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Gegevens onderneming
Gortemulder B.V.
KvK-nummer: 73556610
Statutaire zetel: gemeente Uithoorn
Bezoekadres: Zijdelvel 19 (1421 TG) Uithoorn
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Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een aannemersbedrijf. Uit het handelsregister van de
Kamer van Koophandel volgt dat gefailleerde zich richtte op: "Het (op)bouw en,
verbouw en, renoveren van bestaande bouw en/of nieuw bouw , alsmede het
leveren van aanverw ante producten en diensten daarvan".

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 851.000,00

€ -48.345,38

€ 232.663,00

2020

€ 979.543,00

€ -228.575,72

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde is opgericht op 11 januari 2019. De curator heeft de financiële
gegevens met betrekking tot de boekjaren 2019 en 2020 afgeleid uit de
gedeponeerde (niet vastgestelde) jaarrekening over boekjaar 2019 en een
door de bestuurder aan de curator verstrekte kolommenbalans 2020 (periode
1 - 54). De door de bestuurder aangeleverde financiële gegevens betreffen
voorlopige cijfers en dienen mogelijk nog te w orden bijgew erkt.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
5
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Boedelsaldo
€ 1.850,00
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Toelichting
Het tot op heden gerealiseerde boedelactief bestaat uit door de curator
aangetroffen kasgelden. De kasgelden zijn gestort en vervolgens overgeboekt
naar de boedelrekening
€ 50.158,19

03-06-2021
2

Toelichting
Verslag 2
Het boedelactief is toegenomen doordat de verkoopopbrengst van de
inventaris, vervoermiddelen en voorraden op de boedelrekening is
bijgeschreven. Daarnaast is het boedelactief is toegenomen doordat er een
tw eetal regelingen is getroffen (zie hierna onder 3.3. Bedrijfsmiddelen en 3.6
Onderhanden w erk). Het boedelactief is afgenomen doordat er diverse
boedelschulden zijn voldaan, w aaronder taxatiekosten en veilingkosten.
€ 49.646,11
Toelichting
Verslag 3
Het boedelsaldo is afgenomen met € 512,08 doordat er een boedelschuld is
voldaan (kosten doorlevering energie gedurende boedelperiode).

Verslagperiode

03-09-2021
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Verslagperiode
van
2-2-2021

02-03-2021
1

t/m
1-3-2021
van
2-3-2021

03-06-2021
2

t/m
2-6-2021
van
3-6-2021

03-09-2021
3

t/m
2-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

85 uur 30 min

2

62 uur 12 min

3

23 uur 54 min

totaal

171 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het
faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen
van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).
De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen
dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium
gew ijzigd moet w orden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan
w orden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat
de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van
nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten.
Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode hebben de curator en haar medew erkers
hoofzakelijk uren besteed aan de inventarisatie. Zo heeft de curator
onderzoek gedaan naar de activa van gefailleerde (w aaronder de
debiteurenportefeuille), de lopende opdrachten (w aaronder de onderhanden
w erk positie) en de zekerhedenpositie van gefailleerde. De lopende
(duur)overeenkomsten van gefailleerde zijn in kaart gebracht en voor zover
vereist beëindigd. Daarnaast heeft de curator onderzoek verricht naar de
mogelijkheden om de activa van gefailleerde te gelde te maken en in dit
verband overleg gevoerd met de pandhouder.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 11 januari 2019 opgericht. Braveheart Friesland B.V.
("Braveheart") is sinds de oprichtingsdatum statutair bestuurder en enig
aandeelhouder van gefailleerde. De heer G.A. Kloosterman is enig bestuurder
van Braveheart en derhalve middellijk bestuurder van gefailleerde. Mevrouw M.
Kloosterman Kloosterman is gevolmachtigde van Braveheart.
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1.2 Lopende procedures
Het is de curator gebleken dat er ten tijde van de faillietverklaring een
procedure aanhangig w as tussen gefailleerde en een voormalig w erknemer
van gefailleerde. De voormalig w erknemer van gefailleerde heeft zich op het
standpunt gesteld dat hij onterecht is ontslagen en in dit verband een
verklaring voor recht gevorderd. Daarnaast heeft de betreffende w erknemer
toekenning van een door gefailleerde te betalen (billijke) vergoeding
gevorderd. De procedure is door de faillietverklaring van rechtsw ege
geschorst. De curator zal het geding niet overnemen.

02-03-2021
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Verslag 2
Afgerond.

03-06-2021
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft diverse lopende verzekeringen aangetroffen, w aaronder een
Bouw end Nederland Pakket (inclusief een CAR-verzekering), autoverzekeringen
en een ziekteverzuimverzekering. Gelet op de onmogelijkheid om de
onderneming na de datum van het faillissement tijdelijk voort te zetten, zal de
curator de lopende verzekering beëindigen/royeren, voor zover de boedel
geen belang heeft bij het continueren daarvan. De verzekeraars zullen w orden
verzocht om eventuele premierestituties naar de boedelrekening over te
maken.

02-03-2021
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Verslag 2
Afgerond.

03-06-2021
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1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte (met w erkplaats) aan het adres Zijdelvel
19 te (1421 TG) Uithoorn. De curator heeft de huurovereenkomst ex art. 39 Fw
opgezegd tegen een maximale opzegtermijn van drie maanden.

02-03-2021
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Verslag 2
De curator heeft de door gefailleerde gehuurde bedrijfsruimte op 28 april 2021
opgeleverd aan de verhuurder. De verhuurder heeft de door gefailleerde
betaalde w aarborgsom (grotendeels) verrekend met vorderingen op
gefailleerde uit hoofde van (achterstallige) huurpenningen. Afgerond.

03-06-2021
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1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Uit de gesprekken met de bestuurder en de overige aan de curator mondeling
en schriftelijk verstrekte informatie w ordt het volgende afgeleid.
Braveheart heeft de onderneming "Aannemersbedrijf Gortemulder" eind 2018
overgenomen van B.V. Aannemersmaatschappij v/h Fa. N. Gortemulder en
Zoon. Begin 2019 is voornoemde onderneming ingebracht in gefailleerde.
Gefailleerde kampte reeds in 2019 met financiële problemen. In 2020 is de
financiële positie van gefailleerde verder verslechterd. De bestuurder van
gefailleerde w ijt de liquiditeitsproblemen van gefailleerde aan het
disfunctioneren van een medew erker.
Het disfunctioneren van voornoemde w erknemer zou ertoe hebben geleid dat
i) bouw projecten niet goed w erden uitgevoerd, w aardoor opdrachtgevers van
gefailleerde niet bereid w aren om de facturen van gefailleerde (volledig) te
betalen, ii) er verlieslatende opdrachten w erden aangenomen, iii) er te dure
arbeidskrachten w erden ingehuurd, iv) kosten onvoldoende w erden doorbelast
aan opdrachtgevers en v) er door gefailleerde meerw erk w erd verricht dat niet
aan de opdrachtgever w erd doorbelast.
Doordat projecten niet correct w erden opgeleverd, gingen de opdrachtgevers
van gefailleerde niet of niet tijdig tot betaling over. De liquiditeitsproblemen die
hierdoor ontstonden hebben ertoe geleid dat gefailleerde niet langer in staat
w as om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De bestuurder van
gefailleerde heeft op 22 januari 2021 een eigen aangifte tot faillietverklaring
ingediend. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de rechtbank het faillissement
van gefailleerde op 2 maart 2021 uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

02-03-2021
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Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring had gefailleerde vier w erknemers in dienst.
De curator heeft de arbeidsovereenkomsten van de betreffende w erknemers
op de voet van art. 40 Fw beëindigd. In het jaar voorafgaand aan de
faillietverklaring is er een medew erker uit dienst getreden. Om te
bew erkstelligen dat de voormalig w erknemer een een beroep kan doen op de
Loongarantieregeling van het UW V is de betreffende arbeidsovereenkomst voor zover vereist - beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

02-03-2021
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-2-2021

4

12-2-2021

1

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Opzegging arbeidsovereenkomsten personeel, organiseren intake UW V,
afw ikkelen vordering UW V in het kader van de loongarantieregeling.
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Verslag 2
Afgerond.

03-06-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

02-03-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 12.925,00

Voertuigen

€ 17.750,00

Inventaris

€ 18.000,00

totaal

€ 48.675,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit inventaris (gebruikelijke
kantoor- en w erkplaatsinventaris) en rollend materieel. Onder rollend materieel
w ordt verstaan een viertal bedrijfsauto's, tw ee aanhangw agens en een
schaftkeet. De pandhouder heeft de curator verzocht om de verkoop van de
bedrijfsmiddelen ter hand te nemen tegen een boedelbijdrage. De curator
heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren en gegadigden in de gelegenheid
gesteld om een bod uit te brengen. De komende periode zal de curator de
bedrijfsmiddelen (in overleg met de pandhouder) te gelde maken.

02-03-2021
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Verslag 2
De curator heeft de bedrijfsmiddelen van gefailleerde (bestaande uit inventaris
en rollend materieel) in overleg met de pandhouder verkocht tegen een
koopsom van € 35.750. Omdat de koper (met goedkeuring van de verhuurder)
tijdelijk gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsruimte van gefailleerde, heeft de
koper daarnaast een bedrag van € 250 aan de boedel voldaan ter dekking van
de kosten van de nutsvoorzieningen.

03-06-2021
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De curator heeft de bedrijfsmiddelen in overleg met de pandhouder te gelde
gemaakt tegen een overeengekomen boedelbijdrage. De komende
verslagperiode zal er een financiële afw ikkeling met de pandhouder
plaatsvinden, w aarbij rekening zal w orden gehouden met de overige kosten
(zoals taxatie- en veilingkosten) die door de boedel zijn betaald.
Verslag 3
De financiële afw ikkeling met de pandhouder heeft enige vertraging
opgelopen. Tot op heden bestaat er onvoldoende duidelijkheid over de
omvang van de verzekeringskosten (met betrekking tot de boedelperiode)
die onderdeel uitmaken van de afrekening met de pandhouder. De curator
heeft de verzekeraar de afgelopen maanden herhaaldelijk verzocht om de
diverse lopende verzekeringen te royeren en een eindfactuur toe te zenden.
Tot op heden heeft de curator echter niet alle opgevraagde
royementsaanhangsels en eindfacturen ontvangen. De curator zal de
komende periode een klacht indienen bij de verzekeraar en nogmaals om de
ontbrekende gegevens verzoeken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

03-09-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De hiervoor beschreven inventariszaken kw alificeren deels als bodemzaken.
Aangezien gefailleerde een achterstand heeft laten ontstaan in het afdragen
van loonheffingen en omzetbelasting, zal de curator - w aar nodig - ex art. 57
lid 3 Fw de belangen van de belastingdienst behartigen.

02-03-2021
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Verslag 2
Zoals vermeld kw alificeert een deel van de inventariszaken als bodemzaak. Bij
de verdeling van de opbrengst zal de curator ex art. 57 lid 3 Fw de belangen
van de belastingdienst behartigen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
W erkzaamheden onderzoek bedrijfsmiddelen, taxatie bedrijfsmiddelen en te
gelde maken bedrijfsmiddelen in overleg met de pandhouder.
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Verslag 2
W erkzaamheden te gelde maken bedrijfsmiddelen, overleg pandhouder en
financiële afw ikkeling pandhouder.

03-06-2021
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Verslag 3
Financiële afw ikkeling pandhouder.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraden
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van gefailleerde bestaat uit isolatiemateriaal, hout, tegels en
overige materialen. De pandhouder heeft de curator verzocht om de verkoop
van de voorraden ter hand te nemen tegen een boedelbijdrage. De curator
heeft de voorraden laten taxeren en gegadigden in de gelegenheid gesteld om
een bod op de voorraden uit te brengen. De komende periode zal de curator
de voorraden (in overleg met de pandhouder) te gelde maken.
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Verslag 2

03-06-2021
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Voorraden
De curator heeft de verkoop van de voorraden van gefailleerde ter hand
genomen tegen een boedelbijdrage. Een deel van de voorraden is verkocht
aan de partij die de bedrijfsmiddelen van gefailleerde van de boedel heeft
gekocht. De overige voorraden zijn verkocht aan (particuliere) opdrachtgevers
van gefailleerde. In totaal is er een verkoopopbrengst gerealiseerd van €
12.925,00. De komende verslagperiode zal er een financiële afw ikkeling met de
pandhouder plaatsvinden.
OHW
De curator heeft onderzocht of er mogelijkheden bestaan om het OHW van
gefailleerde af te ronden. Geen van de door de curator benaderde partijen
bleek hiertoe in staat c.q. bereid te zijn. De curator heeft met een van de
opdrachtgevers van gefailleerde een regeling getroffen ter zake de reeds door
gefailleerde verrichte (maar nog niet gefactureerde) w erkzaamheden. In het
kader van deze regeling heeft de opdrachtgever een schikkingsbedrag van €
935,02 aan de boedel voldaan tegen finale kw ijting.
Verslag 3
Afgerond.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
W erkzaamheden onderzoek naar voorraden (en mogelijke eigendomsrechten
van leveranciers van gefailleerde), taxatie voorraden en te gelde maken
voorraden in overleg met de pandhouder.
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Verslag 2
W erkzaamheden te gelde maken voorraden, overleg pandhouder en financiële
afw ikkeling pandhouder.
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Verslag 3
Financiële afw ikkeling pandhouder.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld
totaal

Boedelbijdrage
€ 1.850,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

€ 1.850,00

Toelichting andere activa
Kasgelden
De door de curator aangetroffen kasgelden ad € 1.850 zijn gestort en
overgeboekt naar de boedelrekening.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar eventuele overige activa.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De door de bestuurder aan de curator ter beschikking gestelde debiteurenlijst
is niet bijgew erkt en geeft derhalve een onjuist beeld van de
debiteurenportefeuille van gefailleerde. Uit van de bestuurder verkregen
informatie blijkt dat de bestuurder inschat dat er € 39.000 aan
debiteurenvorderingen openstaat. Het is de curator gebleken dat gefailleerde
ten gunste van Rabobank een pandrecht heeft gevestigd op haar
debiteurenvorderingen. Rabobank heeft de curator medegedeeld dat
Rabobank de inning van de debiteurenvorderingen zelf ter hand zal nemen.

02-03-2021
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Verslag 2
Zoals vermeld heeft Rabobank de inning van de verpande
debiteurenvorderingen zelf ter hand genomen. De curator heeft Rabobank
voorzien van de nodige informatie. De w erkzaamheden van de curator in het
kader van de debiteurenincasso zijn gelet op het voorgaande afgerond.

03-06-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aangezien pandhouder Rabobank tot inning van de debiteurenvorderingen zal
overgaan, zullen de w erkzaamheden van de curator met name bestaan uit het
verstrekken van (eventueel vereiste) informatie aan Rabobank.

02-03-2021
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Verslag 2
W erkzaamheden informatievoorziening aan pandhouder Rabobank.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 70.522,95

02-03-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering ter verificatie ingediend van € 70.522,95. Deze
vordering van Rabobank bestaat uit een vordering op gefailleerde uit hoofde
van een rekening-courantkrediet en een vordering op gefailleerde uit hoofde
van een door Rabobank verstrekte lening. Uit de opgaaf van de vordering van
Rabobank blijkt dat Rabobank de vordering van gefailleerde uit hoofde van het
op haar bankrekening aangehouden creditsaldo van circa € 13.000 heeft
verrekend met de openstaande schuld. De curator heeft de vordering van
Rabobank op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft geen lopende leaseovereenkomsten aangetroffen.

02-03-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Uit de door Rabobank verstrekte zekerhedendocumentatie blijkt dat
gefailleerde ten gunste van Rabobank een pandrecht heeft gevestigd op
(huidige en toekomstige) inventaris, voorraden en vorderingen. De Rabobank
heeft de curator verzocht om de verkoop van de bedrijfsmiddelen en voorraden
ter hand te nemen tegen een boedelbijdrage.

02-03-2021
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Verslag 2
De curator heeft de bedrijfsmiddelen en voorraden te gelde gemaakt tegen
een met Rabobank overeengekomen boedelbijdrage. De komende
verslagperiode zal in dit verband een financiële afw ikkeling plaatsvinden.

03-06-2021
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Verslag 3
Zoals vermeld heeft de financiële afw ikkeling met de pandhouder enige
vertraging opgelopen, omdat de curator in afw achting is van
royementsaanhangsels en eindfacturen van de verzekeraar. De curator
streeft ernaar om de afrekening met de pandhouder de volgende
verslagperiode te laten plaatsvinden.

03-09-2021
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5.4 Separatistenpositie
Rabobank zal als separatist gebruik maken van het recht om tot incasso van
de verpande debiteurenvorderingen van gefailleerde over te gaan.
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Verslag 2
Zie hiervoor onder 4. Debiteuren.

03-06-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vijf leveranciers hebben zich op het standpunt gesteld dat zij onder
eigendomsvoorbehoud materialen aan gefailleerde hebben geleverd. De
curator heeft de leveranciers verzocht om aanvullende informatie aan te
leveren teneinde de aanspraken te kunnen beoordelen. De leveranciers
hebben de door de curator opgevraagde informatie en documentatie tot op
heden niet (volledig) aangeleverd.

02-03-2021
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Verslag 2
Een van de vijf leveranciers die een eigendomsvoorbehoud pretendeerden
heeft het gestelde eigendomsrecht aangetoond. Gelet op het voorgaande
heeft de curator de uitlevering van het betreffende goed aan de leverancier
gefaciliteerd. De overige leveranciers hebben het door hen gepretendeerde
eigendomsvoorbehoud niet aangetoond c.q. kunnen aantonen en/of hebben
afstand gedaan van hun eigendomsrecht. Afgerond.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken en w erkzaamheden regulier faillissementsonderzoek.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft terstond na de uitspraak van het faillissement geconstateerd
dat het tijdelijk voortzetten van de onderneming van gefailleerde geen optie is
w egens het ontbreken van voldoende financiële middelen om de lopende
kosten te dekken.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In onderzoek. De curator heeft gegadigden in de gelegenheid gesteld om een
bod uit te brengen op (delen van) de onderneming van gefailleerde.

02-03-2021
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Verslag 2
De curator heeft diverse gegadigden een biedingsmemorandum toegezonden.
Naar aanleiding daarvan hebben enkele geïnteresseerde partijen een bod op
de activa van gefailleerde uitgebracht. De curator heeft de activa van
gefailleerde met toestemming van de rechter-commissaris en de pandhouder
verkocht aan de hoogste bieder. De betreffende partij heeft geen interesse
getoond in het realiseren van een (gedeeltelijke) doorstart van de
onderneming van gefailleerde, maar uitsluitend de bedrijfsmiddelen en
voorraden van gefailleerde van de boedel gekocht. Afgerond.

03-06-2021
2

6.5 Verantwoording
Vooralsnog niet van toepassing.
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Verslag 2
Niet van toepassing.

03-06-2021
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

Toelichting
Verslag 2
Niet van toepassing.

02-03-2021
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

02-03-2021
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek naar eventuele doorstartmogelijkheden.

02-03-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Op verzoek van de curator heeft de bestuurder de beschikbare fysieke
administratie aangeleverd. De digitale administratie van gefailleerde is in
opdracht van de curator veiliggesteld. De curator zal de administratie van
gefailleerde inventariseren en bestuderen teneinde zich een beeld te kunnen
vormen van de kw aliteit van de boekhouding.

02-03-2021
1

Verslag 3
De curator heeft een eerste onderzoek verricht naar de administratie van
gefailleerde. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er enkele vragen
gerezen. De curator zal haar eerste bevindingen aan de bestuurder
voorleggen. Daarbij zal de bestuurder w orden verzocht om de vragen van de
curator te beantw oorden en w aar nodig een nadere toelichting te geven.

03-09-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat het bestuur op
9 november 2020 (tijdig) een voorlopige jaarrekening over boekjaar 2019
heeft gedeponeerd. De jaarrekening 2019 is niet vastgesteld.

02-03-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming van gefailleerde niet vereist.

02-03-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-03-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Verslag 3
De curator heeft de bestuurder verzocht om een nadere toelichting te geven
ten aanzien van de oorzaken van het faillissement. Inmiddels heeft de
curator een summiere schriftelijke toelichting ontvangen. De komende
periode zal de curator de bestuurder enkele vervolgvragen stellen.

02-03-2021
1

03-09-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

02-03-2021
1

03-06-2021
2

Toelichting
Verslag 2
De curator verricht een onderzoek naar eventueel paulianeus handelen. In dit
verband zal de administratie van gefailleerde (w aaronder de bankafschriften)
nader w orden bestudeerd.

Toelichting
Verslag 3
De curator heeft een eerste onderzoek verricht naar eventueel paulianeus
handelen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er diverse transacties hebben
plaatsgevonden w aarvan de titel zonder nadere toelichting van de
bestuurder niet kan w orden geduid. De curator zal de bestuurder de
komende periode om aanvullende informatie verzoeken.

03-09-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

02-03-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het verrichten van een onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en
eventueel paulianeus handelen.

02-03-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 54,45

02-03-2021

Toelichting
ClaimsAgent B.V.: € 54,45
€ 3.314,33

1

03-06-2021
2

Toelichting
ClaimsAgent B.V.: € 9,08
H.N.C. Snoek Beheer B.V.: € 3.305,25
salaris curator p.m.
€ 36.425,65

03-09-2021
3

Toelichting
ClaimsAgent B.V.: € 30,25
H.N.C. Snoek Beheer B.V.: € 3.305,25
UW V: € 27.592,85
UW V: € 5.497,30
salaris curator p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 289.040,00

02-03-2021
1

€ 367.562,00

03-06-2021
2

€ 383.430,00

03-09-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
P.M.

Toelichting
Vooralsnog geen.
€ 37.716,01

02-03-2021
1

03-06-2021
2

03-09-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog geen.

02-03-2021
1

€ 39.156,26

03-06-2021
2

€ 39.156,26

03-09-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
42

03-06-2021
2

44

03-09-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 187.912,75

02-03-2021
1

€ 300.210,58

03-06-2021
2

€ 268.406,34

03-09-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

02-03-2021
1

Vooralsnog onbekend.

03-06-2021
2

Vooralsnog onbekend.

03-09-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie van vorderingen.

02-03-2021
1

Verificatie van vorderingen.

03-06-2021
2

Verificatie van vorderingen.

03-09-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ten tijde van de faillietverklaring w as er een procedure aanhangig tussen
gefailleerde en een voormalig w erknemer. De betreffende procedure is
geschorst. Zie onder 1.2. Lopende procedures.

02-03-2021
1

9.2 Aard procedures
Verzoekschriftprocedure.

02-03-2021
1

9.3 Stand procedures
In de lopende procedure is er namens gefailleerde een verw eerschrift
ingediend. Voordat er een mondelinge behandeling heeft kunnen plaatsvinden
is gefailleerde in staat van faillissement verklaard. Door de faillietverklaring is
de procedure van rechtsw ege geschorst. De curator zal de procedure niet
overnemen.

02-03-2021
1

Verslag 2
Afgerond.

03-06-2021
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

02-03-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- onderzoek naar oorzaken van het faillissement;
- verkoop bedrijfsmiddelen en voorraden;
- onderzoek naar eventuele overige activa;
- afronden onderzoek naar eventuele doorstartmogelijkheden;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur;
- verificatie van vorderingen.

02-03-2021
1

Verslag 2
- onderzoek naar oorzaken van het faillissement;
- afrekening met pandhouder Rabobank;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur;
- verificatie van vorderingen.

03-06-2021
2

Verslag 3
- afrekening met pandhouder Rabobank;
- voortzetten onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur en oorzaken van het faillissement;
- verificatie van vorderingen.

03-09-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

02-03-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1 Plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

02-03-2021
1

