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Algemene gegevens
Naam onderneming
nogffbloemen VOF

01-07-2019
1

Gegevens onderneming
Vennootschap onder firma van de heer Laan en mevrouw Hermes.
Adres Makado Centrum 105 in Schagen.

01-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Het betrof een bloemenzaak, die inmiddels al sinds maart 2019 gesloten is.

01-07-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 315.651,83

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 86.342,11

Toelichting financiële gegevens
De boekhouding is niet helemaal bij. Tot en met 2018 is er w el een saldibalans
opgemaakt door de boekhouder, maar een en ander is nog in de concept fase.
Een balanstotaal w as niet op te maken uit de administratie.

Gemiddeld aantal personeelsleden

01-07-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

01-07-2019
1

Toelichting
Met name mevrouw Hermes stond in de bloemenzaak. Er w as geen personeel.

Boedelsaldo
Toelichting
Er is nog geen saldo gerealiseerd. De VOF verricht geen activiteiten meer, dus
er zal ook vanuit de VOF geen boedelsaldo gerealiseerd kunnen w orden.
W ellicht dat de heer Laan en mevrouw Hermes betalend w erk zullen vinden,
zodat de afdrachten verdeeld kunnen w orden over de verschillende
faillissementen.
€ 2.000,00

01-07-2019
1

23-03-2020
4

Verslagperiode
van
4-6-2019

01-07-2019
1

t/m
30-6-2019
van
30-9-2019

19-12-2019
3

t/m
18-12-2019
van
19-12-2019

23-03-2020
4

t/m
22-3-2020
van
24-6-2020

24-09-2020
6

t/m
23-9-2020
van
24-9-2020

22-06-2021
7

t/m
21-6-2021
van
22-6-2021
t/m
21-12-2021

Bestede uren

21-12-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 39 min

2

3 uur 42 min

3

2 uur 33 min

4

1 uur 48 min

5

1 uur 9 min

6

1 uur 12 min

7

3 uur 39 min

8

1 uur 9 min

totaal

29 uur 51 min

Toelichting bestede uren
De uren in het faillissement w orden volledig verantw oord bij de VOF. De uren
die specifiek met de faillissementen van de heer Laan en mevrouw Hermes te
maken hebben, w orden daar in verantw oord.
De eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden, maar nu er geen activiteiten
meer zijn, zijn de w erkzaamheden tot nu toe beperkt gebleven tot een eerste
gesprek, het opvragen van informatie en het beoordelen van (een deel van) de
administratie.

01-07-2019
1

In het faillissement van de VOF is eigenlijk w einig gebeurd. Er zijn geen activa
om te verkopen. Alleen een mogelijke afdracht van de vennoten aan de boedel
is op dit moment aan de orde om geld te genereren.

19-12-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De beide vennoten zijn de heer Laan en mevrouw Hermes.

01-07-2019
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

01-07-2019
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst is opgevraagd bij de heer Laan. Onduidelijk is of de
huurovereenkomst is opgezegd of nog doorloopt.

01-07-2019
1

Er is niets vernomen van de verhuurder. De curator gaat er daarom van uit dat
de huur inmiddels is beëindigd.

01-10-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De directe oorzaak w as met name gelegen in het feit dat mevrouw Hermes
eind 2018 ziek w erd. Zij w as altijd het gezicht van de zaak en toen zij niet in
staat w as te w erken, heeft de heer Laan die rol overgenomen. Maar de
omzetten liepen terug, terw ijl de kosten gelijk bleven.
De zaak is nooit heel w instgevend gew eest. De bloemenzaak is gefinancierd
met een privé banklening en met de overw aarde van de w oning, die verkocht
is om de toen al aanw ezige tekorten aan te vullen. Er is ook nog een lening bij
een derde partij afgesloten, om extra liquiditeit te genereren.
Maar ondanks die extra financiële injectie, is het niet gelukt om een financieel
succes van de zaak te maken. De achterstanden die moesten w orden
ingelopen (met name huur), trokken een te grote w issel op de teruglopende
omzet, zodat sluiting van de w inkel onvermijdelijk w as.

01-07-2019
1

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
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Afdracht vennoten aan boedel

€ 2.000,00

totaal

€ 2.000,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
W ellicht dat er een verdeelsleutel gemaakt kan w orden van een mogelijke
afdracht van salaris aan de boedel. Zow el de heer Laan als mevrouw Hermes
hebben w erk gevonden. De hoogte van de afdracht is nog onbekend.

19-12-2019
3

Tw ee keer is er een bedrag van EUR 1.000 gestort vanuit het gezamenlijk
inkomen van de heer Laan en mevrouw Hermes. Op dit moment is de heer
Laan w eer zonder w erk. Hij is ingeschreven bij een uitzendbureau voor slagers
maar daar komt nog niet veel inkomen uit.

23-03-2020
4

De heer Laan heeft nog geen inkomen. Mevrouw Hermes w el. Er zal een
nieuw e afdracht berekening moeten w orden gemaakt, maar de curator heeft
nog niet de juiste gegevens ontvangen.

24-06-2020
5

Er is niets meer ontvangen qua afdracht. De heer Laan heeft w eer inkomen. Er
zal een nieuw e VTLB-berekening moeten w orden gemaakt, maar de curator
heeft nog niet alle benodigde gegevens ontvangen.

22-06-2021
7

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)
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft geen vordering ingediend in het faillissement van de VOF, omdat
het een persoonlijke lening betrof van de heer Laan en mevrouw Hermes.
Er is in de VOF w el een lening aangegaan bij een derde partij, genaamd
Bridgefund BV, die online zakelijke leningen aanbrengt. Per 31 december 2018
bedroeg de lening EUR 18.276,59.

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

01-07-2019
1

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
De boekhouder verzorgde de belastingaangiftes. Maar vanaf 1 januari 2019
beschikt de boekhouder niet over stukken en de vennoten hebben ook geen
stukken vanaf 1 januari 2019 aan de curator overhandigd.

01-07-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

19-12-2019
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

19-12-2019
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

19-12-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er is sprake van een vennootschap onder firma w aarbij de beide vennoten
reeds aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap.

19-12-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Nee

23-03-2020
4

Toelichting
Aangezien de boekhouding ontbreekt is dit slecht te beoordelen. Er zijn echter
geen concrete aanw ijzingen voor paulianeuze handelingen. Omdat het om een
v.o.f. gaat zijn de vennoten sow ieso aansprakelijk voor de schulden van de
vennootschap.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Vanw ege het ontbreken van een goede administratie, kan er geen volledig
onderzoek gedaan w orden.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

23-03-2020
4

8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.746,00

01-10-2019
2

€ 5.134,00

22-06-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

01-07-2019
1

10

01-10-2019
2

11

19-12-2019
3

12

23-03-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 27.318,46

01-07-2019
1

€ 62.067,18

01-10-2019
2

€ 92.994,78

19-12-2019
3

€ 94.310,71

23-03-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven crediteuren en beoordelen vorderingen

01-07-2019
1

Er hebben in de afgelopen verslag periode geen w ijzigingen plaatsgevonden.

21-12-2021
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Inventariseren van de crediteuren. Trachten een afdracht te krijgen van de
heer Laan en mevrouw Hermes die aangew end kan w orden voor de
crediteuren van de VOF.

01-07-2019
1

Inventariseren van de crediteuren. Afdracht zal lopen via de persoonlijke
faillissementen.
De w erkzaamheden voor de VOF zijn eigenlijk w el gedaan.

01-10-2019
2

Kijken of er een afdracht kan w orden gedaan en zo ja, w at de verdeling moet
zijn tussen de verschillende faillissementen (VOF en de vennoten in privé).

19-12-2019
3

Beoordelen of de afdracht w eer op gang kan komen en dan een verdeling
aanbrengen tussen de verschillende faillissementen.

23-03-2020
4

Nieuw e VTLB berekening maken en kijken of er afdracht capaciteit is.
Vervolgens kijken naar een verdeling van de afdracht over de verschillende
faillissementen.

24-06-2020
5

Er w ordt nog gew acht op voldoende gegevens voor een nieuw e VTLB
berekening.

24-09-2020
6

Er w ordt gew acht op aanvullende gegevens voor het maken van een nieuw e
VTLB-berekening.

22-06-2021
7

In afw achting van financiële stukken. Omdat de heer en mevrouw Laan
inw onen bij hun zoon, maar geen feitelijke huurvergoeding voldoen, dient
hiermee rekening gehouden te w orden. Het dienstverband van mevrouw
Laan zou per 31-12-2021 ten einde komen. Ook die stukken w acht de curator
nog af, hetgeen w eer gevolgen kan hebben voor de afdrachtplicht/mogelijkheden aan de boedel.

21-12-2021
8

Aankomende verslagperiode w ordt een nader plan van aanpak hiertoe
opgesteld.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

01-07-2019
1

Onbekend.

01-10-2019
2

Onbekend. Ten aanzien van de onderneming zelf, zijn er geen w erkzaamheden
meer.

24-09-2020
6

Nog onbekend.

22-06-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
21-6-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

21-12-2021
8

