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Algemene gegevens
Naam onderneming
AST HR B.V.

15-11-2019
1

Gegevens onderneming
Adres: Poelw eg 40 De Kw akel
Kamer van Koophandel registratienummer: 68105681
Boedelrekening: NL18KASA0222681640

15-11-2019
1

Activiteiten onderneming
De Kamer van Koophandel meldt:
Het bemiddelen van personeel, zow el in het binnenland als ook in het
buitenland. Uitleenbureau.

15-11-2019
1

Gefailleerde heeft feitelijk het personeel voor een transportbedrijf
gedetacheerd tegen betaling.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Niet bekend.

15-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 5.000,00

15-11-2019
1

€ 14.245,13

10-03-2020
2

€ 24.745,13

28-07-2020
3

€ 32.259,29

03-11-2020
4

Verslagperiode
van
15-10-2019

15-11-2019
1

t/m
15-11-2019
van
16-11-2019

10-03-2020
2

t/m
10-3-2020
van
11-3-2020

28-07-2020
3

t/m
28-7-2020
van
29-7-2020

03-11-2020
4

t/m
3-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

16 uur 54 min

2

22 uur 24 min

3

9 uur 36 min

4

8 uur 36 min

totaal

57 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Er heeft een algemene inventarisatie plaatsgevonden.
De curator heeft een bespreking gehad en telefonisch overleg gevoerd met de
bestuurder van gefailleerde. De onderneming is door de curator stilgelegd en
het personeel is vrijgesteld van w erkzaamheden om bij de inlener in dienst te
treden.
De curator heeft onder andere de bedrijfsruimte in De Kw akel bezocht.
Daarnaast is de administratie van gefailleerde opgevraagd bij het bestuur en
de boekhouder.
De arbeidsovereenkomsten met het personeel w erden ex art. 40 FW beëindigd
met toestemming van de rechter-commissaris.
Het personeel is aangemeld bij het UW V voor de loongarantieregeling.
Er heeft een UW V bijeenkomst plaatsgevonden voor de intake van het
personeel voor hun aanspraken op de loongarantieregeling.

15-11-2019
1

Het algemene faillissementsonderzoek is gestart. Er is onder andere een
digitale draaitabel gemaakt van de auditfiles van de boekjaren 2019 en 2018.
Er is overleg met het bestuur gevoerd.
Voorts w erden de jaarrekeningen van 2017 en 2018 aangeleverd, ingezien en
in dit verslag verw erkt.

10-03-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van gefailleerde is M Klein Holding
B.V.
De heer Maximiliaan Klein is via de voormelde entiteit middellijk bestuurder.
Gefailleerde w erd opgericht op 17 februari 2017.

15-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures tegen gefailleerde bekend gew orden bij de
curator.

1.3 Verzekeringen

15-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er w aren enkele lopende verzekeringen die verband houden met ziekteverzuim
en aansprakelijkheden voor het personeel.
De verzekeringen zullen w orden opgezegd door de curator of eindigen w egens
het niet betalen van de premies.

15-11-2019
1

De verzekeraar heeft een nota van afrekening verstrekt na de melding van het
faillissement en het eindigen van de polis. Er zijn diverse vorderingen en
schulden verrekend.
De curator onderzoekt of de afrekening betreffende de verrekening voldoet
aan de eisen die volgen uit art. 53 FW .
De curator is in dit kader voorts in overleg met AST Fresh B.V. om te voorkomen
dat het personeel dat in dienst genomen is door AST Fresh ongew ild
onverzekerd raakt.
De curator heeft de indruk dat de verzekering bij gefailleerde door de
verzekeraar te laat is geroyeerd en derhalve bij AST Fresh ook te laat is
gestart.

10-03-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde geen bedrijfsruimte.
Gefailleerde w as gevestigd op de bedrijfslocatie van AST Fresh B.V.

1.5 Oorzaak faillissement

15-11-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement betreft een eigen aangifte van faillissement.
Het bestuur heeft gemeld dat AST HR onverw acht te maken heeft gekregen
met hoog ziekte verzuim door een gew eldsincident op de w erkvloer.
Het doorbetalen van de lonen tijdens de ziekte in combinatie met de afname
van w erkzaamheden heeft tot liquiditeitstekort geleid en uiteindelijk het
faillissement veroorzaakt.

15-11-2019
1

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is gestart met het
onderzoek van de administratie.
De curator heeft een draaitabel gemaakt van de auditfiles van 2019 en 2018.
De administratie levert een relatief eenvoudig overzicht op van de
bedrijfseconomische situatie van gefailleerde.
In 2018 is de onderneming van gefailleerde gestart en afgesloten met een
resultaat van € 877,-.
De kosten zijn door gefailleerde in 2019 zo veel mogelijk beperkt. Gefailleerde
heeft de kosten uiteindelijk echter niet volledig kunnen aanpassen aan de
omzet in 2019. Het personeel dat in dienst w as voor onbepaalde tijd is
uiteindelijk onvoldoende ingezet/gedetacheerd bij de enige opdrachtgever AST
Fresh B.V. Dat komt enerzijds door ziekte van het personeel maar ook door
vraaguitval bij de inlener van het personeel.
Omdat de kosten van gefailleerde voornamelijk bestaan uit de loonkosten van
haar personeel - en de inkomsten uitsluitend bestaan uit de detachering van
chauffeurs aan de inlener, AST Fresh - is snel een situatie ontstaan w aarin de
loonkosten van gefailleerde ongedekt bleven door de omzet en sanering van
het personeelsbestand niet mogelijk w as.
Omdat AST Fresh haar betalingsverplichtingen naar AST HR voor de inhuur van
personeel ook niet meer tijdig kon nakomen door dalende vraag naar transport
- en derhalve minder omzet - is uiteindelijk gedurende een lange periode niet
of niet volledig betaald voor het door gefailleerde gedetacheerde personeel.
Dat heeft geleid tot een rekening-courantvordering van gefailleerde op AST
Fresh van circa € 178.000,-.
De combinatie van de voormelde omstandigheden heeft bij AST HR uiteindelijk
geleid tot een situatie w aarin de lonen niet meer betaald konden w orden,
zonder uitzicht op snelle/tijdige verbetering, en derhalve is overgegaan tot de
eigen aangifte van faillissement.

10-03-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
17

15-11-2019
1

Toelichting
Er hebben zich zeventien w erknemers gemeld bij de curator die aanspraak
maken op een dienstverband met gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De dienstverbanden voor het faillissement zullen de komende verslagperiode
w orden onderzocht.

15-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-10-2019

17

totaal

17

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de aangetroffen arbeidsovereenkomsten opgezegd ex art. 40
FW . bij brief d.d. 17 oktober 2019.

15-11-2019
1

De w erkzaamheden bestaan uit inventarisatie van de arbeidsovereenkomsten,
het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten ex art.40 FW , het informeren
van de w erknemers en het bijw onen van de UW V bijeenkomst om het
personeel aanspraak te laten maken op de loongarantieregeling.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

15-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.

15-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

15-11-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing nu er geen zaken zijn aangetroffen w aarvoor het
bodemvoorrecht geldt.

15-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.

15-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden/onderhanden w erk aangetroffen.

15-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.

15-11-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa aangetroffen.

15-11-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

15-11-2019
1

Toelichting debiteuren
Er is één debiteur. Het betreft diverse facturen voor de inhuur van personeel
van gefailleerde. De debiteur is de aan gefailleerde gelieerde besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AST Fresh B.V.
Vooralsnog gaat de curator er vanuit dat er per saldo een bedrag van €
178.313,- moet w orden betaald. De curator houdt er rekening mee dat uit de
administratie mogelijk nog over en w eer te verrekenen bedragen volgen.
De komende verslagperiode zal w orden vastgesteld w at het saldo van de
vordering op AST Fresh B.V. is en w ordt de incasso gestart.

15-11-2019
1

Er w ordt overleg gevoerd met het bestuur over het exacte saldo van het
rekening-courant. Per saldo is er een vordering op AST Fresh B.V. Daar is geen
geschil over.
De over en w eer nog te verrekenen bedragen w orden nader geïnventariseerd
door de curator en het bestuur van AST Fresh. De komende verslagperiode zal
het saldo definitief w orden vastgesteld.
Er w erd de afgelopen verslagperiode afgelost met € 1.500,- per maand om in
ieder geval enige dekking te garanderen voor de faillissementskosten.

10-03-2020
2

Het saldo in rekening-courant w erd de afgelopen verslagperiode vastgesteld
op € 127.992,--.
Het bestuur van AST Fresh heeft inmiddels gemeld dat het saldo niet in een
keer kan w orden voldaan. De curator en de bestuurder voeren overleg over de
betaling in termijnen.

28-07-2020
3

Door aanhoudende liquiditeitsproblemen en door beperkte omzet w egens de
Covid-19 crisis w erd de afgelopen verslagperiode niet afgelost op het
rekening-courant door AST Fresh B.V.
Het bestuur van AST Fresh probeert externe financiering aan te trekken om
de vordering van gefailleerde te voldoen. De curator en het bestuur zetten
het overleg in dit kader de komende verslagperiode voort.

03-11-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
De vordering is begroot en dient nader te w orden vastgesteld.
De vorderingen zullen bij de debiteur moeten w orden geïnd. De curator treedt
de komende verslagperiode met het bestuur van AST Fresh B.V. in overleg om
het tot spoedige betaling van de vordering(en) te leiden.

15-11-2019
1

Er w erd overleg gevoerd met het bestuur van AST Fresh en er w erden
maandelijks bedragen geïncasseerd op de openstaande vordering.

10-03-2020
2

Er w erd overleg gevoerd met het bestuur van AST Fresh over de w ijze en
termijn van de aflossing van de rekening-courantvordering van gefailleerde
op AST Fresh.

03-11-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde volgens opgave van het bestuur bij de KNAB bank.
Er zijn geen vorderingen bij KNAB bank bekend gew orden of door de bank
ingediend. Een mogelijk creditsaldo w ordt nader onderzocht.

Toelichting vordering van bank(en)
Er w erd bij KNAB bank een saldo aangetroffen van € 4.745,13.
De curator zal de komende verslagperiode controleren of de afdracht correct is
en er geen betalingen meer zijn uitgevoerd na de uitspraak van het
faillissement.

15-11-2019
1

10-03-2020
2

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

15-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bij de curator bekend is w erden geen zekerheden gegeven voor
leningen en/of financieringen.

15-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Er hebben zich tot op heden geen separatisten gemeld.

15-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud
gemeld.

15-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van retentie.

15-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen aanspraak gedaan op het recht van reclame.

15-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er zijn de afgelopen verslagperiode geen boedelbijdragen ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

15-11-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.

15-11-2019
1

Het verzoekschrift tot eigen aangifte van faillissement w erd onderzocht op
mogelijk vorderingen en/of zekerheden van banken en aan het bestuur w erd
informatie gevraagd.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De w erkzaamheden van 15 tot en met 18 oktober 2019 zullen door de boedel
aan AST Fresh B.V. w orden gefactureerd. Er is een voorschot betaald van €
5.000,- voor de w erkzaamheden in deze periode.

15-11-2019
1

Voor de w erkzaamheden verricht tijdens de boedelperiode dient voor de
detachering van personeel een totaalbedrag van € 20.014,16 inclusief BTW te
w orden betaald aan de boedel.
Er w erd een voorschot betaald van € 5.000,-.
Voor het restbedrag ad € 15.014,16 incl. BTW w erd de afgelopen
verslagperiode de factuur verzonden. Deze factuur is nog niet voldaan. De
komende verslagperiode zal de vordering w orden voldaan.

10-03-2020
2

Met AST Fresh B.V. w erd betaling van het bedrag van € 15.014,16
overeengekomen in tw ee gelijke maandtermijnen uiterlijk in juli en augustus
2020.

28-07-2020
3

AST Fresh B.V. heeft de afgelopen verslagperiode een bedrag van €
15.014,16 voldaan. Alle kosten voor de detachering van het personeel van
gefailleerde bij AST Fresh in de periode van het faillissement tot de dag van
de doorstart zijn hiermee voldaan.

03-11-2020
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De onderneming is gestaakt per 18 oktober 2019.
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd bij brief van 17 oktober 2019 en het
personeel is met ingang van 19 oktober 2019 vrijgesteld van w erkzaamheden
voor gefailleerde, AST HR.
De w erkzaamheden van 15 tot en met 18 oktober 2019 zullen door de boedel
aan AST Fresh B.V. w orden gefactureerd.

15-11-2019
1

Met AST Fresh B.V. w erd een betalingsregeling getroffen voor de factuur
betreffende de w erkzaamheden tijdens het voortzetten van de onderneming.

28-07-2020
3

De overeengekomen betalingen voor de detachering van het personeel van
gefailleerde bij AST Fresh w erden geïncasseerd.

03-11-2020
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

15-11-2019
1

De curator heeft de administratie opgevraagd bij het bestuur en de
boekhouder.
De administratie w ordt extern gevoerd. De digitale auditfiles zijn opgevraagd
ter controle van de administratie.
Tot heden w erd door de curator geen administratie en auditfiles ontvangen
van de boekhouder. Er w ordt overleg gevoerd over de w ijze van aanlevering.

15-11-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart.
De auditfiles zijn aangeleverd. De curator heeft voor zijn onderzoek een
draaitabel gemaakt van de auditfiles van 2019 en 2018.
De administratie voldoet inhoudelijk aan de eisen van de w et.

10-03-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 w erd gedeponeerd op 25 oktober 2018 en is daarmee
tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening 2018 w erd nog niet gedeponeerd. De jaarrekening 2018 dient
uiterlijk 31 december 2019 te w orden gedeponeerd.

15-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W aarschijnlijk is de vrijstelling van toepassing die volgt uit artikel 2:396 lid 7
BW .

15-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De akte van oprichting is nog niet aangeleverd. Het onderzoek w ordt
voortgezet.

15-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar de kw aliteit van het bestuur is gestart en zal w orden
voortgezet aan de hand van de nog aan te leveren administratie.

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van administraties w erd afgerond.
De administratie voldoet aan de eisen van de w et en er zijn geen
bijzonderheden geconstateerd.
De curator houdt verder onderzoek naar de kw aliteit van het bestuur aan en
gaat daarmee verder in het geval daar concrete aanleiding toe bestaat.

7.6 Paulianeus handelen

15-11-2019
1

10-03-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-11-2019
1

Toelichting
De komende verslagperiode zal de nog aan te leveren boekhouding w orden
onderzocht op paulianeuze rechtshandelingen.
Nee

10-03-2020
2

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van administraties w erd afgerond.
De administratie voldoet aan de eisen van de w et en er zijn geen paulianeuse
rechtshandelingen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De audit files en de administratie w erden opgevraagd. Er zal een rapport
w orden opgesteld aan de hand van de audit files en er zal nader onderzoek
volgen.

15-11-2019
1

De auditfiles zijn aangeleverd. De curator heeft voor zijn onderzoek een
draaitabel gemaakt van de auditfiles van 2019 en 2018.

10-03-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
De administratie w erd opgevraagd en zal w orden onderzocht en op kw aliteit
w orden beoordeeld.

15-11-2019
1

De curator heeft voor zijn onderzoek een draaitabel gemaakt van de auditfiles
van 2019 en 2018 en onderzoek verricht aan de administratie Er zijn daaruit
geen bijzonderheden en/of onregelmatigheden geconstateerd.

10-03-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn op dit moment geen boedelvorderingen ingediend.
De curator verw acht geen boedelvordering inzake de opzegtermijn van huren.
Er w erden geen huurovereenkomsten aangetroffen.
De curator verw acht de reguliere boedelvordering voor de lonen over de
opzegtermijnen van het personeel dat geen nieuw e arbeidsovereenkomst
heeft gekregen en voor het personeel dat bij AST Fresh B.V. in dienst is
getreden verw acht de curator een boedelvordering voor het loon over de
opzegtermijn tot en met 18 oktober 2019.
€ 27.309,20

15-11-2019
1

10-03-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ad € 27.309,20 voor de lonen
over de opzegtermijn.
€ 33.147,48

28-07-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering aangevuld, deze bedraagt thans €
33.147,48.
€ 33.147,48

03-11-2020
4

Toelichting
Ongew ijzigd ad € 33.147,48.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.
€ 559.332,00

15-11-2019
1

10-03-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heef een vordering ingediend voor een totaalbedrag van €
559.332,-.
Tegen de ingediende vordering ad € 75.709,- die volgt uit de ten onrechte in
vooraftrek genomen Omzetbelasting w erd bezw aar gemaakt en derhalve w erd
de vordering betw ist. Het is nog niet geheel uit te sluiten dat aan de
concurrente crediteuren zal w orden betaald. Daarnaast is de door de fiscus
begrote Omzetbelasting die door gefailleerde zou zijn verrekend onjuist
gebleken.
€ 559.322,00

28-07-2020
3

Toelichting
De preferente vordering van de fiscus bedraagt € 559.322,-- (in vorige verslag
stond abusievelijk € 559.332,--). De ingediende vordering ad € 75.709,-- w ordt
nog steeds betw ist.
€ 559.322,00
Toelichting
Ongew ijzigd ad € 559.322,--. Dit is exclusief de betw iste vordering ad €
75.709,--.

8.3 Pref. vord. UWV

03-11-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Er is op dit moment geen preferente vordering van het UW V bekend.
De curator verw acht een vordering voor de onbetaalde lonen van de periode
voor het faillissement w aar het personeel aanspraak op heeft gemaakt bij het
UW V onder de loongarantieregeling.

€ 84.754,94

15-11-2019
1

10-03-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ad € 84.754,94 voor de
onbetaalde lonen in de periode van 13 w eken voor het faillissement.
€ 92.090,48

28-07-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering aangevuld, deze bedraagt thans €
92.090,48.
€ 92.090,48

03-11-2020
4

Toelichting
Ongew ijzigd ad € 92.090,48.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn op dit moment nog geen andere preferente vorderingen ingediend.
€ 4.388,16

15-11-2019
1

10-03-2020
2

Toelichting
Tw ee personeelsleden hebben een preferente vordering ingediend voor een
totaalbedrag van € 4.388,16 voor de onbetaalde lonen die niet door het UW V
w erden voldaan. Dit betreft de lonen die vallen buiten de periode van 13
w eken voor het faillissement.
€ 4.388,16

28-07-2020
3

Toelichting
Ongew ijzigd ad € 4.388,16.
€ 4.388,16
Toelichting
Ongew ijzigd ad € 4.388,16.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

03-11-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Er w erd door aantal concurrente crediteuren een vordering ingediend. In de
komende verslagperiode zullen deze verw erkt w orden en zal er een
crediteurenlijst w orden opgesteld.
5

15-11-2019
1

10-03-2020
2

Toelichting
Door 5 concurrente crediteuren w erd een vordering ingediend.
6

28-07-2020
3

Toelichting
Door 6 concurrente crediteuren w erd een vordering ingediend.
6

03-11-2020
4

Toelichting
Ongew ijzigd 6 concurrente crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend. Zie ook punt 8.5.
€ 11.224,78

15-11-2019
1

10-03-2020
2

Toelichting
De concurrente crediteuren hebben hun vorderingen ingediend voor een totaal
bedrag van € 11.224,78.
€ 14.053,71

28-07-2020
3

Toelichting
De concurrente crediteuren hebben vorderingen ingediend voor een totaal
bedrag van € 14.053,71.
€ 14.053,71

03-11-2020
4

Toelichting
Ongew ijzigd ad € 14.053,71.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

15-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen
in te dienen. Vorderingen die w orden ingediend bij de curator zullen w orden
verw erkt en ter inventarisatie w orden geplaatst op de reguliere rangorde
lijsten.
De vorderring van het UW V w ordt voorlopig afgew acht.

15-11-2019
1

Vorderingen w erden verw erkt en er w erd bezw aar gemaakt tegen de
vordering van de Belastingdienst die ziet op ten onrechte in vooraftrek
genomen Omzetbelasting.

10-03-2020
2

Inkomende vorderingen w erden verw erkt.

28-07-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen procedures door de curator gestart of overgenomen ex art. 27
en/of 28 FW .

15-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden zullen w orden uitgevoerd:
- de administratie moet w orden aangeleverd en zal vervolgens w orden
onderzocht;
- de vordering op debiteur AST Fresh zal w orden vastgesteld en geïnd;

15-11-2019
1

- inkomende vorderingen van crediteuren w orden verw erkt;
- de rechtmatigheid en kw aliteit van het bestuur zal w orden onderzocht;
- de oorzaak van het faillissement w ordt nader onderzocht.
- de vordering op debiteur AST Fresh zal w orden vastgesteld en geïnd;
- er zal onderzoek w orden gedaan naar de kw aliteit van het bestuur indien
daar concrete aanleiding toe ontstaat;
- de w ijze van afw ikkeling zal w orden vastgesteld als de vorderingen van
gefailleerde definitief zijn vastgesteld en geïncasseerd.

10-03-2020
2

- de vordering op debiteur AST Fresh B.V. zal w orden geïnd;
- er zal onderzoek w orden gedaan naar de kw aliteit van het bestuur indien
daar concrete aanleiding toe ontstaat;
- de w ijze van afw ikkeling zal w orden vastgesteld als de vorderingen van
gefailleerde definitief zijn vastgesteld en geïncasseerd.

28-07-2020
3

- het overleg over de termijn voor de betaling van de vordering op debiteur
AST Fresh B.V. w ordt voortgezet;
- er zal onderzoek w orden gedaan naar de kw aliteit van het bestuur indien
daar concrete aanleiding toe ontstaat;
- de w ijze van afw ikkeling zal w orden vastgesteld als de vorderingen van
gefailleerde definitief zijn vastgesteld en geïncasseerd.

03-11-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor afw ikkeling van het faillissement is nog onbekend.

15-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-2-2021

03-11-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Aan de hand van de eerste bevindingen is gehandeld en w erd het voormelde
plan van aanpak opgesteld.

15-11-2019
1

De curator heeft met het bestuur gesproken en zet het overleg voort ter
incasso van de vorderingen op AST Fresh B.V.

10-03-2020
2

Het rekening-courant saldo w erd vastgesteld en het overleg ter incasso van de
vorderingen op AST Fresh B.V. w erd voortgezet.

28-07-2020
3

De curator heeft met het bestuur gesproken en zet het overleg voort ter
incasso van de vorderingen op AST Fresh B.V.

03-11-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

