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Algemene gegevens
Naam onderneming
Car Company Haarlem B.V.

10-12-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Car Company Haarlem B.V. (KvK nr. 64747700),
statutair gevestigd te Haarlem en zaakdoende te (2031 BJ) Haarlem aan de
Hendrik Figeew eg 1 T.

10-12-2019
1

Activiteiten onderneming
De handel en import van personenauto's, veelal in het duurdere segment
(exclusieve sportauto's).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 71.672,00

€ -69.278,00

€ 55.946,00

2017

€ 2.952.657,00

€ -39.292,00

€ 523.881,00

2018

€ 2.295.904,00

€ -224.490,00

€ 752.692,00

Toelichting financiële gegevens

10-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Voornoemde gegevens zijn onder meer afkomstig uit de pas zeer recentelijk in
opdracht van de bestuurder opgestelde jaarcijfers 2017 en 2018. De
jaarrekeningen over deze boekjaren zijn nimmer opgesteld. Cijfers over 2019
ontbreken vooralsnog en dienen nog te w orden aangeleverd. De cijfers over
2016 zien mede op het boekjaar 2015.

10-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator alsnog de cijfers over 2019
(tot en met 31 oktober 2019) aangeleverd gekregen die in de komende
verslagperiode aan een nader onderzoek zullen w orden onderw orpen.

11-03-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1
Toelichting
Er w as tot enkele maanden voor het faillissement één w erknemer in dienst van
curanda, een parttime chauffeur.

Boedelsaldo

10-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 28.011,17

10-12-2019
1

Toelichting
Verw ezen w ordt naar bij dit verslag gevoegde tussentijds financieel verslag.
€ 41.460,92

11-03-2020
2

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het bij dit verslag gevoegde tussentijds financieel
verslag.
€ 42.685,92

11-06-2020
3

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het bij dit verslag gevoegde tussentijds financieel
verslag.
€ 42.685,92

10-09-2020
4

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het bij dit verslag gevoegde tussentijds financieel
verslag.
€ 42.685,92

10-12-2020
5

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben er zich geen mutaties op de
boedelrekening voorgedaan. Verw ezen w ordt naar het bij dit verslag
gevoegde tussentijds financieel verslag.
€ 21.741,11

09-03-2021
6

Toelichting
Voor een specificatie van het actuele boedelsaldo w ordt verw ezen naar het bij
dit verslag gevoegde tussentijds financieel verslag.
€ 67.653,29
Toelichting
Voor een specificatie van het actuele boedelsaldo w ordt verw ezen naar het
bij dit verslag gevoegde concept financieel eindverslag.

Verslagperiode

29-09-2021
7

Verslagperiode
van
5-11-2019

10-12-2019
1

t/m
9-12-2019
van
10-12-2019

11-03-2020
2

t/m
11-3-2020
van
12-3-2020

11-06-2020
3

t/m
11-6-2020
van
12-6-2020

10-09-2020
4

t/m
10-9-2020
van
11-9-2020

10-12-2020
5

t/m
10-12-2020
van
10-12-2020

09-03-2021
6

t/m
8-3-2021
van
9-3-2021
t/m
29-9-2021

Bestede uren

29-09-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

52 uur 6 min

2

38 uur 24 min

3

12 uur 30 min

4

5 uur 18 min

5

3 uur 42 min

6

6 uur 54 min

7

33 uur 42 min

totaal

152 uur 36 min

Toelichting bestede uren
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en/of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is verstrekt of bepaalde
informatie nog niet openbaar kan w orden gemaakt. Daar komt bij dat de
curator voor w at betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de
medew erking van derden, hetgeen van invloed kan zijn op de bevindingen van
de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor de crediteuren.
Dit verslag is uitsluitend informatief en hieraan kunnen geen rechten w orden
ontleend.

10-12-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is op gericht op 14 december 2015. Enig bestuurder is de
heer Pieter Bos. Enig aandeelhouder is de besloten vennootschap Bos & Van
Huijstee Beheer B.V., een vennootschap van de heer Bos en zijn partner.

10-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de eigen aangifte van het faillissement, w as tevens het
faillissement aangevraagd door één van de verhuurders. Volgens opgave van
de bestuurder w aren er geen andere lopende procedures.

10-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen zullen na verkoop van de activa w orden opgezegd, of
zoveel eerder indien mogelijk.

1.4 Huur

10-12-2019
1

1.4 Huur
De vennootschap huurt een tw eetal objecten. Een kantoorruimte met
show room aan de Hendrik Figeew eg 1T te Haarlem, alsmede een loods in de
Figeehal 2. De huur bedraagt respectievelijk € 2.279,9 en € 3.131,78 inclusief
btw per maand. De huur van beide objecten is opgezegd bij schrijven van 13
november 2019 tegen de kortst mogelijke opzegtermijn.

10-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de oplevering van de beide huurlocaties
plaatsgevonden.

11-03-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
In 2018 en 2019 heeft er door de Belastingdienst een controle plaatsgevonden
naar aanleiding van de aangiften omzetbelasting. Bij die controle is gebleken
dat er door de vennootschap geen (correct) onderscheid is gemaakt tussen
geïmporteerde marge-auto's en btw -auto's. Alle ingekochte auto's w erden
geboekt als marge-auto, terw ijl dit hoofdzakelijk btw -auto's w aren. Hierdoor
zijn auto's doorverkocht zonder dat daarover 21% btw in rekening w erd
gebracht. Door de Belastingdienst is in verband hiermee over 2016 een
naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd van € 33.139,- en over 2017 van
€ 131.702-.

10-12-2019
1

De bestuurder zag geen mogelijkheden om met de huidige resultaten deze
schulden te kunnen voldoen.
De verdere oorzaken van het faillissement zijn in onderzoek.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is nog gaande.

10-12-2020
5

In het kader van de afronding van het onderzoek is in de afgelopen
verslagperiode door de curator nadere informatie vergaard. In de komende
verslagperiode kan een en ander w orden afgerond.

09-03-2021
6

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek van de curator afgerond.
Daarbij zijn geen andere oorzaken naar voren gekomen die uiteindelijk
hebben geleid tot het faillissement van curanda.

29-09-2021
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-12-2019
1

Toelichting
Per datum faillissement w as er geen personeel meer in dienst. Er w as tot
enkele maanden voor het faillissement één w erknemer in dienst van curanda,
een parttime chauffeur.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

10-12-2019
1

Toelichting
Zie 2.1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Gebruikelijke (onderzoek)w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

10-12-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing. De bedrijfspanden w erden gehuurd.

10-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Gebruikelijke (onderzoek)w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 250,00

totaal

€ 250,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

10-12-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een bescheiden kantoorinventaris aangetroffen, bestaande uit divers
meubilair, een PC, een sleutelkluis, alsmede een bandenstelling. Een en ander
zal w orden verkocht.

10-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de minimale kantoorinventaris
zoals die is aangetroffen verkocht voor een bedrag van € 250,- teneinde
daarmee het gehuurde leeg en ontruimd (behoudens de sleutelkluis) te
kunnen opleveren. De koopprijs is bijgeschreven op de faillissementsrekening.
De sleutelkluis is in het gehuurde achtergebleven. De kosten van verw ijdering
w ogen voor potentieel geïnteresseerde kopers niet op tegen de w aarde
daarvan.

11-03-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover nodig zal het bodemvoorrecht namens de fiscus w orden
uitgeoefend.

10-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Gebruikelijke (onderzoek)w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Diverse auto's

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

10-12-2019
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Aangetroffen zijn een viertal voertuigen, bestaande uit een Mercedes-Benz
vrachtw agen met aanhanger (Tijhof), een Mercedes-Benz E55 AMG, een Audi
RS6 en een Saab 9-3 Aero.

10-12-2019
1

De vrachtw agen met aanhanger zijn geleased (financial lease) w aarbij de
restschuld naar alle w aarschijnlijkheid hoger is dan de w aarde. Met de
leasemaatschappij vindt thans overleg plaats met betrekking tot de verkoop.
Ook de Mercedes-Benz E55 AMG is eigendom van een
financieringsmaatschappij, w aarbij geldt dat de restschuld hoger is dan alle tot
nog toe ontvangen biedingen.
De Audi RS6 en de Saab 9-3 Aero behoren tot de boedel. Hierop zijn inmiddels
diverse biedingen ontvangen.
Voorts is aangetroffen een voorraad gebruikte banden.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator - met toestemming van de
rechter-commissaris - de tw ee tot de boedel behorende auto's (Audi RS6 en
Saab 9-3 Aero) verkocht. De totale koopsom daarvan ad € 25.000,00 is op de
faillissementsrekening bijgeschreven. Voor de enkele aangetroffen gebruikte
banden bestond geen interesse, opdat deze uit kosten/baten overw egingen
aan de verhuurder zijn gelaten bij oplevering.

11-03-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Gebruikelijke (onderzoek)w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement,
w aaronder diverse contact met financieringsmaatschappijen en gegadigden,
maken verkoopbrochure, het aanschrijven van diverse handelaren en het
organiseren van een bezichtiging/kijkochtend voor potentiële
geïnteresseerden.

10-12-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Onderzocht w ordt in hoeverre er nog overige activa/voertuigen tot de boedel
behoren. Vooralsnog is daar nog niet van gebleken.

10-12-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Gebruikelijke (onderzoek)w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

10-12-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

debiteurenincasso

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 2.699,69

Diverse debiteuren

€ 2.940,42

€ 500,00

totaal

€ 2.940,42

€ 3.199,69

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Voor een bedrag van € 1.237,98 zal de debiteurenstand oninbaar zijn,
aangezien deze debiteur tevens leverancier is met een grotere
tegenvordering. De overige debiteuren w orden aangeschreven met het
verzoek op de faillissementsrekening te betalen.

10-12-2019
1

Met één debiteur - voor een vordering van € 1.500,- - is een betalingsregeling
getroffen, w aarvan de eerste termijn van € 500,- inmiddels op de
faillissementsrekening is bijgeschreven.
De debiteuren zijn niet verpand, zodat de uiteindelijke opbrengst de boedel
ten goede zal komen.
De debiteur met w ie een betalingsregeling is afgesproken, heeft na voldoening
van de eerste termijn - ondanks herhaalde herinnering - de tw ee resterende
termijnen nog niet voldaan. De curator zal in de komende verslagperiode
alsnog trachten tot incasso daarvan te komen.

11-03-2020
2

Voorts is in de afgelopen verslagperiode bij een tw eetal (onder)huurders van
de opslagruimte in de Figeehal gekomen tot afw ikkeling van de onderhuur.
Aldus is nog een bedrag aan de boedel voldaan op de faillissementsrekening
van € 1.474,69.
In de afgelopen verslagperiode is de debiteur na herhaalde sommaties de
eerder overeengekomen betalingsregeling alsnog nagekomen en heeft het
restant verschuldigde, vermeerderd met incassokosten, alsnog voldaan op de
faillissementsrekening.

11-06-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Gebruikelijke (onderzoek)w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

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

10-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Curanda w erd niet bancair gefinancierd. Op datum faillissement beliep de door
curanda bij de bank aangehouden rekening een positief saldo van €27.511,17
w elk saldo door de bank inmiddels is bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

10-12-2019
1

Voor het overige w erd curanda uitsluitend gefinancierd uit private middelen.
Van daartoe verstrekte zekerheden is geen sprake.

5.2 Leasecontracten
Er is een financial leaseovereenkomst met Mercedes-Benz Financial Services
Nederland B.V. met betrekking tot een Mercedes-Benz Sprinter met aanhanger
(beiden afkomstig van Tijhof). Met de leasemaatschappij vindt thans overleg
plaats met betrekking tot de verkoop.

10-12-2019
1

Met betrekking tot de Mercedes-Benz E55 AMG is sprake van een financial
lease overeenkomst met Alpha Credit Nederland. Ook hier vindt thans overleg
plaats met betrekking tot de verkoop.

5.3 Beschrijving zekerheden
Zow el de Mercedes-Benz Sprinter als de Mercedes-Benz E55 AMG zijn
eigendom van de leasemaatschappij.

10-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen leveranciers met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

10-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Er w orden geen retentierechten uitgeoefend.

10-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.

5.8 Boedelbijdragen

10-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Voor zover door de boedel een leaseobject namens de leasemaatschappij
w ordt verkocht en er geen sprake is van overw aarde, zal met de
leasemaatschappij een boedelvergoeding w orden overeengekomen.
€ 9.504,76

10-12-2019
1

11-03-2020
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is in overleg met de leasemaatschappij van de
Mercedes Sprinter met (Tijhof) aanhanger tot afw ikkeling van de
leaseovereenkomst gekomen en is de leasemaatschappij tot inname daarvan
onder vergoeding aan de boedel van een bedrag ad € 9.504,76.
Voornoemd bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening
w aardoor het saldo per heden een bedrag van €41.460,92 beloopt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Gebruikelijke (onderzoek)w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement,
w aaronder diverse contact met de bank, alsmede de leasemaatschappijen.

10-12-2019
1

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

10-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Gebruikelijke (onderzoek)w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement.
Een tijdelijke voorzetting van de onderneming bleek niet mogelijk, aangezien
hiervoor auto's moeten w orden ingekocht en hiervoor geen middelen
voorhanden w aren. Bovendien w erd veelal eerst naar aanleiding van een zeer
specifiek verzoek van de klant naar een dergelijke gebruikte auto in Europa
gezocht.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

10-12-2019
1

6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

De bestuurder van curanda heeft de vroegere ondernemingsactiviteiten van
curanda (im- en export van (exclusieve) auto's) alsnog opnieuw opgepakt,
onder de naam GT Exclusive.

11-06-2020
3

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing. Zie 6.3.

10-12-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Gebruikelijke (onderzoek)w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

10-12-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. Gebleken is w el dat de administratie al enige tijd niet w as
bijgew erkt. Dit had enerzijds te maken met het feit dat de vennootschap naar
een andere accountant is overgestapt, anderzijds met het feit dat er
achterstallige betalingen w aren bij de huidige accountant. Thans w ordt de
administratie alsnog bijgew erkt in opdracht van de bestuurder.

10-12-2019
1

In onderzoek.

11-03-2020
2

Het onderzoek is nog gaande.

10-12-2020
5

Het onderzoek is gaande en kan naar verw achting in de komende
verslagperiode w orden afgerond.

09-03-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 16 augustus 2017
2017: Niet gedeponeerd
2018: Niet gedeponeerd.

10-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Aangezien de vennootschap binnen de door artikel 2:396 BW gestelde
grenzen valt, hoeft aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de
getrouw heid daarvan te w orden toegevoegd.

10-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaats kapitaal bedraagt € 1.000,-. Op 25 februari 2016 is er door Bos &
Van Huijstee Beheer B.V. een startkapitaal aan de vennootschap verstrekt van
€ 50.000,-, w aarna op 26 februari 2016 een bedrag van € 1.000,- aan de
bestuurder in privé is overgemaakt met de omschrijving "Restitutie
oprichtingskosten notaris".

7.5 Onbehoorlijk bestuur

10-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek is in de afgelopen verslagperiode voortgezet. De uitkomsten
daarvan moeten nog w orden besproken met de bestuurder van curanda.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nadere informatie vergaard.
De komende verslagperiode kan het onderzoek w orden afgerond en zullen de
uitkomsten daarvan w orden besproken met de bestuurder van curanda.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de bevindingen uit het
administratief- en rechtmatigheidsonderzoek besproken met de (advocaat
van de) bestuurder van curanda. In overleg met en met instemming van de
belastingdienst is het vervolgens gekomen tot afspraken w aarbij aan de
failliete boedels van Car Company Haarlem B.V. respectievelijk Bos & Van
Huijstee Beheer B.V. een totaalbedrag van € 65.000,- w ordt voldaan.

10-12-2019
1

11-03-2020
2

10-12-2020
5

09-03-2021
6

29-09-2021
7

Aan de - met toestemming van de rechter-commissaris - getroffen regeling is
inmiddels uitvoering gegeven, w aardoor aan de boedel van Car Company
Haarlem B.V. een bedrag van € 45.912,18 op de faillissementsrekening is
bijgeschreven.
Naar rato van de fiscale vorderingen in het faillissement van Car Company
Haarlem B.V. respectievelijk Bos & Van Huijstee Beheer B.V. is per saldo een
bedrag van € 19.087,82 voldaan ten gunste van de boedel van
laatstgenoemde.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-12-2019
1

Toelichting
De curator zal onderzoeken of sprake is gew eest van paulianeus handelen.

Toelichting
Het onderzoek van de curator is in de afgelopen verslagperiode eveneens
afgerond. Van paulianeus handelen is niet gebleken.

29-09-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal onderzoeken of sprake is gew eest van paulianeus handelen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

10-12-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Gebruikelijke (onderzoek)w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

10-12-2019
1

De curator zal het (rechtmatigheids- en administratief)onderzoek - mede naar
de aanleiding van de nader ontvangen stukken - in de komende
verslagperiode voortzetten.

11-03-2020
2

Het onderzoek is nog niet afgerond.

11-06-2020
3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. In de komende verslagperiode beoogt de curator dit af te ronden.
De uitkomsten daarvan zullen w orden besproken met de bestuurder van
curanda.

10-09-2020
4

Tot een bespreking van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek is
het in de afgelopen verslagperiode nog niet gekomen. Beoogd w ordt om dit in
de komende verslagperiode alsnog te laten plaatsvinden.

10-12-2020
5

De in de afgelopen verslagperiode door de curator verkregen informatie w ordt
betrokken in de afronding van het onderzoek. Een en ander w ordt besproken
met de bestuurder van curanda.

09-03-2021
6

Divers overleg (advocaat van) bestuurder, overleg belastingdienst en
afronding regeling.

29-09-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Verhuurders: P.M.
€ 20.718,28

10-12-2019
1

11-03-2020
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben de beide verhuurders hun respectieve
boedelvorderingen bij de curator aangemeld.
€ 20.718,28

10-09-2020
4

€ 20.718,28

10-12-2020
5

Toelichting
Boedelvorderingen verhuurders
€ 20.718,28

09-03-2021
6

Toelichting
De boedelvorderingen zijn ongew ijzigd gebleven.
€ 20.718,28

29-09-2021
7

Toelichting
Behoudens het door de rechtbank nog vast te stellen salaris curator en
verschotten, zijn de boedelvorderingen ongew ijzigd. Gelet op het totaal
gerealiseerde boedelactief kunnen de boedelvorderingen volledig w orden
voldaan.
Na voldoening van alle boedelvorderingen resteert er een beschikbaar actief
en is een gedeeltelijke uitkering aan de hoogste bevoorrechte preferente
crediteuren mogelijk, zodat dit faillissement voor vereenvoudigde afw ikkeling
zal w orden voorgedragen.
Een uitkering aan de gezamenlijke concurrente crediteuren is als gevolg van
de hoogte van de fiscale vorderingen niet mogelijk.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 202.706,00

10-12-2019
1

Toelichting
De vordering van de fiscus ziet op een klein bedrag aan
vennootschapsbelasting na op (naheffings)aanslagen omzetbelasting.
€ 203.765,00

11-03-2020
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator enkele bezw aarschriften
tegen (ambtshalve) aanslagen ingediend bij de belastingdienst. De exacte
vaststelling van de fiscale schuldenpositie moet nog blijken.
€ 214.436,00

11-06-2020
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de belastingdienst aanvullende
vorderingen ter verificatie aangemeld. Tegen een enkele ambtshalve aanslag is
w ederom bezw aar aangetekend.
€ 214.436,00

10-09-2020
4

€ 214.436,00

10-12-2020
5

€ 214.436,00

09-03-2021
6

€ 214.436,00

29-09-2021
7

Toelichting
Gelet op de stand van de boedel kan op de vordering van de belastingdienst
een gedeeltelijke uitkering plaatsvinden.

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

10-12-2019
1

Toelichting
Tot nu toe hebben 21 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie
aangemeld.
30

11-03-2020
2

32

11-06-2020
3

33

10-09-2020
4

34

10-12-2020
5

34

09-03-2021
6

34

29-09-2021
7

Toelichting
Het aantal ter verificatie aangemelde concurrente crediteurenvorderingen is
ongew ijzigd gebleven.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 139.279,76

10-12-2019
1

€ 239.641,29

11-03-2020
2

€ 255.356,71

11-06-2020
3

Toelichting
Verw ezen w ordt naar de bij dit verslag gevoegde lijsten van voorlopig erkende
crediteuren.
€ 262.827,01

10-09-2020
4

Toelichting
Verw ezen w ordt naar de bij dit verslag gevoegde lijsten van voorlopig erkende
crediteuren.
€ 487.537,01

10-12-2020
5

Toelichting
De (rekening-courant)vordering van Bos & Van Huijstede Beheer B.V.,
aandeelhouder van curanda, is op de lijst van voorlopige erkende concurrente
crediteuren geplaatst. Verw ezen w ordt naar de bij dit verslag gevoegde lijsten
van voorlopig erkende crediteuren.
€ 487.537,01

09-03-2021
6

Toelichting
Verw ezen w ordt naar de bij dit verslag gevoegde lijsten van voorlopig erkende
crediteuren.
€ 487.537,01
Toelichting
Verw ezen w ordt naar de bij dit verslag gevoegde lijsten van voorlopig
erkende crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

29-09-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hoew el daarover in dit stadium nog geen voorspelling is te doen, lijkt de kans
dat aan de concurrente crediteuren enige uitkering kan w orden gedaan uiterst
klein.

10-12-2019
1

Gelet op het tot op heden gerealiseerde boedelactief ten opzichte van de
hoogte van de preferente vorderingen van de belastingdienst ligt een uitkering
aan de concurrente crediteuren vooralsnog niet in de rede.

11-03-2020
2

De vooruitzichten voor de concurrente crediteuren blijven vooralsnog
ongew ijzigd.

11-06-2020
3

De vooruitzichten voor de concurrente crediteuren blijven vooralsnog
ongew ijzigd.

10-09-2020
4

De vooruitzichten blijven vooralsnog ongew ijzigd.

10-12-2020
5

De vooruitzichten blijven vooralsnog ongew ijzigd. Een uitkering aan de
concurrente crediteuren ligt - mede gelet op de hoogte van de preferente
vorderingen - niet in de rede.

09-03-2021
6

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek afgerond en is aan de
getroffen regeling uitvoering gegeven. Het faillissement zal - gelijktijdig met
indiening van dit 7e openbare (tevens eind-)verslag - w orden voorgedragen
voor een vereenvoudigde afw ikkeling ex artikel 137a Fw .

29-09-2021
7

Na vaststelling van de boedelkosten door de rechtbank zal de curator de
definitieve slotuitdelingslijst opmaken. Nadat de slotuitdelingslijst verbindend
is gew orden, zal tot verdere afw ikkeling w orden overgegaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke (onderzoek)w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement,
diverse correspondentie en telefoon met crediteuren.

10-12-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Gebruikelijke (onderzoek)w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

10-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Verkoop activa;
- Inning debiteuren;
- Administratief onderzoek;
- Onderzoek naar eventuele aansprakelijkheden en/of pauliana's;
- Oplevering bedrijfsruimten;
- afw ikkeling faillissement.

10-12-2019
1

In de volgende verslagperiode vragen de volgende w erkzaamheden nog de
aandacht van de curator:

11-03-2020
2

- inning (restant) debiteuren;
- administratief onderzoek;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- nader in kaart brengen crediteurenpositie;
- afw ikkeling faillissement.
In de volgende verslagperiode vragen de volgende w erkzaamheden nog de
aandacht van de curator:
- afronding administratief onderzoek;
- afronding rechtmatigheidhsonderzoek;
- nader in kaart brengen crediteurenpositie;
- afw ikkeling faillissement.

11-06-2020
3

In de volgende verslagperiode vragen de volgende w erkzaamheden nog de
aandacht van de curator:

10-09-2020
4

- afronding administratief- en rechtmatigheidsonderzoek;
- bespreking uitkomsten administratief- en rechtmatigheidsonderzoek;
- nader in kaart brengen crediteurenpositie;
- afw ikkeling faillissement.
De curator zal in de komende verslagperiode tot een afronding komen van het
rechtmatigheidsonderzoek en de uitkomsten daarvan voorleggen aan de
bestuurder van curanda. Vervolgens w ordt bezien of tot een afw ikkeling van
het faillissement kan w orden overgegaan.

10-12-2020
5

De uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek zijn - na verkregen nadere
informatie in de afgelopen verslagperiode - nog niet voorgelegd aan de
bestuurder van curanda. In de komende verslagperiode zal dit alsnog
plaatsvinden, w aarna zo mogelijk tot afw ikkeling kan w orden overgegaan.

09-03-2021
6

In de afgelopen verslagperiode zijn de bevindingen besproken en heeft
overleg plaatsgevonden met de (advocaat van de) bestuurder van curanda
en ter zake is een regeling met instemming van de belastingdienst en met
toestemming van de rechter-commissaris tot stand gekomen, w aaraan
inmiddels uitvoering is gegeven.

29-09-2021
7

In vervolg daarop kan tot vereenvoudigde afw ikkeling van dit faillissement
w orden overgegaan. Gelijktijdig met indiening van dit 7e openbaar tevens
eindverslag zal de rechtbank w orden verzocht om de boedelkosten vast te
stellen. Na vaststelling daarvan zal de slotuitdelingslijst w orden ter
goedkeuring w orden opgesteld en gedeponeerd. Na het verbindend w orden
daarvan zal tot afw ikkeling w orden overgegaan.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen.

10-12-2019
1

De termijn van afw ikkeling valt nog niet exact te duiden.

11-03-2020
2

De termijn van afw ikkeling valt nog niet exact te duiden. De curator tracht in de
komende verslagperiode het administratief- en rechtmatigheidsonderzoek af te
ronden. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, zal w ellicht tot afw ikkeling
kunnen w orden overgegaan.

11-06-2020
3

In de komende verslagperiode zal de curator trachten te komen tot een
afw ikkeling van dit faillissement.

10-12-2020
5

De beoogde afw ikkeling van het faillissement staat in de komende
verslagperiode op de agenda, nadat de uitkomsten van het
rechtmatigheidsonderzoek zijn besproken met de bestuurder van curanda.

09-03-2021
6

Na indiening van dit (eind)verslag zal naar verw achting in de komende tw ee
maanden en na het verbindend w orden van de slotuitdelingslijst tot
afw ikkeling w orden overgegaan.

29-09-2021
7

Nu dit verslag tevens als eindverslag kan w orden beschouw d zal er geen
volgend openbaar verslag meer w orden gepubliceerd. De gezamenlijke
crediteuren zullen vanzelfsprekend nog w orden geïnformeerd over de
deponering en het verbindend w orden van de slotuitdelingslijst en
vereenvoudigde afw ikkeling.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Gebruikelijke (onderzoek)w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

Bijlagen
Bijlagen

10-12-2019
1

