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

13
18-02-2021
F.14/13/448
NL:TZ:0000005597:F001
15-10-2013

R-C
Curator

mr. J.J. Dijk
mr A.J. van der Veen-Janz

Algemene gegevens
Naam onderneming
Blinckers B.V.

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

20-09-2018
10

Boedelsaldo
€ 9.790,71

20-09-2018
10

€ 12.126,98

04-02-2020
11

€ 12.126,98

01-09-2020
12

€ 12.126,98

18-02-2021
13

Verslagperiode
van
20-1-2017

20-09-2018
10

t/m
20-9-2018
van
21-10-2018

04-02-2020
11

t/m
3-2-2020
van
4-2-2020

01-09-2020
12

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

18-02-2021
13

t/m
17-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

10

6 uur 45 min

11

4 uur 39 min

12

0 uur 45 min

13

2 uur 39 min

totaal

14 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Uren totaal 97,30

20-09-2018
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.554,00

20-09-2018
10

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.594,37

20-09-2018
10

Toelichting
Hoogheemraadschap

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

20-09-2018
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 126.552,57

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

20-09-2018
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
De bestuursrechtelijke procedure is gew onnen en er is geen hoger beroep
ingesteld.
De civiele procedure over de hoogte van de schade zal w orden voortgezet.

20-09-2018
10

De procedure tegen de gemeente loopt nog. Er is een re- en dupliek gew eest.
Bij dupliek heeft de gemeente nog een productie in het geding gebracht ten
aanzien van de hoogte van de schade, w aar gefailleerde nog op heeft mogen
reageren bij akte uitlating productie. Dat w as op 8 augustus 2019.

04-02-2020
11

Na de comparitiezitting is de zaak op de rol geplaatst voor een overleg tussen
partijen aan de hand van een opgestelde schadeberekening. Aan die
berekening w ordt momenteel gew erkt en deze zal vervolgens aan de
gemeente w orden gestuurd. De verw achting is dat er over tw ee maanden
meer duidelijkheid zal zijn.
Op 30 juni jl. is er door Blinckers een akte ingediend met een
schadeberekening en onderbouw ing van de schade. Daar mag de gemeente
dan w eer op antw oorden met een antw oordakte.
Voorlopig is de procedure dus nog niet beëindigd.

01-09-2020
12

Er is vonnis gew ezen. Daarbij is aan Blinckers een schadevergoeding
toegew ezen. Het bedrag ligt onder het bedrag dat w as afgesproken als
startpunt voor een vergoeding voor de boedel. De boedel komt dus geen
vergoeding toe uit hoofde van dit vonnis.
Inmiddels is bekend gew orden dat er hoger beroep zal w orden ingesteld
door Blinckers. Dat vertraagt uiteraard de afw ikkeling van het faillissement.
Maar er zijn formeel geen mogelijkheden om Blinckers te verbieden om hoger
beroep in te stellen. De kosten van de curator in verband met de procedure
w orden door de pandhouder voldaan aan de curator. En er is altijd een kans
dat de boedel w el zal profiteren van het hoger beroep. Het bedrag dat nu is
toegekend ligt "maar" EUR 50.000,00 onder het bedrag w aarboven aan de
boedel een vergoeding toekomt.

18-02-2021
13

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
W achten op een vonnis in de procedure van gefailleerde tegen de gemeente
over de hoogte van de schade, veroorzaakt door het onrechtmatig genomen
besluit van de gemeente Castricum.

04-02-2020
11

W achten op het einde van de procedure tegen de gemeente.

01-09-2020
12

W achten op de behandeling van het hoger beroep.

18-02-2021
13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Afhankelijk van de procedure van gefailleerde tegen de gemeente Castricum.

04-02-2020
11

Afhankelijk van het hoger beroep.

18-02-2021
13

10.3 Indiening volgend verslag
19-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

18-02-2021
13

