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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bouw bedrijf De Boeck B.V.

27-01-2020
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is opgericht op 29 mei 1986. Zij is in het handelsregister
ingeschreven onder nummer 20049545 en statutair gevestigd te Halsteren.
Gefailleerde houdt kantoor te (4661 PZ) Halsteren aan de Canadaw eg 32a.
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 18.151,21.

27-01-2020
1

De bedrijfsomschrijving van gefailleerde luidt: "Algemene burgerlijke en
utiliteitsbouw ; Interieurbouw ; Exploitatie van een aannemingsbedrijf in de
burgerlijke- en utiliteitsbouw . Betimmering voor w inkel- en
horecagelegenheden".

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteert een aannemingsbedrijf in de burgerlijke en
utiliteitsbouw .

Financiële gegevens

27-01-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 3.505.063,00

€ 17.375,00

€ 539.127,00

2016

€ 2.116.698,00

€ 211.726,00

€ 384.253,00

2017

€ 2.120.284,00

€ -104.130,00

€ 373.717,00

2019

€ 3.143.106,00

€ -374.619,00

€ 449.383,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
6

27-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 36.205,71

27-01-2020
1

€ 26.291,17

02-06-2020
2

Toelichting
W aarvan een bedrag van €4.402,20 op de derdengeldrekening curator.
€ 29.081,34

12-10-2020
3

Toelichting
W aarvan een bedrag van € 6.822,20 op de derdengeldrekening van de
curator.
€ 41.359,23

02-04-2021
4

€ 36.347,23

02-07-2021
5

€ 0,00

05-01-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-11-2019

27-01-2020
1

t/m
27-1-2020
van
28-1-2020

02-06-2020
2

t/m
28-5-2020
van
29-5-2020

12-10-2020
3

t/m
12-10-2020
van
13-10-2020

02-04-2021
4

t/m
2-4-2021
van
3-4-2021

02-07-2021
5

t/m
2-7-2021
van
3-7-2021

05-01-2022
6

t/m
5-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

110 uur 0 min

2

91 uur 24 min

3

45 uur 42 min

4

66 uur 42 min

5

7 uur 30 min

6

22 uur 48 min

totaal

344 uur 6 min

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.

27-01-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is W aalhaven Beheer B.V.
Bestuurder van W aalhaven Beheer B.V. is de heer P.W . Kok.

27-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er w aren op faillissementsdatum geen procedures aanhangig.

27-01-2020
1

Uit de administratie blijkt dat er mogelijk lopende procedures zijn. De
bestuurder heeft de curator aangegeven dat de processtukken door zijn
advocaat zullen w orden toegezonden. De curator heeft herhaaldelijk navraag
gedaan bij de advocaat van de bestuurder, maar deze reageert niet op de
verzoeken van de curator. De curator zal bemiddeling van de rechtercommissaris vragen.

02-06-2020
2

De tussenkomst van de rechter-commissaris heeft er uiteindelijk toe geleid dat
de advocaat van de bestuurder de vragen van de curator heeft beantw oord.
Volgens opgaaf van de advocaat van de bestuurder is er geen sprake van
lopende procedures.

12-10-2020
3

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Volgens de administratie van gefailleerde w aren op faillissementsdatum de
volgende verzekeringen bij de volgende verzekeraars afgesloten:

27-01-2020
1

- rechtsbijstandsverzekering, tw ee aansprakelijkheidsverzekeringen,
milieuschadeverzekering, tw ee pakketverzekeringen, autoverzekering, tw ee
aanhangw agenverzekeringen, transportverzekering, inventaris/goederenverzekering, computer- en elektronicaverzekering bij NationaleNederlanden;
- pakketverzekering, schadeverzekering inzittenden, autoverzekering en
transportverzekering bij Voogd & Voogd Verzekeringen;
- pakketverzekering, autoverzekering en transportverzekering bij ASR
Schadeverzekeringen N.V.;
- pakketverzekering, drie transportverzekeringen en drie autoverzekeringen bij
Goudse Schadeverzekeringen N.V..
In de komende verslagperiode zal de curator bovengenoemde verzekeringen
opzeggen tegen de kortst mogelijke termijn, w aarbij hij premierestitutie zal
verzoeken. Eventuele andere lopende verzekeringen zullen w orden
geïnventariseerd en op zo kort mogelijke termijn opgezegd w aarbij indien
mogelijk premierestitutie zal w orden gevraagd.
De curator heeft de hem bekende lopende verzekeringen opgezegd en
premierestitutie verzocht. Op 1 juni is er een bedrag van € 573,23 naar de
boedelrekening overgemaakt door Voogd & Voogd uit hoofde van
premierestitutie.

02-06-2020
2

Op 9 juni 2020 heeft Nationale Nederlanden een bedrag van € 211,95 naar de
boedelrekening overgemaakt uit hoofde van premierestitutie.

12-10-2020
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurt de bedrijfsruimte te (4661 PZ) Halsteren, aan de
Canadaw eg 32a. Na daarvoor de machtiging van de rechter-commissaris te
hebben verkregen, heeft de curator de huurovereenkomst opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tegen 28 februari 2020.

27-01-2020
1

De curator heeft de gehuurde bedrijfsruimte de afgelopen periode
bezemschoon opgeleverd.

02-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Bij het onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten zal de oorzaak van het
faillissement onderzocht w orden. De bestuurder heeft hierover verklaard dat
de oorzaak van het faillissement erin is gelegen dat de financier van andere
vennootschappen in de groep schade heeft berokkend.

27-01-2020
1

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

02-06-2020
2

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w ordt meegenomen in
het onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten.

12-10-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

27-01-2020
1

Toelichting
Op faillissementsdatum w aren er zes w erknemers in dienst bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

27-01-2020
1

Toelichting
Gegevens afkomstig uit het handelsregister: 13

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-11-2019

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft alle w erknemers bij brieven van 27 november 2019 ontslagen.
Dit onderdeel is afgerond.

27-01-2020
1

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

27-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

27-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Geveilde niet-bodemzaken

€ 62.977,00

Geveilde bodemzaken

€ 10.794,93

totaal

€ 73.771,93

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een volledig ingerichte kantoorinventaris aangetroffen,
alsmede machines, (hand)gereedschappen en rollend materieel. Deze
bedrijfsmiddelen vallen onder het (derden-)pandrecht dat gefailleerde heeft
verstrekt aan Eurotraffic Holding B.V. en Kik Beheer B.V. (zie hiervoor uitgebreid
onder 5.). De curator heeft ten aanzien van al deze zaken een taxatie laten
verrichten door het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau (NTAB). De curator
heeft diverse biedingen ontvangen op de activa van gefailleerde, die de
getaxeerde w aarden evenw el niet benaderden. Op verzoek van de curator
heeft BVA Auctions een veilingvoorstel gedaan. In overleg met de rechtercommissaris en met instemming van de pandhouder heeft de curator dit
veilingvoorstel geaccepteerd.

27-01-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de veiling plaatsgehad. De (voorlopige)
opbrengst van de veiling bedraagt € 72.561,93. Een gering deel daarvan moet
nog door BVA naar de faillissementsrekening w orden overgemaakt.

02-06-2020
2

De verkopen hebben in totaal een bedrag van € 73.771,93 opgebracht.

12-10-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering van € 36.171 ingediend uit hoofde van niet
afgedragen omzetbelasting en loonheffing. Het bodemvoorrecht strekt zich uit
over een gedeelte van de onder 3.3. genoemde activa.

27-01-2020
1

De door de fiscus ingediende vordering bedraagt thans € 44.125,53. In de
tw eede verslagperiode zijn de bodemzaken verkocht. De opbrengst hiervan
loopt volledig door de boedel, omdat deze lager is dan de vordering van de
fiscus uit hoofde van niet afgedragen omzet- en/of loonbelasting. Er resteren
geen verdere w erkzaamheden.

02-06-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop van de bedrijfsmiddelen via een door BVA Auctions georganiseerde
online veiling. Afw ikkelen pandrecht. Behartigen van de belangen van de fiscus
terzake het bodemvoorrecht.

27-01-2020
1

Het overgrote merendeel van de bedrijfsmiddelen is in deze verslagperiode
openbaar verkocht door middel van een veiling. De laatste losse
gereedschappen zijn opnieuw ter veiling aangeboden. Op de afrekening met
de pandhouder over de veilingopbrengst na, resteren er geen
w erkzaamheden.

02-06-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de afrekening met de pandhouder
plaatsgevonden.

02-04-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een beperkte voorraad aangetroffen. Het (derden-)pandrecht
strekt zich mede uit over de aangetroffen voorraad.

27-01-2020
1

De aangetroffen voorraad is geveild als onderdeel van de bedrijfsmiddelen.

02-06-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkoop van de voorraden via een online veiling. Afw ikkelen pandrecht.

27-01-2020
1

Afw ikkelen pandrecht.

02-06-2020
2

Geen.

02-04-2021
4

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator zal in overw eging nemen om aangifte vennootschapsbelasting te
doen in verband met een mogelijke restitutie.

27-01-2020
1

Het beraad over het al dan niet doen van aangifte vennootschapsbelasting is
een verslagperiode doorgeschoven.

12-10-2020
3

De curator onderzoekt in overleg met het bestuur of het opportuun is aangifte
vennootschapsbelasting te doen.

02-04-2021
4

Uit het onderzoek van de curator volgt dat het niet opportuun is aangifte
vennootschapsbelasting te doen.

02-07-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Beraad aangifte vennootschapsbelasting.

27-01-2020
1

Beraad aangifte vennootschapsbelasting.

12-10-2020
3

Onderzoek aangifte vennootschapsbelasting.

02-04-2021
4

Geen.

02-07-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Vorderingen op derden

€ 367.684,00

€ 55.371,62

Vordering op W aalhaven Beheer B.V.
totaal

Boedelbijdr.

€ 6.707,23
€ 374.391,23

€ 55.371,62

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van gefailleerde bestonden er op faillissementsdatum
vorderingen op derden ter hoogte van in totaal € 367.684,00. Kik Beheer B.V.
en Eurotraffic Holding B.V. pretenderen een (derden-)pandrecht op deze
vorderingen te hebben. De curator heeft dit pandrecht voor zover betrekking
hebbend op op 27 maart 2017 toekomstige vorderingen voortvloeiend uit
reeds bestaande rechtsverhoudingen (voorlopig) betw ist. De curator heeft
overleg gevoerd met de financier over de w ijze w aarop de debiteureninning
dient te geschieden totdat de discussie over de vraag of er al dan niet een
rechtsgeldig pandrecht tot stand is gekomen, is uitgekristalliseerd. De curator
is in dit kader met de financier overeengekomen dat hij de incasso van de
debiteuren ter hand zal nemen, dat alle geïnde debiteurenbetalingen tijdelijk
w orden geparkeerd op de derdengeldrekening van het kantoor van de curator
totdat duidelijk is aan w ie die bedragen toekomen alsmede dat indien het
uiteindelijk oordeel luidt dat er w él een pandrecht tot stand is gekomen, het
geparkeerde bedrag minus een vergoeding (boedelbijdrage) van 20% voor de
incassow erkzaamheden naar de financier zal w orden overgemaakt. De curator
heeft de financier voorgesteld de discussie te doen beslechten door gebruik te
maken van prorogatie. De financier heeft zich hier nog niet over uitgelaten.

27-01-2020
1

De afgelopen verslagperiode hebben tw ee debiteuren tezamen een bedrag
van € 1.875,45 naar de derdengeldrekening van het kantoor van de curator
overgemaakt. De curator heeft met een derde debiteur met goedkeuring van
de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst gesloten, inhoudende
dat deze debiteur een bedrag van € 2.027,62 zal overmaken. De curator heeft
dit bedrag reeds ontvangen.

02-06-2020
2

Een tw eetal debiteuren (tezamen een bedrag vertegenw oordigend van €
3.418 37) heeft aangetoond dat zij reeds voor faillissement hebben betaald op
de bankrekening van gefailleerde.
Een aantal debiteuren heeft verw eer gevoerd tegen de vordering. De curator
heeft de disputen geïnventariseerd en voert overleg met deze debiteuren.
De financier heeft nog niet gereageerd op het voorstel tot prorogatie. De
curator zal in de komende verslagperiode kijken of, uit efficiencyoverw egingen
en gelet op het beperkte belang, een regeling buiten rechte kan w orden
bereikt.
Nu gefailleerde zekerheid heeft verschaft voor de schuld van W aalhaven
Beheer B.V., heeft de curator een vordering ingediend in het faillissement van
W aalhaven Beheer B.V. voor het bedrag w aarvoor gefailleerde is
gesubrogeerd in de rechten van de financiers jegens W aalhaven Beheer B.V.
(€ 6.0707,23 + P.M.), onder vermelding van de hoedanigheid van gefailleerde
als gedeeld pandhouder.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de inning van de openstaande
facturen voortgezet. De inning verloopt moeizaam. Eén debiteur heeft zijn
vordering voor een bedrag van € 2420,00 voldaan. Een aantal debiteuren
heeft - na een aanmaning ontvangen te hebben - verw eer gevoerd tegen de
vordering. De curator is in overleg met de (middellijk) bestuurder van
gefailleerde over de gevoerde verw eren.

12-10-2020
3

De curator heeft de financier een voorstel gedaan voor een regeling buiten
rechte.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met tw ee drie debiteuren
minnelijke regelingen getroffen. De debiteuren hebben respectievelijk
bedragen van € 7.000,- incl. btw , € 20.208,32 incl. btw en € 14.000,- incl btw
aan de boedel voldaan. De curator heeft de incasso van een drietal kleinere
debiteurenvorderingen gestaakt uit overw egingen van kostenbesparing. De
curator voert thans nog een discussie met tw ee debiteuren. Jegens één van
hen bereidt de curator rechtsmaatregelen voor.

02-04-2021
4

De curator en de financier zijn met goedkeuring van de rechter-commissaris
een regeling overeengekomen inzake de verdeling van de geïncasseerde
bedragen. In de afgelopen verslagperiode heeft de eerste afdracht aan de
financier plaatsgevonden.
De curator heeft na afw eging van kosten en baten besloten de
debiteurenincasso van de laatste tw ee debiteuren te staken, nu voortzetting
van de incasso niet opportuun blijkt. De debiteurenincasso is daarmee
afgerond. In de afgelopen verslag periode heeft een tw eede en tevens laatste
afdracht aan de financier plaatsgehad.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

02-07-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Afw achten reactie financier. Debiteurenincasso.

27-01-2020
1

Rappel reactie financier. Debiteurenincasso.

02-06-2020
2

Overleg financier. Debiteurenincasso.

12-10-2020
3

Debiteurenincasso.

02-04-2021
4

Geen.

02-07-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. Op verzoek van de curator heeft ING
de positieve saldi op de door gefailleerde aangehouden bankrekeningen
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

27-01-2020
1

5.2 Leasecontracten
Op faillissementsdatum liepen er drie financial-leaseovereenkomsten met
betrekking tot drie Renault Trafic's bij Renault Business Finance.

27-01-2020
1

De curator beraadt zich op het eventueel overgaan tot lossing van
voornoemde voertuigen.
Op faillissementsdatum w as voorts sprake van een operationalleaseovereenkomst met betrekking tot een Renault Master DCI 165, jaar 2015.
De curator heeft met de leasemaatschappij een afspraak gemaakt voor het
ophalen van dit voertuig.
Daarnaast liepen er tw ee leaseovereenkomsten inzake apparatuur:
operational lease van een multi functional printer - Toshiba;
operational lease van een connectbox - Ziggo;
en een leaseovereenkomst inzake afval-/chemicaliencontainers - Renew i.
De curator heeft de leasemaatschappijen in de gelegenheid gesteld deze
zaken (via NTAB) op te halen.
De curator heeft de voertuigen - voor zover vereist met machtiging van de
rechter-commissaris gelost. Deze voertuigen zijn geveild als bedrijfsmiddelen.

02-06-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft tot zekerheid van een aan haar enig aandeelhouder
verstrekte geldlening van € 100.000,- in hoofdsom een (derden-)pandrecht
verstrekt aan Eurotraffic Holding B.V. en Kik Beheer B.V. op haar inventaris,
machines en voorraden. De financier pretendeert daarnaast tot zekerheid voor
de terugbetaling van voornoemde geldlening een pandrecht te hebben
verkregen op de debiteurenportefeuille van gefailleerde. De curator betw ist
dat de financier een rechtsgeldig pandrecht op toekomstige vorderingen uit ten
tijde van de verpanding reeds bestaande rechtsverhoudingen heeft verkregen.
De curator is met de financier overeengekomen dat tot het moment w aarop de
discussie over de rechtsgeldigheid van dit pandrecht is uitgekristalliseerd, de
curator de debiteurenincasso ter hand neemt en geinde betalingen tijdelijk
zullen w orden geparkeerd op de derdengeldrekening van het kantoor van de
curator. De curator en de pandhouder zijn nog in overleg over de w ijze w aarop
de discussie over het al dan niet rechtsgeldig tot stand zijn gekomen van een
pandrecht, zal w orden beslecht. De curator heeft in dit verband voorgesteld te
kiezen voor prorogatie. De financier moet zich hier nog over uitlaten.

27-01-2020
1

De curator zal de komende periode opnieuw in overleg treden met de financier,
teneinde te bezien of, uit efficiencyoverw egingen en gelet op het beperkte
belang, een regeling buiten rechte kan w orden getroffen.

02-06-2020
2

Vast staat dat de financiers echter reeds betalingen op debiteurenvorderingen
van Bouw bedrijf De Boeck hebben ontvangen. Voorts zal de curator over niet
al te lange termijn moeten overgaan tot afdracht van de executieopbrengst
van de inventaris aan de financiers.
Nu gefailleerde zekerheid heeft verschaft voor de schuld van W aalhaven
Beheer B.V., is zij als gevolg van betalingen aan de financier gesubrogeerd in
de rechten van de financiers jegens W aalhaven Beheer B.V. De curator heeft
een vordering ingediend in het faillissement van W aalhaven Beheer B.V. voor
het bedrag w aarvoor gefailleerde is gesubrogeerd in de rechten van de
financiers (€ 6.707,23 + P.M.), onder vermelding van de hoedanigheid van
gefailleerde als gedeeld pandhouder.
De curator in het faillissement van W aalhaven Beheer B.V. heeft bevestigd dat
de door de curator ingediende vordering op de lijst van voorlopig erkende
crediteuren is geplaatst, met aantekening van het zekerheidsrecht van
gefailleerde. De curator heeft desgevraagd aangegeven geen andere activa in
de boedel te hebben aangetroffen dan de aandelen van W aalhaven Beheer
B.V. in reeds gefailleerde dochtervennootschappen.

12-10-2020
3

De executieopbrengst van de inventaris is inmiddels afgedragen aan de
financiers. De curator heeft een regeling met de financiers getroffen inzake de
verdeling van geïncasseerde debiteurenbetalingen. De eerste afdracht van het
aan de financiers toekomende deel van de geïncasseerde bedragen heeft
reeds plaatsgehad.

02-04-2021
4

5.4 Separatistenpositie
Ja.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

27-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen.

27-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Geen.

27-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen.

27-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog geen.

27-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afw ikkelen pandrechten. Overleg pandhouder/financier. Afw ikkelen
leasecontracten.

27-01-2020
1

Afw ikkelen pandrechten. Overleg pandhouder/financier.

02-06-2020
2

Afw ikkelen pandrechten. Overleg pandhouder/financier.

12-10-2020
3

Evt. verdere afdrachten aan financier ingevolge regeling.

02-04-2021
4

Geen.

02-07-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming na faillissement niet voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging

27-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

27-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

27-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft geen doorstart gerealiseerd.

27-01-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

27-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

27-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

27-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

27-01-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of het bestuur van
gefailleerde aan de op hem 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 het bestuur niet aan de 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

27-01-2020
1

faillissement is gew eest.
De curator heeft de administratie laten veiligstellen door Limits Consulting. In
de komende verslagperiodes zal de curator onderzoek doen naar de gevoerde
administratie.

7.2 Depot jaarrekeningen
Ingevolge de w et rustte op het bestuur van gefailleerde de verplichting om de
jaarrekeningen uiterlijk 13 maanden (vanaf het boekjaar 2016: 12 maanden)
na afloop van het boekjaar openbaar te maken. De openbaarmaking dient te
geschieden dooreen exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel.
Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt,
betekent dit dat vaststaat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld
en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak is van het faillissement.
- De jaarrekening
- De jaarrekening
is.
- De jaarrekening
tijdig is.
- De jaarrekening
is.

27-01-2020
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over 2015 is gedeponeerd op 15 juli 2016; hetgeen tijdig is.
over 2016 is gedeponeerd op 6 maart 2017; hetgeen tijdig
over 2017 is gedeponeerd op 18 oktober 2018; hetgeen
over 2018 is gedeponeerd op 29 maart 2019; hetgeen tijdig

De jaarrekeningen over 2015 tot en met 2018 zijn alle tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen
goedkeurende verklaring. De vennootschap kw alificeert als kleine
rechtspersoon ex artikel 2:396 BW .

27-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Onderzoek naar het volstorten van de aandelen is niet opportuun, nu
gefailleerde meer dan vijf jaar geleden is opgericht. Indien er al een vordering
op de aandeelhouder zou bestaan, is deze inmiddels verjaard.

27-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of het
bestuur van gefailleerde zijn taak behoorlijk heeft vervuld.
De curator zal nader onderzoek doen naar verschillende aspecten van het
gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

7.6 Paulianeus handelen

27-01-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

27-01-2020
1

Toelichting
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.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

02-06-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is de afgelopen periode voortgezet. Een aantal
zaken geeft aanleiding tot nader onderzoek. Er zijn nog geen relevante
ontw ikkelingen te melden.

12-10-2020
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is per verslagdatum nog gaande. De curator
verw acht de komende verslagperiode zijn voorlopige bevindingen en
conclusies aan het bestuur voor te leggen.

02-04-2021
4

Het voorleggen aan de bestuurder van de voorlopige bevindingen en
conclusies van de curator is een verslagperiode opgeschoven.

02-07-2021
5

De curator heeft in de voorbije verslagperiode (nader) onderzoek in de
administratie gedaan. Dat onderzoek heeft geleid tot vragen aan het
bestuur, die de curator aan hem heeft voorgelegd. De curator is in afw achting
van antw oorden op die vragen.

05-01-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek boekhouding. Onderzoek stortingsverplichting. Onderzoek
onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.

27-01-2020
1

Onderzoek boekhouding. Onderzoek stortingsverplichting. Onderzoek
onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.

02-06-2020
2

Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek
paulianeus handelen.

12-10-2020
3

Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek
paulianeus handelen.

02-04-2021
4

Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek
paulianeus handelen.

02-07-2021
5

Voortzetting onderzoek boekhouding, onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen. Afw achten antw oorden van bestuur.

05-01-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 11.705,00

27-01-2020
1

Toelichting
De boedelvordering van de verhuurder ex artikel 39 Fw bedraagt € 11.705,00.
€ 47.093,83

02-06-2020
2

Toelichting
UW V heeft een vordering ingediend voor een bedrag van € 35.388,83.
€ 51.882,21

12-10-2020
3

Toelichting
UW V heeft zijn vordering verhoogd naar € 40.177,21 w egens overgenomen
pensioenpremies. De verhuurder heeft een boedelvordering van € 11.705,00
ingediend voor de huur over de boedelperiode.
€ 58.843,68
Toelichting
Het vorige kantoor van de curator heeft een boedelvordering uit hoofde van
salaris dat nog niet voldaan kon w orden ten laste van het beschikbare actief.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-01-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 36.171,00

27-01-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft een preferente prefaillissementsvordering ingediend ad €
36.171,00. Deze vordering heeft betrekking op niet-afgedragen
omzetbelasting en loonheffing.

€ 44.125,53

02-06-2020
2

€ 207.818,00

12-10-2020
3

Toelichting
De fiscus heeft een ambtshalve aanslag ex 29 lid 2 W et OB opgelegd ad €
163.480,-. Nu de btw -component van de ingediende vorderingen € 35.828,64
bedraagt, heeft de curator bezw aar aangetekend tegen deze aanslag.
€ 176.987,31

02-04-2021
4

Toelichting
De fiscus heeft het bezw aar van de curator tegen de ambtshalve aanslag ex
art 29 lid 2 W et OB gehonoreerd en de aanslag naar beneden bijgesteld naar
een bedrag van € 35.828,-.
€ 157.777,00

02-07-2021
5

Toelichting
In het vorige verslag is abusievelijk vermeld dat de preferente vordering van
de fiscus € 176.987,31 bedraagt. Dit moet zijn € 157.777,00.
€ 79.193,00

05-01-2022
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Toelichting
De vordering van de fiscus is door bezw aar tegen een eerdere aanslag
aanzienlijk naar beneden bijgesteld kunnen w orden.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 18.763,78

8.4 Andere pref. crediteuren

27-01-2020
1

02-06-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.
€ 446,53

27-01-2020
1

02-06-2020
2

Toelichting
Ingediend door een ex-w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
47

27-01-2020
1

Toelichting
De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven. Tot op heden
hebben 47 concurrente crediteuren zich bij de curator gemeld.
61

02-06-2020
2

Toelichting
De afgelopen verslagperiode hebben zich 14 concurrente crediteuren bij de
curator gemeld.
67

12-10-2020
3

Toelichting
De afgelopen verslagperiode hebben zich 6 concurrente crediteuren bij de
curator gemeld.
69
Toelichting
De afgelopen verslagperiode hebben zich 2 concurrente crediteuren bij de
curator gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

02-04-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 450.814,73

27-01-2020
1

Toelichting
Tot op heden is er in totaal € 450.814,73 aan concurrente vorderingen
ingediend.
€ 511.139,96

02-06-2020
2

Toelichting
De ingediende vorderingen komen in totaal uit op een bedrag van €
511.139,96.
€ 535.038,11

12-10-2020
3

Toelichting
De ingediende concurrente vorderingen komen uit op een totaal bedrag van €
535.038,11.
€ 535.379,38

02-04-2021
4

Toelichting
De ingediende concurrente vorderingen komen uit op een totaal bedrag van €
535.379,38.

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

27-01-2020
1

Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren
en hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

02-06-2020
2

Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren
en hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

02-04-2021
4

Het is nog onbekend hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld en of er een
uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren.

02-07-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren.

27-01-2020
1

Inventarisatie crediteuren.

02-06-2020
2

Inventarisatie crediteuren.

12-10-2020
3

Inventarisatie crediteuren.

02-04-2021
4

Inventarisatie crediteuren.

02-07-2021
5

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

27-01-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

27-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop bedrijfsmiddelen en voorraden via een online veiling. Afw ikkelen
pandrecht. Behartigen van de belangen van de fiscus terzake het
bodemvoorrecht. Beraad aangifte vennootschapsbelasting. Afw achten reactie
financier met betrekking tot w ijze beslechting discussie pandrecht. Incasso
debiteuren. Afw ikkelen leasecontracten. Onderzoek oorzaak faillissement.
Onderzoek boekhouding. Onderzoek stortingsverplichting. Onderzoek
onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen. Inventarisatie
crediteuren.

27-01-2020
1

Afw ikkelen pandrecht. Beraad aangifte vennootschapsbelasting. Afw achten
reactie financier met betrekking tot w ijze beslechting discussie pandrecht.
Incasso debiteuren. Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek
boekhouding. Onderzoek stortingsverplichting. Onderzoek onbehoorlijk
bestuur. Onderzoek paulianeus handelen. Inventarisatie crediteuren.

02-06-2020
2

Beraad aangifte vennootschapsbelasting. Overleg financier minnelijke regeling.
Debiteurenincasso. Afw ikkelen pandrechten. Onderzoek oorzaak faillissement.
Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek
paulianeus handelen. Inventarisatie crediteuren.

12-10-2020
3

Onderzoek aangifte vennootschapsbelasting. Debiteurenincasso. Evt. verdere
afdrachten aan financier ingevolge regeling. Onderzoek boekhouding.
Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.
Inventarisatie crediteuren.

02-04-2021
4

Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek
paulianeus handelen. Inventarisatie crediteuren.

02-07-2021
5

Voortzetting onderzoek boekhouding, onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen. Afw achten antw oorden van bestuur. Inventarisatie crediteuren.

05-01-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onbekend w anneer het faillissement afgew ikkeld kan w orden. Het
volgende verslag zal rond 27 april 2020 beschikbaar zijn.

27-01-2020
1

Het is nog onbekend w anneer het faillissement afgew ikkeld kan w orden. Het
volgende verslag zal rond 1 september 2020 beschikbaar zijn.

02-06-2020
2

Het volgende verslag zal rond 12 januari 2021 beschikbaar zijn.

12-10-2020
3

Het volgende verslag zal rond 2 juli 2021 beschikbaar zijn.

02-04-2021
4

Het volgende verslag zal rond 2 september 2021 beschikbaar zijn.

02-07-2021
5

Het volgende verslag zal rond 5 april 2022 beschikbaar zijn.

05-01-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
5-4-2022

10.4 Werkzaamheden overig

05-01-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

