven voorraad.

16-09-2019
3

Voorts heeft de curator - na het inw innen van inlichtingen bij de bestuurders
en met goedkeuring van de rechter-commissaris - een voorstel onder het
Uniform Herstellende Rentederivaten MKB geaccepteerd
Naar verw achting zal deze acceptatie leiden tot een behoorlijke bate voor de
boedel.
Afgelopen verslagperiode heeft ABN AMRO Bank een bedrag van € 145.080,88
uit hoofde van het Uniform Herstellende Rentederivaten MKB overgemaakt
naar de boedelrekening.
Daarnaast heeft ABN AMRO Bank de curator bericht dat een bedrag van €
113.836,89 uit hoofde van het Uniform Herstellende Rentederivaten MKB
aankomende verslagperiode naar de boedelrekening zal w orden overgemaakt.

18-12-2019
4

Het bedrag ad € 113.836,89 is op de boedelrekening ontvangen. Daarnaast is
van ABN AMRO Bank een bedrag van € 10.000,-- ontvangen dat ziet op kosten
die konden w orden geclaimd voor de afw ikkeling van het Herstelkader en
reeds vóór datum faillissement door het bestuur aan ABN AMRO bank w aren
opgegeven.

18-03-2020
5

Verw erken opbrengst veiling.

18-06-2020
6

Geen.

21-12-2020
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Afterpay

€ 27.606,19

€ 27.606,19

Gabor Shoes AG

€ 10.040,79

€ 10.040,79

€ 3.934,40

€ 3.934,40

€ 41.581,38

€ 41.581,38

SRK Rechtsbijstand
totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De Bestuurders hebben aangegeven dat er een aantal debiteuren zijn. De
curator zal aankomende verslagperiode trachten deze debiteuren te innen.

27-02-2019
1

Eén debiteur heeft inmiddels de openstaande vordering voldaan aan de
boedel.
Afgelopen verslagperiode heeft SRK Rechtsbijstand het openstaande bedrag
van € 3.934,04 overgemaakt naar de boedelrekening.

03-06-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In kaart brengen van de debiteuren en trachten deze te innen.

27-02-2019
1

Alle bekende debiteuren zIjn geïnd.

16-09-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 704.993,93

27-02-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Leemans bankierde bij ABN AMRO Bank. ABN AMRO Bank heeft haar vordering
van
€ 704.993,93 bij de curator ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)
De door de bank ingediende vordering ziet ook op financiering van gelieerde
vennootschappen. De curator is in overleg met de bank en de gelieerde
vennootschappen over een ontvlechting.

Toelichting vordering van bank(en)
De positie van ABN AMRO Bank is afgew ikkeld. Als gevolg hiervan heeft ABN

03-06-2019
2

18-03-2020
5

AMRO Bank geen vorderingen meer op de boedel.

5.2 Leasecontracten
In de boedel is een auto (Volksw agen Golf) aangetroffen w elke is geleased. De
curator heeft contact gehad met de leasemaatschappij en de auto is inmiddels
opgehaald door de leasemaatschappij.

27-02-2019
1

De aangetroffen kopieermachine is ook geleased. De curator heeft contact met
de leasemaatschappij en aankomende verslagperiode zal de kopieermachine
w orden opgehaald.
In het filiaal in Purmerend hangt verlichting die geleased is. De curator heeft
contact met de leasemaatschappij over w anneer de verlichting kan w orden
opgehaald.
Alle geleasede zaken zijn opgehaald dan w el ingeleverd.

03-06-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank heeft een pandrecht op de voorraad, inventaris en debiteuren.

27-02-2019
1

Een aan de Bestuurders gelieerde vennootschap stelt dat - ter securering van
een achtergestelde lening - zij een pandrecht, tw eede in rang heeft op de
voorraad. De curator onderzoekt momenteel de geldigheid van dit pandrecht.
Een aan de Bestuurders gelieerde vennootschap pretendeert een pandrecht,
tw eede in rang, op de voorraad van gefailleerde te hebben. Dit pandrecht
dient ter zekerheid van een achtergestelde vordering.
De curator heeft - na onderzoek - de geldigheid van dit pandrecht betw ist.

03-06-2019
2

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich 27 crediteuren bij de curator gemeld die een
eigendomsvoorbehoud claimen.
Nelson Schoenen zal primair de eigendomsvoorbehouden afw ikkelen.

27-02-2019
1

5.6 Retentierechten
Thans niet van toepassing.

27-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Thans niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

27-02-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afw ikkelen pandrechten en leasecontracten.

27-02-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na het eerste gesprek met de Bestuurders is duidelijk gew orden dat de
w inkels en de w ebshop nog open w aren. De Bestuurders gaven tevens aan
reeds voor datum faillissement gesprekken te hebben gehad met diverse
geïnteresseerde partijen. Met toestemming van de rechter-commissaris en in
overleg met ABN AMRO Bank heeft de curator besloten dat het voor de boedel
beter w as om de w inkels en de w ebshop open te houden.

27-02-2019
1

De curator heeft aan 25 geïnteresseerde partijen een
geheimhoudingsverklaring en bidbook toegestuurd en hen uitgenodigd om een
bod te doen. Gedurende dit proces zijn de w inkels en de w ebshop open
gebleven.
Op 1 februari 2019 is met toestemming van de rechter-commissaris een
activaovereenkomst getekend met Nelson Schoenen B.V. ("Nelson")
Vanaf 3 februari 2019 zijn alle w inkels en de w ebshop gesloten zodat alles in
gereedheid kon w orden gebracht voor de overdracht.
De curator zal aankomende verslagperiode de w erkzaamheden die hiermee
gepaard gaan, afronden.

6.2 Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging zal in het volgende verslag w orden behandeld.

27-02-2019
1

Zoals in verslag 1 te lezen valt, zijn de w inkels en de w ebshop na datum
faillissement open gebleven tot en met 2 februari 2019. De totale omzet die
gegenereerd is in de periode 15 januari 2019 - 2 februari 2019 is EUR 509.409
(inclusief omzetbelasting).

16-09-2019
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afw ikkelen activaovereenkomst.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

27-02-2019
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft overeenstemming met Nelson bereikt over een (gedeeltelijke)
overname van Leemans.

27-02-2019
1

Nelson heeft de voorraad, fournituren, inventaris, het rollend materieel en de
goodw ill overgenomen. Daarnaast zal Nelson ongeveer 20 a 25 w erknemers
een nieuw e arbeidsovereenkomst aanbieden. Verder zal Nelson de overige
w erknemers uitnodigen voor een versnelde sollicitatieprocedure bij Nelson.

6.5 Verantwoording
De curator verw acht dat de afw ikkeling van de activaovereenkomst
aankomende verslagperiode zal w orden afgerond. De curator zal in het
volgende verslag financiële verantw oording afleggen.

27-02-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie punt 6.5. De curator zal in het volgende verslag nadere informatie
verstrekken voor de opbrengst.

Toelichting
De opbrengst is als volgt in te delen:

27-02-2019
1

03-06-2019
2

Voorraad
€ 243.435
Fournituren
€ 4.000
Rollend materieel
€ 14.750
Goodw ill
€ 100.000
overname huurovereenkomsten € 19.500 (w inkelinventaris)

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afw ikkelen activaovereenkomst.

27-02-2019
1

Afrekenen voorraad naar aanleiding van definitieve telling.

03-06-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie van de afgelopen drie jaar veiliggesteld. De
curator zal over enige tijd starten met het rechtmatigheidsonderzoek.

27-02-2019
1

Afgelopen verslagperiode is de curator gestart met het
rechtmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek zal enige tijd in beslag nemen.

18-12-2019
4

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

18-06-2020
6

De curator is nog bezig met het rechtmatigheidsonderzoek en dit zal
aankomende verslagperiode w orden voortgezet.

22-03-2021
9

De curator heeft een (concept) feitenrelaas van het rapport van het
rechtmatigheidsonderzoek aan de Bestuurders voorgelegd. De curator is met
de Bestuurders in gesprek over de in dat (concept) feitenrelaas opgenomen
bevindingen.

13-01-2022
11

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

27-02-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Onderw erp van nader onderzoek.

27-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum van Leemans is het niet relevant of er is voldaan
aan de stortingsverplichting.

27-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderw erp van nader onderzoek.

27-02-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Onderw erp van nader onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

27-02-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.
De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende maanden af te
ronden.

18-03-2020
5

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

18-06-2020
6

De curator is nog bezig met het rechtmatigheidsonderzoek en dit zal
aankomende verslagperiode w orden voortgezet.

22-03-2021
9

De curator heeft een aantal feitelijke bevindingen ter afstemming voorgelegd
aan de (advocaat) van de Bestuurders en is hierover met hen in overleg.

22-09-2021
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opstarten van het rechtmatigheidsonderzoek en het veiligstellen van de
administratie.

27-02-2019
1

De curator zal aankomende periode verder gaan met het
rechtmatigheidsonderzoek.

18-12-2019
4

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

18-06-2020
6

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

22-03-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 20.426,79

27-02-2019
1

Toelichting
Er is thans een bedrag van 20.426,79 aan diverse boedelkosten betaald.
Daarnaast verw acht de curator dat diverse verhuurders hun boedelvordering
bij de curator indienen over de opzegtermijn van de huurovereenkomst.
Ook het UW V zal haar boedelvordering nog bij de curator gaan indienen.
€ 31.301,29
Toelichting
Er is thans een bedrag van € 31.301,29 aan diverse boedelkosten betaald.
Merendeels ziet dit op kosten in verband met het voortzetten van de
onderneming gedurende de periode 15 januari tot en met 2 februari 2019.
Daarnaast verw acht de curator nog boedelvorderingen van diverse
verhuurders en het UW V.

03-06-2019
2

€ 244.218,48

16-09-2019
3

Toelichting
Er is thans een bedrag van €219.837,35 aan boedelkosten betaald.
Daarnaast zijn er thans tw ee boedelvorderingen van in totaal €24.381,13 bij
de curator ingediend die betrekking hebben op de huur over de boedelperiode.
€ 551.538,66

18-12-2019
4

Toelichting
Thans is er een bedrag van €241.068,95 aan boedelkosten betaald. Daarnaast
zijn er drie boedelvorderingen van in totaal €310.469,71 bij de curator
ingediend die betrekking hebben op de huur over de boedelperiode en een
loonvordering.
€ 379.712,89

18-03-2020
5

Toelichting
Thans is een bedrag van € 341.103,12 aan boedelkosten betaald. Daarnaast
zijn de navolgende boedelvorderingen ad in totaal € 323.420,89 bij de curator
ingediend:
UW V: € 298.921,45
Huur: € 24.381,13
Dunea: € 118,31
In de komende verslagperiode zal de omvang van de boedelschuldeisers
(verhuurders, nutsbedrijven etc.) verder in kaart w orden gebracht.
Volgens opgave van de belastingdienst bedraagt de boedelvordering terzake
van verschuldigde omzetbelasting € 79.862,00. Na verrekening van de
teruggaaf omzetbelasting na datum faillissement bedraagt de boedelschuld
thans nog € 56.292,00.
€ 379.712,89

18-06-2020
6

Toelichting
Thans is een bedrag van € 345.646,32 aan boedelkosten betaald. Daarnaast
zijn de navolgende boedelvorderingen ad in totaal € 379.712,89 bij de curator
ingediend:
UW V: € 298,921,45
Huur: € 24.381,13
Dunea: € 118,31
De curator voert met diverse leveranciers (o.a. Telfort Zakelijk en Eneco)
overleg over de afw ikkeling van de boedelvorderingen. Naar verw achting zal
de omvang van de boedelschuldeisers verder in kaart w orden gebracht.
€ 747.546,27
Toelichting
Thans is een bedrag van € 353.766,20 aan boedelkosten betaald. Daarnaast
zijn de navolgende boedelvorderingen ad in totaal € 393.780,07 bij de curator
ingediend:
UW V: € 298.921,45
Huur: € 38.448,31
Dunea: € 118,31
Belastingdienst: € 56.292

21-09-2020
7

€ 755.843,48

21-12-2020
8

Toelichting
Thans is een bedrag van €359.738,11 aan boedelkosten betaald. Daarnaast
zijn de navolgende boedelvorderingen ad in totaal €396.105,37 bij de curator
ingediend:
UW V: € 298.921,45
Huur: € 40.773,61
Dunea: € 118,31
Belastingdienst: € 56.292
€ 766.639,20

22-03-2021
9

Toelichting
Thans is een bedrag van €370.533,83 aan boedelkosten betaald. Daarnaast
zijn de navolgende boedelvorderingen ad in totaal €396.105,37 bij de curator
ingediend:
UW V: € 298.921,45
Huur: € 40.773,61
Dunea: € 118,31
Belastingdienst: € 56.292
€ 771.148,13
Toelichting
Het UW V heeft een herziene boedelvordering bij de curator ingediend. De
boedelvordering van het UW V is thans € 303.430,38.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

22-09-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 39.948,00

27-02-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft thans een vordering van €39.948 uit hoofde van loonbelasting
bij de curator ingediend.
€ 982.501,00

03-06-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft thans een vordering van € 982.501 uit hoofde van
loonbelasting, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting bij de curator
ingediend.

Toelichting
De curator is doende de fiscale punten (met name omzetbelasting) in kaart te
brengen. Naar verw achting zal de daadw erkelijke vordering van de fiscus lager
zijn.
€ 765.115,00

16-09-2019
3

18-12-2019
4

Toelichting
De fiscus heeft thans een vordering van € 765.115 bij de curator ingediend.
De curator is doende de fiscale punten (met name omzetbelasting) in kaart te
brengen. Naar verw achting zal de daadw erkelijke vordering van de fiscus lager
zijn.
€ 258.078,00

18-03-2020
5

Toelichting
De curator heeft de fiscale positie van failliet in kaart gebracht, hetgeen heeft
geresulteerd in een (substantiële) vermindering van de vordering. Volgens
opgave van de Belastingdienst bedraagt de pré-faillissementsvordering thans
€ 258.078,00 en ziet deze volledig op omzetbelasting.
In voornoemde vordering is (nog) geen rekening gehouden met verschuldigde
rente.
€ 261.444,00

8.3 Pref. vord. UWV

18-06-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering nog niet bij de curator ingediend.
€ 193.947,40

27-02-2019
1

18-12-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering van €193.947,40 uit hoofde van een
loonvordering bij de curator ingediend.
€ 193.947,40

18-03-2020
5

Toelichting
De door UW V ingediende vordering is als volgt gespecificeerd:
€ 162.874,91 ex art 3:288 sub e BW
€ 31.072,49 ex art 66 lid 3 W W

€ 195.631,71

22-09-2021
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Toelichting
Het UW V heeft een herziene preferente vordering bij de curator ingediend. De
preferente vordering van het UW V is thans €195.631,71.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn thans geen andere preferente crediteuren die hun vordering bij de
curator hebben ingediend.

27-02-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
54

27-02-2019
1

73

03-06-2019
2

84

16-09-2019
3

86

18-12-2019
4

88

18-03-2020
5

93

21-09-2020
7

94

22-03-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.066.167,27

27-02-2019
1

€ 1.095.778,89

03-06-2019
2

€ 1.120.678,94

16-09-2019
3

€ 1.124.404,12

18-12-2019
4

€ 437.680,98

18-03-2020
5

Toelichting
Nu de vordering van ABN AMRO Bank is voldaan, is de concurrente schuldenlast
verlaagd naar € 437.680,98.
€ 477.185,97

21-09-2020
7

€ 477.884,36

22-03-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

27-02-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven van bekende crediteuren.

27-02-2019
1

Verw erken ingediende vorderingen.

18-03-2020
5

- contact (boedel)crediteuren;
- verw erken ingediende vorderingen.

18-06-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Thans niet van toepassing.

27-02-2019
1

9.2 Aard procedures
Thans niet van toepassing.

27-02-2019
1

9.3 Stand procedures
Thans niet van toepasing.

27-02-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog geen.

27-02-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal aankomede verslagperiode de w erkzaamheden die uit de
activaovereenkomst voortvloeien afw ikkelen. Daarnaast zal de curator trachten
de debiteuren te innen, de administratie veiligstellen en in overleg met de
pandhouders de pandrechten afw ikkelen.

27-02-2019
1

De curator zal de aankomende verslagperiode zich richten op:

03-06-2019
2

- ontvlechting krediet(en) ABN AMRO Bank
- rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek
- tw eede pandrecht
- crediteurenadministratie
De curator zal de aankomende verslagperiode zich richten op:
- rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek
- tw eede pandrecht
- crediteurenadministratie
- fiscale vraagstukken
- afw ikkeling bankgaranties
- afw ikkeling voorstel Uitkomst Herbeoordeling Rentederivaten

16-09-2019
3

De curator zal de aankomende verslagperiode zich richten op:

18-12-2019
4

- rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek
- tw eede pandrecht
- crediteurenadministratie
- fiscale vraagstukken
- afw ikkeling bankgaranties
De curator zal zich de aankomende verslagperiode richten op:

18-03-2020
5

- voortzetten rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek;
- afw ikkelen eventuele nog niet getrokken bankgaranties;
- crediteurenadministratie;
- vaststellen fiscale positie.
De curator zal zich de aankomende verslagperiode richten op:

18-06-2020
6

- voortzetten rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek;
- afw ikkelen eventuele nog niet getrokken bankgaranties;
- crediteurenadministratie;
- vaststellen fiscale positie.
De curator zal zich de aankomende verslagperiode richten op:

21-09-2020
7

- voortzetten rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek;
- afw ikkelen eventuele nog niet getrokken bankgaranties;
- crediteurenadministratie;
- vaststellen fiscale positie.
De curator zal zich de aankomende verslagperiode richten op:

21-12-2020
8

- voortzetten rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek;
- afw ikkelen van niet getrokken bankgarantie;
- crediteurenadministratie;
- vaststellen fiscale positie.
De curator zal zich de aankomende verslagperiode richten op:

22-03-2021
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- voortzetten rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek;
- afw ikkelen van niet getrokken bankgarantie;
- crediteurenadministratie;
De curator zal zich de aankomende verslagperiode richten op:

22-09-2021
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- voortzetten rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek;
- crediteurenadministratie.
De curator zal zich de aankomende verslagperiode richten op:
- voortzetten rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek;
- crediteurenadministratie.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

13-01-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet duidelijk w anneer het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

27-02-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-4-2022

13-01-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie punt 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

27-02-2019
1

