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Algemene gegevens
Naam onderneming
NH Post B.V.

11-02-2021
1

Gegevens onderneming
NH Post B.V., gevestigd aan de Andromeda 72 te 1785 DS Den Helder.
Kamer van Koophandel nummer 69369011

11-02-2021
1

Activiteiten onderneming
Post- en koeriersdiensten

11-02-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 1.346.872,00

€ -35.456,00

€ 941.901,00

2018

€ 1.400.548,00

€ -54.706,00

€ 970.273,00

2017

€ 1.950.280,00

€ -202.725,00

€ 1.017.755,00

2020

€ 801.924,93

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
2020: Interne cijfers t/m 10/11/20
2019: concept jaarcijfers
2018 en 2017: vastgestelde en gedeponeerde jaarrekeningen
Het vermelde omzetbedrag betreft de netto omzet, voor aftrek kostprijs omzet
(zijnde inkoop porti, bezorgkosten derden en vergoeding
bezorgers/sorteerders ) hetgeen 60-70% daarvan bedraagt

11-02-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

11-02-2021
1

Toelichting
2 + p.m.

Boedelsaldo
Toelichting

11-02-2021
1

Nihil

€ 8.305,35

04-05-2021
2

€ 9.415,46

09-08-2021
3

€ 2.801,63

30-11-2021
4

€ 2.801,63

22-03-2022
5

€ 2.801,63

23-06-2022
6

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-12-2020

11-02-2021
1

t/m
10-2-2021
van
11-2-2021

04-05-2021
2

t/m
3-5-2021
van
4-5-2021

09-08-2021
3

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

30-11-2021
4

t/m
29-11-2021
van
30-11-2021

22-03-2022
5

t/m
21-3-2022
van
22-3-2022

23-06-2022
6

t/m
22-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

77 uur 6 min

2

95 uur 12 min

3

29 uur 48 min

4

9 uur 42 min

5

2 uur 36 min

6

5 uur 25 min

totaal

219 uur 49 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren 77 uur en 6 minuten.

11-02-2021
1

Bestede uren verslag 4: 9 uur en 42 minuten.

30-11-2021
4

Bestede uren verslag 6: 5 uur en 25 minuten

23-06-2022
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap NH Post B.V. is opgericht bij akte d.d. 4 augustus
2017 met als doelomschrijving het bezorgen en laten bezorgen van
geadresseerde poststukken, het verzorgen van landelijke mailings, alsmede
het verrichten van koeriersdiensten.
Bestuurder en enig aandeelhouder sinds oprichting is de besloten
vennootschap NH Post Holding B.V., (KvK nr. 62809229) van w elke
vennootschap bestuurders zijn de heer F.S. Matroos en mevrouw J.P.M.C.
Koning.
NH Post Holding BV is opgericht als NH Post BV maar heeft een statuten- en
naamsw ijziging ondergaan ,w aarbij de naam is gew ijzigd in NH Post Holding BV
,en de doelomschrijving in holdingmaatschappij, w aarna een nieuw e (de
huidige thans gefailleerde ) NH Post BV is opgericht. Deze herstructurering
heeft tot zeer veel verw arring en een scala van praktische, juridische en
administratieve problemen geleid.
Zustervennootschap van gefailleerde is NH Post Bezorging B.V., met dezelfde
aandeelhouder en bestuurders, w elke vennootschap zich met dezelfde
diensten bezighoudt en op dezelfde dag is opgericht, doch zich specifiek richt
op de posthandling betreffende Texel .
NH Post holding BV, NH Post Bezorging BV en NH Post BV vormen een fiscale
eenheid voor de vennootschapsbelasting.
Voormelde bestuurders zijn voorts bestuurders van de besloten vennootschap
City Delivery B.V., opgericht op 2 september 2020 w elke vennootschap zich
bezighoudt met het duurzaam (met electrische vervoermiddelen) bezorgen van
post, (post)pakketten en bestelde producten, alsmede het (doen) voeren van
een bezorgdienst in opdracht.
Feitelijk houdt de onderneming c.q. houden de ondernemingen zich onder
dagelijkse leiding van F.S. Matroos (de andere bestuurder zou dat grotendeels
alleen in naam zijn) bezig met het ophalen, sorteren en bezorgen van post en
pakketten , vanuit een (inmiddels) door City Delivery B.V. gehuurde hal met
kantoor aan de Scheepmakerw eg 15 te Den Helder , met voor zover blijkt tw ee
eigen personeelsleden in loondienst en verder losse (oproep)krachten /
zzp’ers w aarvan voorshands niet vastgesteld kan w orden met w elke (groeps)vennootschap zij een contractuele relatie hebben, maar w aarvan kosten intern
aan gefaiIlleerde w orden doorbelast ( en laatstelijk onbetaald gelaten
w orden).

11-02-2021
1

Gefailleerde blijkt op 28 oktober 2020 door Intrapost BV ( aanvrager van het
huidige faillissement) samen met NH Post Holding BV, NH Postbezorging BV en
voornoemde bestuurders gedagvaard tegen 23 december 2020 in een
bodemprocedure, strekkende tot veroordeling tot betaling van € 263.789,10;
de procedure zal w at gefailleerde betreft van rechtsw ege geschorst zijn.

1.2 Lopende procedures
In deze verslagperiode is gebleken is dat bij dagvaarding d.d. 28 oktober 2020
NH Post door Intrapost BV is (mee) gedagvaard tegen de rol van 23 december
2020, derhalve na faillissementsdatum maar hangende hoger beroep, tot
betaling van ca. € 260.000. De procedure is w at betreft NH Post inmiddels
alsnog geschorst en w ordt voortgezet tegen mede-gedaagden NH post
Bezorging BV, NH Post Holding BV en de directie in persoon.

04-05-2021
2

Vernomen is dat partijen een (nog niet nader bekend gemaakte) regeling
getroffen hebben w aarmee kennelijk zow el deze procedure als de onder 3.4
vermelde faillissementsaanvraag afgedaan is.

09-08-2021
3

1.3 Verzekeringen
De bestuurder geeft aan dat de gebruikelijke verzekeringen zijn afgesloten en
de premies daarvan zijn voldaan.

11-02-2021
1

1.4 Huur
N.v.t. Het pand Scheepmakerw eg 15 te Den Helder w ordt gehuurd door City
delivery BV; het gebruik dat NH Post daarvan maakt is voor zover blijkt niet
geformaliseerd. Opgemerkt w ordt dat de huurovereenkomst omstreeks
oktober 2020 overgezet is van NH Post BV naar City Delivery BV. Verder huurt
gefailleerde een Peacock selfstore ruimte.

11-02-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Directe aanleiding voor het faillissement is dat Intrapost B.V., zijnde de partij
van w ie NH Post B.V. in 2015 de activiteiten in Noord-Holland heeft
overgenomen, het faillissement heeft aangevraagd w egens het uitblijven van
betaling van een (al dan niet achtergestelde geldlening (verband houdend met
de overnamesom die NH Post B.V. aan Intrapost verschuldigd w as). NH Post
B.V. heeft verw eer gevoerd tegen de faillissementsaanvraag en hoger beroep
ingesteld. W el is reeds gebleken dat de exploitatie van NH Post B.V. al langer
moeizaam is en gepaard gegaan is met liquiditeitstekorten en dat de
bedrijfsvoering en –administratie en scheiding tussen de groepsentiteiten
sterk te w ensen overlaat (evenals de medew erking van de bestuurder in het
kader van het faillissement). In afw achting van het hoger beroep heeft de
curator w aar mogelijk pas op de plaats moeten maken. In hoger beroep is na
behandeling ter zitting dd 29 januari bij arrest dd 9 februari 2021 het
faillissement bekrachtigd.

11-02-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

11-02-2021
1

Toelichting
2 (dit betreft de bestuurder zelf en een andere w erknemer, die momenteel
arbeidsongeschikt zou zijn). De geadministreerde personeelskosten duiden op
meer (doorbelast) personeel. Na faillissementsdatum heeft zich een 16 tal
personen gemeld die w erkzaamheden voor NH Post (zouden) hebben verricht
en onbetaald zijn. Geen van alleen w eet bij w ie zij in dienst zijn; enige
administratie ter zake ontbreekt althans is niet beschikbaar gesteld. De
bestuurder heeft herhaald toegezegd voor betaling zorg te dragen maar niet
blijkt dat dit gebeurd is.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

11-02-2021
1

Toelichting
Aan de personeelsleden is met generieke toestemming van de rechtercommissaris ontslag aangezegd
(indien en voor zover zij in dienst zijn van gefailleerde en het faillissement in
stand blijft) tegen de w ettelijk eerst mogelijke datum; het UW V is geïnformeerd
( doch heeft de uitslag in hoger beroep afgew acht alvorens dit in behandeling
te nemen).

Toelichting

04-05-2021
2

Van w erknemers is vernomen dat het UW V te kennen heeft gegeven dat zij
niet voor de loongarantieregeling in aanmerking komen nu zij niet in loondienst
zijn.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Zie hiervoor

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

11-02-2021
1

Toelichting onroerende zaken
Geen.

11-02-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Vervoermiddelen
Inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris aanw ezig in het pand aan de Scheepmakerw eg is eigendom van
gefailleerde (en w ordt ook gebruikt door maar niet doorbelast aan de andere
vennootschappen) en omvat de gebruikelijke kantoor- en kantine inventaris
alsmede enige (postsorteer) w erkplaats inventaris zoals w eegschaal,
frankeermachine. Bedoelde andere vennootschappen zijn als eerste in de
gelegenheid geteld een passend bod op de inventaris uit te brengen.

11-02-2021
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W at betreft de vervoermiddelen staan blijkens het RDW tw ee personenauto’s
(Ford Fiesta G-456-PR en Peugeot J-808-BS en een brommer (E-coco DSB-87-Z)
op naam van gefailleerde. Beide personen- auto’s zijn geleased en zijn al resp.
w orden teruggehaald door de leasemaatschappij; de brommer zou enig tijd
geleden al verkocht zijn doch abusievelijk op naam van gefailleerde zijn blijven
staan.
Daarnaast is sprake van
(1) een zestal 6 x Fiat Doblo’s die niet op naam van gefailleerde staan (maar
op naam van Intrapost en krachtens overeenkomst overgeschreven dienen te
w orden op naam van NH Post Holding BV ) doch w el op kosten van gefailleerde
onderhouden w erden; hetzelfde geldt voor een aantal andere auto’s op naam
van de holding en/of prive.
(2) een zestal electrische (bak)fietsen die op naam en kosten van gefailleerde
zijn gehuurd, doch feitelijk in gebruik zijn bij City Delivery BV; deze dienen door
City Delivery geretourneerd of
(inclusief betalingsverplichtingen) overgenomen te w orden
Interne doorberekening van kosten blijkt vooreerst niet; vorderingen ter zake
op NH Post Holding en City Delivery en/of prive w orden onderzocht ;
W at betreft de inventaris is van de heer Matroos en/of de overige
groepsvennootschappen tot op heden geen bod ontvangen. Bezien w ordt op
w elke w ijze de verkoop vorm gegeven kan w orden.

04-05-2021
2

Ten aanzien van de elektrische bakfietsen is een regeling getroffen
inhoudende dat City Delivery B.V. de huurovereenkomsten inclusief de
achterstallige betalingsverplichtingen overneemt, tegen definitieve en volledige
kw ijting van NH Post B.V.
Onderzoek naar interne allocatie van kosten, doorberekeningen en
vorderingen ter zake is opgeschort, mede in afw achting van de ontw ikkelingen
betreffende de faillissementsaanvraag tegen de bestuurders.
Inventaris: ongew ijzigd.

09-08-2021
3

Onderzoek naar interne allocatie van kosten, doorberekeningen en
vorderingen w ordt hervat nu faillissement kennelijk van de baan is.
Verslag 4: Een overeenkomst betreffende overname van de inventaris is
inmiddels tot stand gekomen en het overeengekomen bedrag ad € 2.420,00
inclusief btw is ontvangen op de faillissementsrekening.

30-11-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Dit doet zich voor ten aanzien van de inventaris.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

11-02-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie hiervoor

11-02-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Onderhanden w erk
Voorraden
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad betreft diverse (kantoor) verbruiksartikelen.
Het onderhanden w erk betreft postbezorgen/ophalen voor een 130 tal
klanten/adressen in Den Helder eo op basis van (informele) tariefafspraken per
aantal/gew icht van de poststukken (omzet volgens opgaaf van de bestuurder
gemiddeld € 20.000 per tw ee w eken/€ 520.000 op jaarbasis, te verminderen
met ca 65% inkoopkosten Post NL). Het klantenbestand is niet ter beschikking
gesteld. Na eerst voornemens te zijn gew eest om de onderneming hangende
beroep voor te zetten zijn de bedrijfsactiviteiten door de bestuurder naar zijn
zeggen na een aantal dagen toch gestaakt
(geheel of gedeeltelijk en voorzover niet overgeheveld naar ander
groepsvennootschappen). Een en ander lijkt tamelijk abrupt en
ongeorganiseerd te zijn verlopen gezien de klachten van klanten die de
curator hebben bereikt.

11-02-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor

11-02-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill
totaal

Toelichting andere activa
Dit betreft de verkrijgingsprijs bij overname van de postactiviteiten van
Intrapost BV, oorspronkelijk groot
€ 750.000 w aarop w ordt afgeschreven; boekw aarde ultimo 2019 € 392.708.

11-02-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hiervoor

11-02-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Rekening-courant bestuurder

€ 154.895,00

Handelsdebiteuren (ca. € 90.000)
totaal

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 90.000,00
€ 244.895,00

Toelichting debiteuren
De handelsdebiteuren betreffen de reguliere vorderingen op klanten
(boekw aarde ultimo 2019
€ 277.966,00).
De rekening courant bestuurder vloeit voort uit prive opnamen (saldo ultimo
2019). Hangende hoger beroep is met incasso pas op de plaats gemaakt doch
de de bestuurder en debiteuren zijn resp w orden aangeschreven tot betaling.

11-02-2021
1

Van de handelsdebiteuren hebben tot heden 23 voldaan tot een totaal bedrag
van € 8.307,29. Incasso w ordt voort gezet.

04-05-2021
2

De rekening-courant vordering op de directie is opgeëist. Nadat in eerste
instantie het bestaan en de hoogte van de rekening-courant door de
bestuurder w erd erkend ( met de toezegging ter zake een regeling te treffen
het te zullen regelen) is nadien het standpunt ingenomen dat de rekeningcourant vordering van NH Post B.V. op de bestuurder niet NH Post BV toekomt
omdat deze door NH Post oud, thans NH Post Holding, ( in afw ijking van de
inbreng verklaring en de jaarstukken van NH Post BV ) niet zou zijn ingebracht
in NH Post B.V. De curator deelt deze opvatting niet. Indien de inbreng al
onjuist zou zijn is in ieder geval de toename van de rekening courant ten laste
van NH Post BV in de periode vanaf inbreng opeisbaar door de directie aan NH
post BV verschuldigd.
De rekening-courant schuld is door de bestuurder niet geheel of gedeeltelijk
voldaan en is van belang voor de faillissementsaanvraag die tegen hen is
ingediend door Intrapost B.V. (zitting 25 mei 2021).
Verdere (incasso)maatregelen betreffende de directie w orden in afw achting
daarvan opgeschort.
Inmiddels is voldaan € 9.415,46

09-08-2021
3

De verdere (incasso)maatregelen betreffende de directie w orden hervat nu
faillissement kennelijk van de baan is. Betrokkene is nogmaals in de
gelegenheid gesteld een aanvaardbaar betalingsvoorstel te doen.
Verslag 4: Er zijn geen aanvullende bedragen ontvangen van debiteuren in de
verslagperiode. De incasso w ordt voortgezet.

30-11-2021
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In de verslagperiode zijn geen betalingen meer ontvangen van debiteuren.
Incasso w ordt met name voortgezet w at betreft de rekening-courant van de
bestuurder.
De bestuurder heeft zich van rechtsbijstand voorzien en betw ist de
verschuldigdheid van de rekening-courantvordering, met beroep op
verrekening met een hogere tegenvordering voortvloeiend uit gestelde
betalingen aan Intrapost BV in mindering op een schuld w aarvoor NH Post BV
hoofdelijk aansprakelijk zou zijn. De curator heeft dit in beraad.

22-03-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie hiervoor

11-02-2021
1

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

11-02-2021
1

De onderneming is blijkens de jaarrekeningen gefinancierd bij Rabobank Den
Helder die circa € 175.000 (ultimo 2019) te vorderen heeft. De vordering is
echter niet ingediend, volgens toelichting van de RABO omdat zij NH Post BV in
het geheel niet als bankrelatie kent (NH Post BV heeft niet eens een eigen
betaalrekening), doch uitsluitend NH Post Holding BV en derhalve uitsluitend
vorderingen heeft op NH Post Holding BV.

5.2 Leasecontracten
In afw ijking van eerdere mededelingen van de bestuurder bleek ten aanzien
van de tw ee onder 3.2 vermelde personenauto’s sprake van lopende
leasecontracten. De voertuigen zijn /w orden derhalve door de
leasemaatschappijen teruggenomen.

11-02-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Conform jaarrekening ( doch volgens de RABO zelf derhalve niet NH Post maar
NH Post Holding betreffend):
Pandrecht overlijdensverzekering
Pandrecht debiteuren, vervoermiddelen en inventaris
Persoonlijke borgstelling bestuurders € 500.000,00
Borgtocht Staat € 250.000,00
Achterstelling geldlening Intrapost
Pos/neg hypotheekverklaring bestuurders.

11-02-2021
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5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

11-02-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover blijkt n.v.t. (w el huur/bruikleen frankeermachine, koffieautomaat en
huur bakfietsen); de frankeermachine is inmiddels teruggehaald.

11-02-2021
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5.6 Retentierechten
Voor zover blijkt n.v.t.

11-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover blijkt n.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

11-02-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

11-02-2021
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie hiervoor.

11-02-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bestuurder heeft niet de in het kader van de oorspronkelijk voorgenomen
voortzetting overeengekomen zekerheid voor boedelverplichtingen gesteld,
noch ondanks herhaald verzoek inzicht in de exploitatie verschaft na
faillissement tot staking.

11-02-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
P.m.

11-02-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De mogelijkheid om na faillissement het bedrijf voort te zetten is onderzocht,
enerzijds in verband met hoger beroep anderzijds ten behoeve van doorstart
going concern. De bestuurder w ilde aanvankelijk voortzetten maar ter zake
bleek met hem geen enkele afspraak of zelfs maar communicatie mogelijk,
zodat staking van de bedrijfsuitoefening noodzakelijk w as. Betrokkene is
aansprakelijk gesteld voor alle dientengevolge door de boedel geleden en nog
te lijden schade.

11-02-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

11-02-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w erd intern gevoerd door de bestuurder (zelf voormalig
boekhouder), en extern verw erkt tot jaarrekeningen door Omnyacc
Accountants te Den Helder. De bestuurder verklaart dat de administratie

11-02-2021
1

bijgew erkt is tot 10 november 2020. Gebleken is dat er een grote
feitelijk/administratieve/financiële verw evenheid is tussen de
groepsvennootschappen w aardoor voorshands te betw ijfelen is dat de
administratie van gefailleerde voldoet aan art 2:10 BW . Dit is in onderzoek.
Ongew ijzigd.

04-05-2021
2

Ongew ijzigd

09-08-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Met betrekking tot de gefailleerde vennootschap zijn laatstelijk op 18
november 2020 jaarcijfers vastgesteld en op 24 november 2020 gedeponeerd,
betreffende het boekjaar 2018. Op dezelfde data is de jaarrekening 2017
vastgesteld resp. gedeponeerd.

11-02-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

11-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-02-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

11-02-2021
1

In onderzoek. De curator staat het bew ijsvermoeden ex artikel 2:248 BW ten
dienste.

Toelichting

04-05-2021
2

Ongew ijzigd.

Ja

09-08-2021
3

Toelichting
De bestuurders (NH Post Holding BV en haar bestuurders dhr. en mevr.
Matroos-Koning) zijn inmiddels aansprakelijk gesteld voor het tekort van de
boedel.

Toelichting

22-03-2022
5

Aansprakelijkheid w ordt betw ist met een beroep op andere oorzaken van het
faillissement dan voormeld onbehoorlijk bestuur; de curator heeft dit in beraad.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

11-02-2021
1

In onderzoek.

In onderzoek

04-05-2021
2

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting

09-08-2021
3

Ongew ijzigd

7.7 Toelichting rechtmatigheid
P.m.

11-02-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor.

11-02-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

11-02-2021
1

Nog niet ingediend; niet uitgesloten is dat na faillissementsdatum
verplichtingen zijn ontstaan (de bestuurder heeft toegezegd die te voldoen ,
onder meer w at betreft nutsbedrijven doch niet blijkt of dat dit gebeurd is).

Toelichting

04-05-2021
2

Ongew ijzigd.

Toelichting

09-08-2021
3

Ongew ijzigd

€ 1.895,89

30-11-2021
4

Toelichting
Verslag 4: UW V heeft een boedelvordering ingediend ad € 1.895,89.

Toelichting

22-03-2022
5

Ongew ijzigd

€ 1.895,89
Toelichting
Verslag 6: Ongew ijzigd

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-06-2022
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.018.699,00

11-02-2021
1

Toelichting
Ingediend € 1.018.699,00; volgens opgaaf bestuurder ca € 250.000 (ultimo
2019 € 441.312) .Er zou sprake zijn van zeer veel forse ambtshalve aanslagen
w aartegen bezw aar loopt. Dit is in onderzoek.

€ 1.075.958,00

04-05-2021
2

Toelichting
Tot op heden is niet voldaan aan het verzoek om gespecificeerd opgave te
doen van de aanslagen w aartegen bezw aar is ingediend, en w at de inhoud
van die bezw aren is. De fiscus heeft in ieder geval naar aanleiding van die
bezw aren haar vordering (nog) niet aangepast.

€ 1.073.072,00

09-08-2021
3

Toelichting
Overigens ongew ijzigd.

€ 1.021.883,00

30-11-2021
4

Toelichting
Verslag 4: De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ad € 1.021.883,00.

Toelichting

22-03-2022
5

Ongew ijzigd

Toelichting
Verslag 6: Ongew ijzigd (bestuurder tracht door middel van het alsnog doen
van aangifte de belastingvordering te beperken; bij gebreke van voldoende
sluitende administratie kan de curator geen verantw oording nemen voor
dergelijke aangiftes).

8.3 Pref. vord. UWV

23-06-2022
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

11-02-2021
1

Nog niet ingediend.

Toelichting

04-05-2021
2

Ongew ijzigd.

Toelichting

09-08-2021
3

Ongew ijzigd

€ 1.331,32

30-11-2021
4

Toelichting
Verslag 4: UW V heeft een preferente vordering ingediend ad € 1.331,32.

Toelichting

22-03-2022
5

Ongew ijzigd

Toelichting
Verslag 6: Ongew ijzigd

8.4 Andere pref. crediteuren

23-06-2022
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00

11-02-2021
1

Toelichting
Intrapost B.V., aanvraagkosten faillissement.

Toelichting

04-05-2021
2

Ongew ijzigd.

Toelichting

09-08-2021
3

Ongew ijzigd

Toelichting

30-11-2021
4

Verslag 4: Loonvordering en tankkosten ex personeelslid p.m.

Toelichting

23-06-2022
6

Verslag 6: Ongew ijzigd

8.5 Aantal concurrente crediteuren
27

11-02-2021
1

30

04-05-2021
2

31

09-08-2021
3

32

30-11-2021
4

33

22-03-2022
5

Toelichting
Verslag 6: Ongew ijzigd

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

23-06-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 439.851,26

11-02-2021
1

Toelichting
€ 439.851,26 (incl Intrapost € 267.816,97)

€ 445.254,69

04-05-2021
2

€ 452.814,03

09-08-2021
3

€ 454.827,56

30-11-2021
4

Toelichting
Verslag 4: door concurrente crediteuren is een bedrag ad € 454.827,56
ingediend.

€ 455.627,56

Toelichting

22-03-2022
5
23-06-2022
6

Verslag 6: Ongew ijzigd

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-02-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Zie hiervoor.

11-02-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

11-02-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De verkoop van de inventaris en de incasso van debiteuren is nog niet
afgerond en zal w orden voortgezet. Verdere w erkzaamheden betreffende de
incasso van de rekening-courant schuld en het onderzoek betreffende pauliana
en bestuurdersaansprakelijkheid w ordt opgeschort in afw achting van de
behandeling van de faillissementsaanvraag ten verzoeke van Intrapost.

04-05-2021
2

Faillissement is van de baan dus voormelde w erkzaamheden w orden
voortgezet.

09-08-2021
3

Verslag 4: De w erkzaamheden in het faillissement zijn beperkt tot afw ikkeling
van de rekening courantschuld en bestuurders aansprakelijkheid;
onderhandelingen daarover hebben nog niet tot overeenstemming geleid.
Rechtsmaatregelen en aanvraag bevoorschotting zijn in beraad.

30-11-2021
4

Ongew ijzigd

22-03-2022
5

Verslag 6: De curator heeft een schikkingsvoorstel gedaan w aarop nog niet is
gereageerd.

23-06-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Prioriteit heeft gehad inventarisatie van de boedel en eventuele verantw oorde
voorzetting van de w erkzaamheden in verband met hoger beroep /doorstart
going concern. Nu het faillissement in stand blijft w ordt verkoop van de
kantoorinventaris en incasso debiteuren ter hand genomen en kan nader
onderzoek gedaan w orden naar de administratie, de (voorshands vergaande)
verw evenheid tussen gefailleerde en de gelieerde vennootschappen en de
allocatie/doorberekening van activiteiten, opbrengsten en kosten, alsmede
naar bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

11-02-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
23-12-2022

23-06-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

11-02-2021
1

Bijlagen
Bijlagen

