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

8
10-11-2022
F.13/21/8
NL:TZ:0000173103:F001
12-01-2021

R-C
Curator

mr. W.M. de Vries
mr F.J.P.F. Vos

Algemene gegevens
Naam onderneming
R.P.R. Elektrotechniek B.V.

09-02-2021
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 33229363 en w as gevestigd te (1112 AX) Diemen
aan het adres Verrijn Stuartw eg 36.

09-02-2021
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister hield gefailleerde zich bezig met het ontw erpen,
doen ontw erpen, uitvoeren, doen uitvoeren, onderhouden en doen
onderhouden van elektrotechnische en elektronische installaties. Dit stemt
overeen met mededelingen van de bestuurders en de w ebsite van
gefailleerde.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 558.946,00

€ -52.385,00

€ 126.003,00

2018

€ 608.310,00

€ -49.990,00

€ 153.776,00

2017

€ 600.927,00

€ -21.735,00

€ 184.978,00

Toelichting financiële gegevens

09-02-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Deze gegevens zijn afgeleid uit de jaarrekeningen. Over 2020 w as per datum
faillissement (logischerw ijze) nog geen jaarrekening opgesteld.

09-02-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

09-02-2021
1

Toelichting
In 2019 en 2018 had gefailleerde gemiddeld 5 w erknemers. Ook per datum
faillissement w as dit het geval.

Boedelsaldo
€ 18.436,64

09-02-2021
1

Toelichting
Dit w as het creditsaldo op de bankrekening van gefailleerde kort na datum
faillissement.

€ 152.327,69

12-05-2021
2

€ 156.495,79

11-08-2021
3

€ 154.905,77

09-11-2021
4

€ 113.383,83

09-02-2022
5

€ 94.706,80

10-08-2022
7

€ 103.361,93

10-11-2022
8

Verslagperiode
van

09-02-2021
1

12-1-2021
t/m
9-2-2021
van
10-2-2021

12-05-2021
2

t/m
11-5-2021
van

11-08-2021
3

12-5-2021
t/m
10-8-2021
van

09-11-2021
4

11-8-2021
t/m
8-11-2021
van

09-02-2022
5

9-11-2021
t/m
8-2-2022
van

10-05-2022
6

9-2-2022
t/m
9-5-2022
van

10-08-2022
7

10-5-2022
t/m
9-8-2022
van
10-8-2022
t/m
9-11-2022

Bestede uren

10-11-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

93 uur 18 min

2

51 uur 42 min

3

9 uur 0 min

4

22 uur 39 min

5

24 uur 12 min

6

9 uur 3 min

7

9 uur 45 min

8

10 uur 33 min

totaal

230 uur 12 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag (en opvolgende verslagen) w ordt op een verkorte en zakelijke
w ijze de huidige stand van zaken w eergegeven volgens de daarvoor geldende
richtlijnen voor verslaglegging. Het verslag heeft tot doel belanghebbenden
inzicht te geven in de stand van de boedel. Aan dit faillissementsverslag en/of
volgende verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag
kan w orden geïnterpreteerd als een afstand van enig recht of erkenning van
aansprakelijkheid.

09-02-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 20 augustus 2991. Bestuurders zijn de
heren P.J. Beffers en J.H. Egmond.

09-02-2021
1

Aandeelhouders (ieder voor gelijke delen) zijn de heren P.J. Beffers en J.H.
Egmond voornoemd en de zoon van de heer Egmond.

1.2 Lopende procedures
Geen.

1.3 Verzekeringen

09-02-2021
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft diverse bedrijfs- en voertuigenverzekeringen. De curator
heeft contact met de assurantietussenpersoon over de voortzetting van
diverse verzekeringen die in het belang van de boedel zijn en het royement
van bepaalde verzekeringen. Ten aanzien van de te royeren verzekeringen zal
de curator om premierestitutie verzoeken.

09-02-2021
1

Inmiddels zijn alle verzekeringen geroyeerd, ook de verzekeringen die nog
enige tijd door de curator zijn voortgezet.

12-05-2021
2

In de afgelopen verslagperiode zijn in dit kader de laatste betalingen verricht.
Dit onderdeel is afgerond.

11-08-2021
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurt de bedrijfsruimte. De verhuurder c.q. eigenaar van het
bedrijfspand is Hebeg Vastgoed VOF. De vennoten zijn de bestuurders van
gefailleerde.

09-02-2021
1

De huurovereenkomst is geëindigd en de bedrijfsruimte is vervroegd
opgeleverd per 25 maart 2021. Vanw ege de vervroegde oplevering heeft de
boedel zich boedelkosten bespaard.

12-05-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur gaf aan dat de omzet de laatste jaren sterk is teruggelopen terw ijl
de (personeels)lasten gelijk bleven (hoew el de verhuurder al enige jaren
instemde met huurprijshalvering).

09-02-2021
1

Verder w as gefailleerde binnen de elektrotechniek gespecialiseerd in de
evenementen- en tentoonstellingenbranche. Vanw ege de uitbraak van COVID19 is die branche volledig stil komen te liggen gedurende bijna heel 2020. Het
bestuur voorzag voor 2021 geen substantiële verbeteringen en zag een
faillissement nog als de enige optie. Geprobeerd is om (delen van) de
onderneming te verkopen, maar dit heeft uiteindelijk tot niets geleid.
Indien opportuun zal de curator (nader) onderzoek doen naar de oorzaak van
het faillissement.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiodes onderzoek gedaan w aarbij
ook oorzakenonderzoek aan de orde is gekomen. In lijn met de verklaring
van het bestuur is daarbij geconstateerd dat de omzet inderdaad afnam en
de verliezen toenamen. De curator heeft het bestuur gevraagd naar de w ijze
w aarop zij hiermee in de jaren voor corona zijn omgegaan in het kader van
de continuïteit.

10-11-2022
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Er is w aar mogelijk gesneden in de kosten, gehoopt w erd op betere tijden
w aarin de prijzen minder onder druk zouden staan en omdat er geen
handelsschulden w aren is besloten om de onderneming voort te zetten. Er is
nimmer dividend uitgekeerd en de geleden verliezen w erden onder meer
gefinancierd met de aangehouden reserves voor de oude dag verplichtingen.
Hierdoor kon de onderneming w orden voortgezet, totdat corona uitbrak en
eind 2020 is besloten om het faillissement aan te vragen omdat de
vooruitzichten niet goed leken te zijn.
De curator bepaalt in de aankomende verslagperiode de eventuele
vervolgaanpak.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

09-02-2021
1

5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

2.3 Ontslagaanzegging

09-02-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

13-1-2021

5

Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de
arbeidsovereenkomst beëindigd

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking met het bestuur, contact met de rechter-commissaris, het UW V en
de w erknemers, bespreking met de w erknemers en inname
bedrijfseigendommen. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

09-02-2021
1

De w erkzaamheden met betrekking tot de arbeidsovereenkomsten van de
w erknemers zijn afgerond. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode
nog enkele vragen van de w erknemers beantw oord en w erkzaamheden
verricht in het kader van de door gefailleerde aangevraagde NOW -subsidies.

12-05-2021
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nog enkele vragen van de
w erknemers beantw oord.

11-08-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator w erkzaamheden verricht ten
behoeve van de vaststelling van NOW -1. Hiertoe zijn de nodige administratieve
bescheiden aangeleverd aan de voormalige accountant van gefailleerde ten
behoeve van de afgifte van de benodigde derdenverklaring.

09-11-2021
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de w erkzaamheden ten
aanzien van de vaststelling van NOW -1 voortgezet en afgerond. Het UW V zal
als gevolg hiervan en op basis van een gew ezen beschikking overgaan tot
uitbetaling van EUR 7.526,00. Ook zijn in de afgelopen verslagperiode
voorbereidingen getroffen voor de aanvraag van NOW -2 en NOW -3.

09-02-2022
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator w erkzaamheden verricht ten
behoeve van de vaststelling van NOW -2. Deze w erkzaamheden w orden in de
aankomende verslagperiode voortgezet.

10-05-2022
6

In de afgelopen verslagperiode zijn de w erkzaamheden ten behoeve van de
vaststelling van NOW -2 voortgezet. Met behulp van de voormalige accountant
van gefailleerde is het verzoek om vaststelling en nabetaling ingediend. De
curator is nog in afw achting van een reactie van het UW V.

10-08-2022
7

Ook is de curator aangevangen met w erkzaamheden in het kader van de
vaststelling van NOW -3. Deze w erkzaamheden w orden in de aankomende
verslagperiode voortgezet.
Voort het overige heeft gefailleerde geen gebruik meer gemaakt van
steunpakketten vanw ege het faillissement in januari 2021.
In de afgelopen verslagperiode zijn de w erkzaamheden ten behoeve van de
vaststelling van NOW -3 voortgezet en afgerond. Met behulp van de
voormalige accountant van gefailleerde is het verzoek om vaststelling en
nabetaling ingediend. De curator is nog in afw achting van een reactie van het
UW V.
De vaststelling van NOW -2 is succesvol gew eest en het UW V is overgegaan
tot nabetaling van het restant van EUR 8.311,00.

10-11-2022
8

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Onderzoek in het kadaster heeft uitgew ezen dat gefailleerde geen
eigenaresse is van onroerende zaken.

09-02-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Bespreking met het bestuur en onderzoek in het kadaster. Dit onderdeel is
hiermee afgerond.

09-02-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

kantoorinventaris, kantineinrichting,
stellingkasten, elektrotechnisch materieel,
gereedschap, voertuigen, etc.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen aangetroffen in voornoemde
bedrijfsruimte van circa 1000 m2. De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten
taxeren (door De Kok ITEB) en heeft diverse serieus geïnteresseerde partijen
uitgenodigd om onderhandse biedingen uit te brengen. Eén en ander
afw egende is uiteindelijk besloten om de bedrijfsmiddelen online te laten
veilen door TB Auctions (BVA). Het is de planning dat deze veiling op 22
februari 2021 van start gaat.

09-02-2021
1

De totale verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen is nog onbekend, maar
als tussentijdse afrekening heeft de curator een bedrag van EUR 128.038,19
ontvangen van BVA. De curator is nog in afw achting van de afrekeningen en
betalingen van enkele restantveilingen.

12-05-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog een restantbetaling van
BVA ontvangen van EUR 4.176,32. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

11-08-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Indien opportuun oefent de curator ex artikel 57 lid 3 Fw het bodemvoorrecht
van de fiscus uit.

09-02-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking met het bestuur, bezoek van de bedrijfsruimte, contact met de
taxateur en BVA, etc.

09-02-2021
1

Contact met het bestuur en BVA.

12-05-2021
2

Bestuderen veilingafrekening BVA.

11-08-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde had geen voorraden en van onderhanden w erk w as niet tot
nauw elijks sprake. Volgens de bestuurder w aren er nog tw ee kleine uit te
voeren opdrachten per datum faillissement. De curator heeft besloten deze
opdrachten niet uit te voeren vanw ege de geringe te verw achten
opbrengsten.

09-02-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespreking met het bestuur, bezoek van de bedrijfsruimte. Dit onderdeel is
afgerond.

09-02-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Domeinnaam, w ebsite content, klantenbestand,
handelsnaam
totaal

Toelichting andere activa
De curator heeft geprobeerd om een doorstart te realiseren (zie verder
paragraaf 6), maar dit is niet gelukt. De kans is klein dat nog interesse bestaat
in deze immateriële activa. Van kasgeld w as volgens het bestuur per datum
faillissement geen sprake meer.

3.9 Werkzaamheden andere activa

09-02-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking met het bestuur en contact derden. Dit onderdeel is afgerond.

09-02-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Tw ee handelsdebiteuren

€ 7.925,50

€ 7.925,50

€ 0,00

Lening aan w erknemer

€ 3.522,32

€ 700,00

€ 0,00

Aanvullende handelsdebiteur (United Fashion
Makers B.V., uitdeling vanuit faillissement)

€ 3.900,00

€ 270,00

€ 0,00

€ 15.347,82

€ 8.895,50

€ 0,00

totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft tegen betaling diverse w erknemers uitgeleend aan collega
ondernemers in dezelfde branche. Uit deze uitlening vloeiden per datum
faillissement de vorderingen op de tw ee handelsdebiteuren voort. In de
aankomende verslagperiode zal w orden nagegaan of de debiteuren al hebben
betaald op de bankrekening van gefailleerde. Zo niet, dan zal om betaling
w orden verzocht.

09-02-2021
1

Gefailleerde heeft een lening verstrekt aan één van de w erknemers. Hier dient
de curator nog onderzoek naar te doen.
Beide debiteuren hebben op de boedelrekening betaald. Dit onderdeel is
hiermee afgerond.

12-05-2021
2

De curator heeft aan de hand van stukken vastgesteld dat de boedel nog een
bedrag van EUR 3.522,32 heeft te vorderen van één van de w erknemers. Met
deze w erknemer is afgesproken dat hij voorlopig EUR 100,00 per maand
terugbetaalt. Indien en zodra de w erknemer een nieuw dienstverband heeft
dienen de aflossingen te w orden verhoogd met EUR 100,00 per maand.
Eén van de debiteuren heeft de curator laten w eten dat een gedeelte van de
aan de boedel betaalde vordering reeds voor datum faillissement aan
gefailleerde w as betaald. De curator zal in de aankomende verslagperiode
nagaan of sprake is van een onverschuldigde betaling en zo ja, w elke
preferentie aan die vordering zou toekomen.

11-08-2021
3

De w erknemer komt zijn betalingsverplichtingen maandelijks na.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar de
vermeende onverschuldigde betaling en vastgesteld dat daarvan inderdaad
sprake w as. Bovendien heeft de curator deze betaling aangemerkt als super
preferent en zorg gedragen voor terugbetaling.

09-11-2021
4

De w erknemer is zijn betalingsverplichtingen tot en met oktober nagekomen.
Voor november zal hij op korte termijn nog w orden verzocht om tot betaling
over te gaan.
De curator w erd in de afgelopen verslagperiode benaderd namens de curator
van United Fashion Makers B.V. Vanuit dit faillissement kan gefailleerde nog
een uitdeling tegemoet zien van EUR 270,00.

09-02-2022
5

De uitdeling uit het faillissement van United Fashion Makers B.V. is ontvangen
op de boedelrekening.

10-05-2022
6

De w erknemer komt zijn betalingsverplichtingen na.
De w erknemer komt zijn betalingsverplichting nog altijd na.

10-08-2022
7

De w erknemer komt zijn betalingsverplichting nog altijd na. Met hem is conform de gesloten regeling - contact opgenomen met de vraag of hij
inmiddels een andere aanstelling heeft w aardoor hij meer kan gaan aflossen.
Hierop dient de curator nog een reactie te ontvangen.

10-11-2022
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking met het bestuur, voorbereidende incassow erkzaamheden.

09-02-2021
1

Diverse incassow erkzaamheden.

12-05-2021
2

Diverse w erkzaamheden met betrekking tot de debiteuren.

11-08-2021
3

Raadplegen boedelrekening i.v.m. betalingsregeling w erknemer.

09-11-2021
4

Contact met medew erker van curator van debiteur.

09-02-2022
5

Raadplegen faillissementsrekening.

10-05-2022
6

Raadplegen faillissementsrekening.

10-08-2022
7

Raadplegen faillissementsrekening en contact w erknemer.

10-11-2022
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

09-02-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde had per datum faillissement een creditsaldo. Dit saldo is na datum
faillissement toegenomen door diverse bijschrijvingen. Dit saldo heeft de
curator recent ontvangen op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Volgens het bestuur is hier geen sprake van. Hier is de curator ook niet van
gebleken.

09-02-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens het bestuur is hier geen sprake van. Hier is de curator ook niet van
gebleken. Gefailleerde had overigens w el een G-rekening met een beperkt
creditsaldo. Vanw ege het hierop gevestigde pandrecht van de Belastingdienst
is dit saldo door/namens ING Bank voldaan aan de Belastingdienst.

09-02-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Zie paragraaf 5.3.

09-02-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Volgens het bestuur is hier geen sprake van. Hier is de curator ook niet van
gebleken.

09-02-2021
1

5.6 Retentierechten
Volgens het bestuur is hier geen sprake van. Hier is de curator ook niet van
gebleken.

09-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
Volgens het bestuur is hier geen sprake van. Hier is de curator ook niet van
gebleken.

09-02-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

09-02-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing. Zie paragraaf 5.3.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact met ING en Vesting Finance, bespreking met het bestuur. Dit
onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

09-02-2021
1

Bestudering bankafschriften ING.

12-05-2021
2

Bestudering bankafschriften ING.

11-08-2021
3

Contact met ING i.v.m. afw ikkeling bankrekening.

09-02-2022
5

Geen.

10-05-2022
6

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde w aren per datum
faillissement nagenoeg volledig gestaakt.

09-02-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-02-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen. Dit onderdeel is afgerond.

09-02-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Via één van de bestuurders kw am de curator in contact met een serieuze
potentiele doorstart kandidaat. Deze partij w as/is ook actief in de
elektrotechniek, maar binnen een andere branche dan gefailleerde. Deze partij
heeft de bedrijfsruimte bezocht en een doorstart in overw eging genomen. Het
is ondanks de inspanningen van de curator niet tot een doorstart gekomen.

09-02-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-02-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

09-02-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

09-02-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking met het bestuur, contact met potentiele doorstartkandidaat,
bezichtigen bedrijfsruimte, opstellen NDA, etc. Dit onderdeel is afgerond.

09-02-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de digitale boekhouding die w erd gevoerd in AFAS
veiliggesteld, diverse administratieve bescheiden van het bestuur ontvangen
en de jaarrekeningen toegestuurd gekregen van de accountant van
gefailleerde. De curator heeft tevens de beschikking over de fysieke
administratie die zich grotendeels nog in de bedrijfsruimte van gefailleerde
bevindt.

09-02-2021
1

De boekhouding maakt een geordende en complete eerste indruk.
De curator zal de administratie nog bestuderen en daarbij onder meer
aandacht besteden aan de besteding van de NOW -subsidies w aar gefailleerde
aanspraak op heeft gemaakt (vanw ege de uitbraak van COVID-19). Hierbij
w ordt opgemerkt dat het de eerste indruk van de curator is dat deze middelen
correct zijn aangew end om de lonen van de w erknemers te voldoen.
De curator is aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek c.q.
administratieonderzoek en heeft naar aanleiding daarvan in dit kader enkele
vragen aan het bestuur gesteld en vervolgvragen naar aanleiding van de
eerste reactie van het bestuur. Het bestuur verleent vooralsnog de benodigde
medew erking.

09-02-2022
5

De NOW -subsidies (in elk geval NOW -1 en NOW 2) lijken op correcte w ijze te
zijn aangew end, namelijk voor de doorbetaling van de lonen van de
w erknemers.
De curator heeft als gevolg van het verrichte onderzoek en het aanvragen
van de definitieve NOW -beschikkingen geen redenen om aan te nemen dat
niet aan de boekhoudplicht is voldaan.
Verder w ordt verw ezen naar paragraaf 1.5 van dit openbaar verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen

10-11-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Van opstelling en deponering van jaarrekening 2020 w as het per datum
faillissement (logischerw ijze) nog niet gekomen.

09-02-2021
1

Jaarrekening 2019 is tijdig gedeponeerd (op 29 december 2020).
Jaarrekening 2018 is te laat gedeponeerd (op 2 september 2020).
Jaarrekening 2017 is tijdig gedeponeerd (op 7 januari 2019).
Vanw ege de te late deponering van jaarrekening 2018 zal de curator (onder
meer) contact opnemen met de accountant van gefailleerde.

11-08-2021
3

De curator zal hierover nog contact opnemen met de accountant van
gefailleerde.

09-02-2022
5

Over de te late deponering heeft de curator contact gehad met de accountant
van gefailleerde. Ook zijn hierover nadere vragen gesteld aan het bestuur. In
de aankomende verslagperiode zal de curator het onderzoek voortzetten en het streven is - afronden.

10-05-2022
6

Het onderzoek naar de oorzaak van de te late deponering is voortgezet in
combinatie met nog enkele andere aandachtspunten. De curator verw acht dit
onderzoek in de aankomende verslagperiode af te kunnen ronden.

10-08-2022
7

Hier heeft de curator vragen over gesteld aan het bestuur en de voormalige
accountant. Hierop zijn onderbouw de reacties ontvangen en de curator
bepaalt in de aankomende periode de eventuele vervolgaanpak.

10-11-2022
8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Hiervan is ex artikel 2:396 lid 1, artikel 2:295a lid 6 BW geen sprake.

09-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Indien opportuun doet de curator hier nog onderzoek naar, hoew el een
vordering voortvloeiende uit deze verplichting zal zijn verjaard.

09-02-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Toelichting
Omdat jaarrekening 2018 te laat is gedeponeerd is volgens artikel 2:248 lid 2
BW sprake van onbehoorlijke taakvervulling en w ordt w ettelijk vermoed dat dit
een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator zal bij het bestuur
nagaan w at de reden w as van deze te late deponering.

7.6 Paulianeus handelen

09-02-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-02-2021
1

Toelichting
Vooralsnog lijkt hier geen sprake van te zijn, maar hier dient de curator nog
(nader) onderzoek naar te doen.

In onderzoek

09-02-2022
5

Toelichting
Dit onderdeel is/w ordt betrokken in het rechtmatigheidsonderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Tot op heden verkrijgt de curator alle medew erking van het bestuur, zow el
desgevraagd als op verzoek.

09-02-2021
1

Met het gebruikelijke onderzoek is de curator aangevangen. De curator
verkrijgt vooralsnog de benodigde medew erking van het bestuur en streeft
ernaar het onderzoek zo spoedig mogelijk af te ronden.

09-02-2022
5

De curator verkrijgt de benodigde medew erking van het bestuur en streeft
ernaar om het onderzoek in de aankomende verslagperiode af te ronden.

10-05-2022
6

De curator bepaalt in de aankomende verslagperiode de eventuele
vervolgaanpak.

10-11-2022
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen administratie, bespreking met het bestuur, eerste bestudering
bankafschriften.

09-02-2021
1

De curator heeft enkele voorbereidende w erkzaamheden verricht ten behoeve
van het administratieonderzoek.

12-05-2021
2

De curator heeft ook in de afgelopen verslagperiode enkele voorbereidende
w erkzaamheden verricht ten behoeve van het administratieonderzoek. Het is
de verw achting dat hiermee in de aankomende periode kan w orden
aangevangen.

09-11-2021
4

Administratieonderzoek en correspondentie bestuur.

09-02-2022
5

Beoordelen reactie van het bestuur op vragen, contact accountant,
correspondentie bestuur.

10-05-2022
6

Beoordelen reactie van het bestuur op vragen, bestuderen stukken, contact
accountant, correspondentie bestuur.

10-08-2022
7

Beoordelen reactie van het bestuur op vragen, bestuderen stukken,
correspondentie bestuur.

10-11-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 783,10

09-02-2021
1

Toelichting
In elk geval w ordt rekening gehouden met de volgende boedelvorderingen:
Salaris curator: PM
Taxateur (De Kok ITEB): EUR 738,10
Alarmcentrale: PM
Gas en elektriciteit: PM
Voortzetting verzekeringen: PM
Huur over de opzegtermijn: PM
Regresvordering UW V: PM

Toelichting

12-05-2021
2

In elk geval w ordt rekening gehouden met de volgende boedelvorderingen:
Salaris curator: PM
Taxateur (De Kok ITEB): EUR 738,10
Alarmcentrale: PM
Gas en elektriciteit: PM
Voortzetting verzekeringen: PM
Huur over de opzegtermijn: PM
Regresvordering UW V: PM
E-mailaccounts: PM
Regeling met de verhuurder: PM
De curator kan en zal in het volgende openbaar verslag inzichtelijk maken w at
de hoogte is van de tot op dat moment bestaande (en w aar daar sprake van is
betaalde) boedelvorderingen.

Toelichting

11-08-2021
3

REEDS VOLDAAN:
Taxateur (De Kok ITEB): EUR 738,10
Alarmcentrale: EUR 250,26
Gas en elektriciteit: EUR 316,87
Voortzetting verzekeringen: EUR 874,32
E-mailaccounts: EUR 304,92
Regeling met de verhuurder: EUR 300,00
NOG TE VOLDOEN INDIEN DAARAAN TOE W ORDT GEKOMEN:
Salaris curator: PM
Huur over de opzegtermijn: maximaal EUR 16.946,04 (uitgaande van maximaal
3 maanden, maar sprake w as van eerdere oplevering)
Regresvordering UW V: EUR 44.371,17 (premie w g-deel en loon)
09-11-2021
Toelichting

MET VOORRANG TE VOLDOEN:
Kosten ingeschakelde accountant t.b.v. derdenverklaring NOW -1: EUR 1.500,00
ex BTW .

4

NOG TE VOLDOEN INDIEN DAARAAN TOE W ORDT GEKOMEN:
Salaris curator: PM
Huur over de opzegtermijn: maximaal EUR 16.946,04 (uitgaande van maximaal
3 maanden, maar sprake w as van eerdere oplevering)
Regresvordering UW V: EUR 48.500,12 (premie w g-deel, pensioenpremie en
loon)
Voorts heeft de curator in de afgelopen verslagperiode de super preferente
boedelvordering van een pre-faillissementsdebiteur voldaan (EUR 1.890,02).

Toelichting

09-02-2022
5

MET VOORRANG VOLDAAN:
Kosten ingeschakelde accountant t.b.v. derdenverklaring NOW -1: EUR 1.750,00
ex BTW .
Voorschot salaris curator: EUR 40.523,33.
NOG TE VOLDOEN INDIEN DAARAAN TOE W ORDT GEKOMEN:
Salaris curator: EUR PM
Huur over de opzegtermijn: maximaal EUR 16.946,04 (uitgaande van maximaal
3 maanden, maar sprake w as van eerdere oplevering)
Regresvordering UW V: EUR 48.500,12 (premie w g-deel, pensioenpremie en
loon)

€ 26.936,00

10-08-2022
7

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is bovengenoemd bedrag voldaan op de
boedelvordering van het UW V (hoger gerangschikt dan de huurvordering),
onder meer om te bew erkstelligen dat het boedelsaldo onder de grens van
EUR 100.000,00 zou geraken (ter voorkoming dat de boedelrekening met meer
negatieve rente zou w orden gedebiteerd).
Ook is de accountant betaald die is ingeschakeld voor de vaststelling van
NOW -2: EUR 1.936,00.
Verder is enige negatieve rente in rekening gebracht door de bankinstelling
w aar de boedelrekening w ordt aangehouden.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de accountant van
gefailleerde ingeschakeld om de benodigde derdenverklaring voor NOW -3 te
verkrijgen en om bezw aar te maken tegen een opgelegde aanslag OB. De
curator verw acht in de aankomende verslagperiode de factuur te zullen
ontvangen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

10-11-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 69.711,00

09-02-2021
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft deze vordering ingediend, bestaande uit met name
Loonheffingen en Omzetbelasting.

€ 123.697,14

12-05-2021
2

€ 116.631,14

11-08-2021
3

€ 125.731,14

09-11-2021
4

€ 108.668,14

09-02-2022
5

€ 108.668,14

10-08-2022
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

09-02-2021
1

Toelichting
Vooralsnog onbekend.

€ 19.426,54

11-08-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

09-02-2021
1

Toelichting
Hier is vooralsnog niet van gebleken.

€ 8.480,86
Toelichting
Dit betreffen overuren van tw ee w erknemers, maar onderzoek moet nog
w orden gedaan naar de vraag of deze vorderingen preferent zijn aan te
merken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-11-2022
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

09-02-2021
1

Toelichting
Dit is het aantal crediteuren blijkens de eigen faillissementsaanvraag.

6

12-05-2021
2

Toelichting
Dit is het aantal crediteuren dat een vordering ter verificatie heeft ingediend.

9

09-02-2022
5

10

10-05-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 100.000,00

09-02-2021
1

Toelichting
Dit is het bedrag blijkens de eigen faillissementsaanvraag. Ten tijde van de
indiening van dit verslag is voor een bedrag van 7.163,83 aan vorderingen
genoteerd op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

€ 9.673,92

12-05-2021
2

Toelichting
Dit is het bedrag dat w ordt vertegenw oordigd door de crediteuren die hun
vorderingen ter verificatie hebben ingediend.

€ 19.838,43

09-11-2021
4

Toelichting
Het UW V heeft ook nog een concurrente vordering aangemeld van EUR
10.027,45 (pensioenpremie).

€ 22.133,10

09-02-2022
5

€ 38.719,18

10-05-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

09-02-2021
1

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

12-05-2021
2

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

11-08-2021
3

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

09-11-2021
4

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen.

09-02-2022
5

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen.

10-05-2022
6

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen.

10-08-2022
7

Hier zijn nog geen definitieve uitspraken over te doen, maar het is de
verw achting dat het een vereenvoudigde afw ikkeling zal w orden.

10-11-2022
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bespreking met het bestuur, aanschrijving crediteuren, plaatsing vorderingen
op de lijst van voorlopig erkende crediteuren, bijw erken financieel verslag,
raadpleging boedelrekening, etc.

09-02-2021
1

Bespreking met het bestuur, aanschrijving crediteuren, plaatsing vorderingen
op de lijst van voorlopig erkende crediteuren, bijw erken financieel verslag,
raadpleging boedelrekening, etc.

12-05-2021
2

Diverse w erkzaamheden, zoals bijw erken financieel verslag en crediteurenlijst,
contact met crediteuren, verrichten van betalingen vanaf de boedelrekening,
etc.

11-08-2021
3

Diverse w erkzaamheden, zoals bijw erken financieel verslag en crediteurenlijst,
contact met crediteuren, verrichten van betalingen vanaf de boedelrekening,
opstellen voorschot salaris curator, etc.

09-11-2021
4

Diverse w erkzaamheden, zoals bijw erken financieel verslag en crediteurenlijst,
contact met crediteuren, verrichten van betalingen vanaf de boedelrekening,
etc.

09-02-2022
5

Diverse w erkzaamheden, zoals bijw erken financieel verslag en crediteurenlijst,
contact met crediteuren, verrichten van betalingen vanaf de boedelrekening,
etc.

10-05-2022
6

Diverse w erkzaamheden, zoals bijw erken financieel verslag en crediteurenlijst,
contact met crediteuren, verrichten van betalingen vanaf de boedelrekening,
etc.

10-08-2022
7

Diverse w erkzaamheden, zoals bijw erken financieel verslag en
crediteurenlijst, contact met crediteuren, verrichten van betalingen vanaf de
boedelrekening, etc.

10-11-2022
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

09-02-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-02-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-02-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Bespreking met het bestuur. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

09-02-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
periode in elk geval richten op:

09-02-2021
1

het monitoren van de veiling;
de debiteurenincasso; en
de oplevering van de bedrijfsruimte.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
periode in elk geval richten op:

12-05-2021
2

de afronding van de veiling;
de monitoring van de betaalafspraken met de w erknemer;
de betaling van één van de boedelvorderingen;
de w erkzaamheden met betrekking tot definitieve aanvraag van de
NOW -subsidie; en
het rechtmatigheidsonderzoek.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
periode in elk geval richten op:
de monitoring van de betaalafspraken met de w erknemer en de
beoordeling van de mogelijke onverschuldigde betaling van een andere
debiteur;
de w erkzaamheden met betrekking tot definitieve aanvraag van de

11-08-2021
3

NOW -subsidie; en
het rechtmatigheidsonderzoek.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
periode in elk geval richten op:

09-11-2021
4

de monitoring van de betaalafspraken met de w erknemer;
het rechtmatigheidsonderzoek.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
periode in elk geval richten op:

09-02-2022
5

de monitoring van de betaalafspraken met de w erknemer;
voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek;
aanvragen vaststellingen NOW 2 (en NOW 3).
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
periode in elk geval richten op:

10-05-2022
6

de monitoring van de betaalafspraken met de w erknemer;
voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek;
aanvragen vaststelling NOW 3 indien opportuun.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
periode in elk geval richten op:

10-08-2022
7

de monitoring van de betaalafspraken met de w erknemer;
voortzetting en afronding van het rechtmatigheidsonderzoek; en
aanvragen vaststelling NOW 3 indien opportuun.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
periode in elk geval richten op:
de monitoring van de betaalafspraken met de w erknemer;
de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek; en
het monitoren van de definitieve aanvraag van NOW -3.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10-11-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier zijn nog geen uitspraken over te doen, maar de afw ikkeling verloopt
voortvarend. De curator streeft naar afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

09-02-2021
1

Zie hiervoor het eerste openbaar verslag.

12-05-2021
2

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen maar de curator streeft naar
afw ikkeling in de aankomende verslagperiode.

11-08-2021
3

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen maar de curator streeft naar
afw ikkeling in één van de tw ee aankomende verslagperiodes.

09-11-2021
4

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen maar de curator streeft naar
afw ikkeling in één van de tw ee aankomende verslagperiodes.

09-02-2022
5

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen maar de curator streeft naar
afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

10-05-2022
6

De curator streeft naar afw ikkeling van de w erkzaamheden op de korst
mogelijke termijn. Volledige en daadw erkelijke afw ikkeling zal afhangen van de
aanvraag van de vaststelling van NOW -3 (voor zover daartoe w ordt
overgegaan) en de betaling door het UW V.

10-08-2022
7

De curator streeft naar afw ikkeling in de aankomende verslagperiode.

10-11-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
10-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

10-11-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen openbaar verslag.

09-02-2021
1

Opstellen openbaar verslag.

12-05-2021
2

Opstellen openbaar verslag.

11-08-2021
3

Opstellen openbaar verslag.

09-11-2021
4

Opstellen openbaar verslag.

09-02-2022
5

Opstellen openbaar verslag.

10-05-2022
6

Opstellen openbaar verslag.

10-08-2022
7

Opstellen openbaar verslag.

10-11-2022
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Bijlagen
Bijlagen

