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Algemene gegevens
Naam onderneming
Aluminium Lasbedrijf Van der Velden B.V.

28-10-2021
1

Gegevens onderneming
Aluminium Lasbedrijf Van der Velden B.V., ingeschreven in het handelsregister
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37074944, statutair gevestigd te
Limmen en kantoorhoudende aan de Maatlat 2 te (1906 BL) Limmen.

28-10-2021
1

Activiteiten onderneming
De onderneming is een lasbedrijf en tevens een groothandel in zelf
gefabriceerde aluminiumproducten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.095.278,00

€ -130.000,00

€ 209.584,00

2020

€ 1.073.224,00

€ -152.792,00

€ 196.778,00

2018

€ 1.225.901,00

€ -232.000,00

€ 255.643,00

2021

€ 756.969,00

€ -162.070,00

Toelichting financiële gegevens

28-10-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens met betrekking tot de boekjaren 2018 tot en met 2020
zijn afkomstig uit de jaarrekeningen 2018-2020 opgesteld door Valkering De
Graaf Accountants B.V.

28-10-2021
1

De cijfers 2021 zijn voorlopig en deze informatie is ontleend aan de interne
boekhouding van de onderneming.

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

28-10-2021
1

Boedelsaldo
€ 170.891,00

28-10-2021
1

€ 67.513,22

28-01-2022
2

Toelichting
In deze verslagperiode heeft de financiële afw ikkeling met de pandhouder
plaatsgevonden.

Verslagperiode
van
28-9-2021

28-10-2021
1

t/m
28-10-2021
van
29-10-2021

28-01-2022
2

t/m
28-1-2022
van
29-1-2022

25-04-2022
3

t/m
25-4-2022
van
26-4-2022
t/m
14-7-2022

Bestede uren

15-07-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

55 uur 18 min

2

16 uur 42 min

3

12 uur 42 min

4

2 uur 39 min

totaal

87 uur 21 min

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden van de curator hebben deze verslagperiode met name
betrekking gehad op het inventariseren van de boedel alsmede het realiseren
van een doorstart.

28-10-2021
1

In verslagperiode 2 heeft de curator zich bezighouden met de financiële
afw ikkeling met de pandhouder en het uitvoeren van een
administratieonderzoek.

28-01-2022
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is opgericht bij notariële akte van 18 maart 1996. Sinds
oprichting is A.P. van der Velden Beheer B.V. de bestuurder en enig
aandeelhouder van de onderneming.

28-10-2021
1

De heer A.P. van der Velden is bestuurder en enig aandeelhouder van A.P. van
der Velden Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

28-10-2021
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1.3 Verzekeringen
De onderneming had via een verzekeringstussenpersoon, in-biz insurance B.V.,
de gebruikelijke verzekeringen afgesloten w aaronder een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De curator heeft direct na faillissement
een opgave opgevraagd en ontvangen van de afgesloten verzekeringen. Uit
de opgave bleek dat er geen achterstanden in betaling van de
verzekeringspremies w aren. Alle verzekeringen zijn na de doorstart, met
ingang van 12 oktober 2021, beëindigd. De beëindiging zal mogelijk leiden tot
restitutie van vooruitbetaalde premies. Verzocht is de restituties te voldoen op
de boedelrekening.

1.4 Huur

28-10-2021
1

1.4 Huur
De onderneming huurde een bedrijfspand aan de Maatlat 2 in Limmen van A.P.
van der Velden Beheer B.V. In het kader van de doorstart van de activiteiten
van de onderneming is er overeenstemming bereikt met de verhuurder
inhoudende dat de huurovereenkomst met w ederzijds goedvinden per 12
oktober 2021 is beëindigd. Voorts zijn afspraken gemaakt over de w ijze van
oplevering van het bedrijfspand. Hierdoor is de vordering van de verhuurder
beperkt tot de onbetaalde huurpenningen tot 12 oktober 2021.

28-10-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De heer A.P. van der Velden is bijna 40 jaar geleden begonnen met het
lasbedrijf. Eerst als eenmanszaak en in 1996 zijn de activiteiten in een B.V.
ondergebracht. De onderneming produceert aluminiumproducten en in het
bijzonder (aluminium) afvalsystemen voor de kantoorbranche.

28-10-2021
1

In 2017 is de onderneming verhuisd naar de Maatlat 2 in Limmen. Op de oude
locatie w as het namelijk niet mogelijk een gew enste uitbreiding van de
productie te realiseren. Door de verhuizing naar een groter bedrijfspand kon
een lasergestuurde snijmachine w orden geplaatst, w aardoor de
productiecapaciteit w erd uitgebreid.
De bedrijfsverplaatsing en de aanschaf van de snijmachine heeft in 2017/2018
tot hogere kosten geleid dan w as voorzien. In 2017 en 2018 w erd w el nog
een omzetstijging gerealiseerd maar door hogere lasten in verband met de
bedrijfsverplaatsing en de kosten van de snijmachine bleef het resultaat van
de onderneming negatief.
Als gevolg van de coronacrisis stagneerde in 2020 en 2021 de vraag naar
kantoorartikelen (w aaronder aluminium afvalsystemen).
De gew ijzigde kostenstructuur en de terugloop in vraag naar de producten van
de onderneming hebben, volgens de bestuurder, geleid tot het faillissement.
In augustus/september 2021 heeft de onderneming te kampen gekregen met
acute liquiditeitsproblemen w aardoor een eigen aangifte van het faillissement
onontkoombaar w as.
De curator zal nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
De curator heeft geen aanw ijzingen dat er andere oorzaken zijn die het
faillissement tot gevolg hebben gehad.

28-01-2022
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

28-10-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

28-10-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-9-2021

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris op 29
september 2021 de dienstverbanden van alle w erknemers opgezegd met in
achtneming van de geldende opzegtermijn. Er zijn geen w erkzaamheden in het
kader van faillissement voortgezet.

28-10-2021
1

Het UW V is door de curator in kennis gesteld van het faillissement. Op 4
oktober 2021 heeft een UW V-intake met de w erknemers, ten kantore van de
onderneming, plaatsgevonden.
In het kader van de doorstart zijn met ingang van 12 oktober 2021 6
w erknemers bij de doorstartende partij in dienst getreden.
De w erkzaamheden hebben bestaan uit het opstellen van ontslagbrieven, het
contact met het UW V en het bijw onen van de UW V-intake.
Er is gecorrespondeerd met een w erknemer over een vordering, die in het
kader van de loongarantieregeling, niet is uitbetaald.

28-01-2022
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

De onderneming heeft geen onroerende
zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

28-10-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

28-10-2021
1

Bij notariële akte van 8 april 1993 is door de bestuurder van de onderneming
onroerend goed (Hogew eg 163 in Limmen; kadastraal bekend Limmen C 4463)
ingebracht. De (mogelijke) aanspraken van de onderneming ten aanzien van
voornoemd onroerend goed zijn in onderzoek. Bij de bestuurder van de
onderneming is informatie opgevraagd.

25-04-2022
3

De bestuurder heeft stukken aangeleverd w aaruit blijkt dat het onroerend
goed in 1993 is ingebracht in de onderneming A.P. van der Velden Beheer
B.V. en het onroerend goed thans nog in eigendom is van de A.P. van der
Velden Beheer. De beheermaatschappij handelde ten tijde van de inbreng
nog onder de naam Aluminiumlasbedrijf van der Velden. Later is de naam
gew ijzigd in A.P. van der Velden Beheer.

15-07-2022
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 12.000,00

totaal

€ 12.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris bestaat uit onder andere kantoorinventaris, w erkbanken en
handgereedschap. De inventaris is in het kader van een doorstart voor een
bedrag van EUR 12.000,-- verkocht. De inventaris is verpand aan de Rabobank.
Zie voor een nadere toelichting punt 6 van het verslag.

28-10-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft vorderingen op de onderneming w aarvoor het
bodemvoorrecht geldt. De curator zal terzake de verkoop van de bodemzaken,
de rechten ex artikel 57 lid 3 Fw , namens de belastingdienst uitoefenen. Er is
aanspraak gemaakt op de opbrengst van de verkoop van de inventaris, nu het
er niet naar uitziet dat de fiscale schuld uit het vrije actief kan w orden voldaan.

28-10-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In samenspraak met de Rabobank is aan NTAB de opdracht gegeven de
inventaris en voorraad te taxeren. Voor een nadere toelichting op het
verkoopproces en de w erkzaamheden w ordt verw ezen naar punt 6 van het
verslag.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

28-10-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 45.000,00

€ 4.900,50

totaal

€ 45.000,00

€ 4.900,50

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraad:
De voorraad bestaat uit onder andere buisprofielen, hoekprofielen,
plaatmateriaal van RVS, aluminium en staal. De curator heeft de voorraad in
het kader van de doorstart verkocht. In de koopovereenkomst met de
doorstarter is bepaald dat de doorstartende partij verplicht is rechten van
derden met betrekking tot de voorraad, te eerbiedigen.

28-10-2021
1

De Rabobank heeft op de voorraad een rechtsgeldig pandrecht gevestigd. Met
de Rabobank is terzake de verkoop van de verpande zaken een
boedelbijdrage overeengekomen van 9% te vermeerderen met 21 % BTW .
De voorraad is verkocht voor een bedrag van EUR 45.000,--. De boedelbijdrage
voor de verkoop bedraagt EUR 4.900,50 (inclusief BTW ).
Onderhanden w erk:
Op datum faillissement w aren de activiteiten reeds gestaakt. Besloten is de
lopende orders niet in faillissement af te maken om de navolgende redenen.
Voor een aantal orders w as de termijn van levering reeds verstreken. Voorts
w as inschakeling van derden, w aaronder o.a. poedercoaters, noodzakelijk. Bij
de poedercoaters w aren achterstanden in betaling ontstaan. Voor afronding
van de orders w as daarnaast de beschikbaarheid van het personeel voor een
periode van enkele w eken noodzakelijk. Ook mogelijke problemen bij
uitlevering van de gefabriceerde producten hebben tot de conclusie geleid dat
het uitvoeren van het onderhanden w erk niet in belang van de boedel w as.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Voor een nadere toelichting op het verkoopproces en de w erkzaamheden
w ordt verw ezen naar punt 6 van het verslag.

3.8 Andere activa
Beschrijving
Goodw ill
Subsidie RVO
Kasgeld
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 40.000,00
€ 2.700,00
€ 380,00
€ 43.080,00

Toelichting andere activa

€ 0,00

28-10-2021
1

Toelichting andere activa
De curator heeft aan de doorstartende partij de goodw ill verkocht bestaande
uit onder andere: handelsnamen, domeinnamen, orderportefeuille (OHW ),
administratie, softw are, fax-telefoonnummers.

28-10-2021
1

Een boedelbijdrage is niet aan de orde.
De onderneming heeft in het verleden een subsidie bij de RVO, in verband met
begeleiding van stagiaires bij de beroepspraktijkvorming, aangevraagd. Er is
een een subsidie van EUR 2.700,00 vastgesteld en voldaan op de
boedelrekening.

28-01-2022
2

De onderneming komt in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van
de W et tegemoetkomingen loondomein (W tl). De tegemoetkoming is voorlopig
vastgesteld door het UW V op EUR 647,--. Uiterlijk 31 juli 2022 ontvangt de
onderneming een definitieve berekening w aarna de tegemoetkoming zal
w orden uitgekeerd.

25-04-2022
3

De tegemoetkoming is (definitief) vastgesteld op EUR 647,-- maar is nog niet
voldaan.

15-07-2022
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Voor een nadere toelichting op het verkoopproces en de w erkzaamheden
w ordt verw ezen naar punt 6 van het verslag.

28-10-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 98.015,36

€ 73.511,00

€ 8.005,35

totaal

€ 98.015,36

€ 73.511,00

€ 8.005,35

Toelichting debiteuren
De onderneming heeft vorderingen op 34 debiteuren voor een totaalbedrag
van EUR 98.015,36. De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank.

28-10-2021
1

De debiteurenportefeuille is in het kader van de doorstart verkocht voor een
bedrag van EUR 73.511,--.
Met de Rabobank is terzake de verkoop van de debiteuren een boedelbijdrage
van 9 % (exclusief BTW ) overeengekomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie van de debiteuren. Voor een nadere toelichting op het
verkoopproces en de w erkzaamheden w ordt verw ezen naar punt 6 van het
verslag.

28-10-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 860.289,81

28-10-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft uit hoofde van een tw eetal leningen en een zakelijk krediet
in totaal te vorderen een bedrag van EUR 860.289,81. Voor de financiële
verplichtingen richting de Rabobank geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid
voor A.P. Van der Velden Beheer B.V.

€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is ingelost door de verkoop van de verpande
voorraad/debiteuren en verkoop van onroerend goed door A.P. Van der Velden
Beheer B.V.

5.2 Leasecontracten

28-01-2022
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5.2 Leasecontracten
Er zijn, voorzover bekend, geen leaseovereenkomsten.

28-10-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De onderneming heeft ten gunste van de Rabobank zekerheid verstrekt
bestaande uit een pandrecht op de inventaris, de voorraad en de debiteuren.

28-10-2021
1

5.4 Separatistenpositie
De positie van de Rabobank, als pandhouder, w ordt gerespecteerd. Ten
aanzien van de verkoop van de inventaris zal rekening w orden gehouden met
de positie van de fiscus. De financiële afw ikkeling met de Rabobank, in verband
met de uitw inning van de zekerheden, moet nog plaatsvinden.

28-10-2021
1

De financiële afw ikkeling heeft plaatsgevonden (zie punt 6.5 van dit verslag).

28-01-2022
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
MCB Nederland B.V., een leverancier van aluminium, heeft in verband met
leveringen van aluminium aan de onderneming een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft onderzoek gedaan en geconstateerd
dat er sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud en dat de
betreffende goederen opgeslagen zijn in het magazijn. In het kader van de
doorstart heeft de doorstartende partij in samenspraak met de curator een
regeling met MCB getroffen.

28-10-2021
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden geen beroep op gedaan

28-10-2021
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden geen beroep op gedaan.

28-10-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 12.905,85
Toelichting
Met de Rabobank is voor de verkoop van roerende zaken en de debiteuren
een boedelbijdrage van 9 % (exclusief BTW ) afgesproken.
De totale boedelbijdrage is als volgt te specificeren:
bijdrage verkoop voorraad EUR 4.900,50
bijdrage verkoop debiteurenportefeuille EUR 8.005,35

28-10-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Het bestuderen van de pandakten. Voorts is er in het kader van de doorstart
en daarmee de verkoop van de verpande zaken veelvuldig overleg gew eest
tussen de Rabobank en de curator.

28-10-2021
1

Corresponderen met de Rabobank over de financiële afw ikkeling van de
uitw inning van de zekerheden.

28-01-2022
2

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

28-10-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-10-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

28-10-2021
1

6.4 Beschrijving
In het kader van een doorstart zijn aan Van der Velden Aluminium V.O.F. de
navolgende activa verkocht:

28-10-2021
1

Inventaris: EUR 12.000
Voorraad: EUR 45.000
Debiteurenportefeuille: EUR 73.511
Goodw ill: EUR 40.000
Totaalbedrag: EUR 170.511,-De opbrengst van de verkoop van de voorraad en debiteuren is onder aftrek
van de boedelbijdrage uitgekeerd aan de pandhouder. Bij uitkering is tevens
rekening gehouden met de bijdrage van de boedel in de kosten van taxatie.
De kosten van taxatie zijn naar rato van de toedeling van de opbrengst
verdeeld.

28-01-2022
2

De afrekening ziet er als volgt uit:
Verkoopopbrengst voorraad en debiteuren: EUR 118.511,00
Bijdrage boedel in kosten taxatie: EUR 472,63
Boedelbijdrage: -/- EUR 12.905,85
Totaal door bank te ontvangen: EUR 106.077,78
Het bedrag van EUR 106.077,78 is aan de Rabobank voldaan.

6.5 Verantwoording
De curator heeft in het kader van de doorstart nauw gezet overleg gevoerd
met de Rabobank, de doorstartende partij en haar adviseurs.
Diverse partijen hebben zich bij de curator gemeld voor overname van activa.
De meeste partijen hadden interesse in de aankoop van (een deel van) de
voorraad. Ook is er een aantal partijen gew eest die mogelijkheden zagen om
w erknemers van de onderneming in dienst te nemen.
Alleen Van der Velden Aluminium V.O.F. had interesse in een doorstart op
locatie en overname van alle activa, w aaronder de debiteurenportefeuille en
de goodw ill van de onderneming. Voorts had Van der Velden Aluminium V.O.F.
de intentie het merendeel van de w erknemers een dienstverband aan te
bieden.
De curator is daarom in overleg gegaan met Van der Velden Aluminium V.O.F.
over een mogelijke doorstart.
De onder 6.4 genoemde koopsommen zijn het resultaat van de
onderhandelingen tussen partijen. De koopsom voor de inventaris en voorraad
is in lijn met w aarderingen door NTAB. De koopsom voor de
debiteurenportefeuille is gelijk aan 75% van het openstaande bedrag aan
debiteuren. De koopsom voor de goodw ill is eveneens redelijk. De goodw ill
heeft namelijk alleen w aarde w anneer de activiteiten in het kader van een
doorstart w orden overgenomen/voortgezet.
Tot slot kon de boedel de vordering van de verhuurder beperken doordat de
doorstartende partij op dezelfde locatie w enste door te starten. Daarnaast is
met deze doorstart een groot deel van de w erkgelegenheid behouden
gebleven.
De rechter-commissaris heeft goedkeuring verleend voor de transactie. Ook de
pandhouder heeft ingestemd met de doorstart.

28-10-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 170.511,00

28-10-2021
1

Toelichting
De volledige koopsom is op de boedelrekening voldaan.

6.7 Boedelbijdrage
€ 12.905,85

28-10-2021
1

Toelichting
Naast boedelbijdrage zijn er met Rabobank afspraken gemaakt over de
taxatiekosten. De kosten van de taxatie door NTAB bedragen EUR 2.250,60. De
Rabobank en boedel zijn overeengekomen dat de kosten tussen de bank en
boedel w orden verdeeld naar rato van toedeling van de opbrengst. De boedel
zal een bedrag van EUR 472,63,-- bijdragen in de kosten.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Diverse overleg met doorstartende partij, Rabobank en rechter-commissaris
alsmede het opstellen van een koopovereenkomst.

28-10-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De jaarrekeningen over de jaren 2017 tot en met 2020 zijn opgevraagd en
verstrekt. Voorts is er een digitale administratie beschikbaar over het 2021. De
administratie is bijgew erkt tot datum van het faillissement.

28-10-2021
1

De komende verslagperiode(s) zal een administratieonderzoek plaatsvinden.
Er zal onderzoek w orden gedaan naar de oorzaken van het faillissement en
naar de gang van zaken in de periode voor de uitspraak van het faillissement.
Aan de boekhoudplicht is voldaan.

28-01-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening 2020 gedeponeerd: 4 februari 2021
Jaarrekening 2019 gedeponeerd: 6 juli 2020
Jaarrekening 2018 gedeponeerd: 4 april 2019
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

28-10-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De onderneming voldoet aan de w ettelijk gestelde grens om gebruik te maken
van de vrijstelling van de plicht tot het laten opstellen van een
accountantsverklaring (artikel 2:396 lid 1 BW ).

28-10-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volstorting heeft plaatsgevonden.

28-10-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

28-10-2021
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

28-10-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De komende verslagperiode(s) zal het rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden.

28-10-2021
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is deze verslagperiode door de curator
afgerond. Er zijn tot op heden geen vermoedens van onbehoorlijk bestuur of
paulianeus handelen.

25-04-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen van de administratie, inventarisatie van de administratie en
onderzoek depot jaarrekeningen.

28-10-2021
1

Uitvoeren van een administratieonderzoek. Het rechtmatigheidsonderzoek zal
de komende verslagperiode w orden afgerond.

28-01-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Curator (salaris): PM
UW V (aanspraken w erknemers na faillissement): PM
Verhuurder (verschuldigde huurpenningen na faillissement) : PM

28-10-2021
1

€ 44.491,66

25-04-2022
3

Toelichting
UW V heeft de navolgende vordering ingediend:
€ 7.868,26 premie ex art 66 lid 3 W W
€ 32.358,59 loon ex art 3:288 sub e BW
€ 4.264,81 pensioenpremie

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 354.284,00

28-10-2021
1

Toelichting
De vordering van de belastingdienst bestaat uit onbetaald gebleven aanslagen
loonheffingen en omzetbelasting in de periode van maart 2020 tot en met
augustus 2021.

€ 362.750,00

28-01-2022
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een aanvullende vordering ingediend met
betrekking tot de omzetbelasting over september 2021. De curator heeft een
actueel overzicht van de openstaande schulden opgevraagd bij de
belastingdienst.

€ 354.386,00

25-04-2022
3

Toelichting
Uit het overzicht van de Belastingdienst blijkt van een openstaande vordering
van € 354.386,--.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

28-10-2021
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 29.052,69
Toelichting
UW V heeft de navolgende vordering ingediend:
€ 5.816,10 premie ex art 66 lid 3 W W
€ 23.236,59 loon ex art 3:288 sub e BW

8.4 Andere pref. crediteuren

25-04-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 194,30

28-01-2022
2

Toelichting
Bij de curator heeft zich een w erknemer gemeld met een vordering uit hoofde
van vakantiegeld w elke vordering buiten de loongarantieregeling van UW V
valt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

28-10-2021
1

9

28-01-2022
2

Toelichting
De vordering van de Rabobank ad € 860.289,81 is volledig voldaan en van de
lijst verw ijderd.

11

25-04-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 868.614,47

28-10-2021
1

€ 8.428,39

28-01-2022
2

Toelichting
De vordering van de Rabobank ad € 860.289,81 is volledig voldaan en van de
lijst verw ijderd.

€ 18.709,14

25-04-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is in dit stadium van het faillissement nog niet bekend.

28-10-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het aanschrijven van crediteuren alsmede het beoordelen en bevestigen van
vorderingen.

28-10-2021
1

Het verw erken van ingediende vorderingen.

25-04-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures.

28-10-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

28-10-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

28-10-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

28-10-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
administratieonderzoek;
rechtmatigheidsonderzoek;
financiële afw ikkeling met de pandhouder;
mogelijk inning restitutie verzekeringspremies;
beoordelen vorderingen crediteuren.

28-10-2021
1

De volgende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
afronden. Vervolgens kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

28-01-2022
2

De curator w acht de vaststelling en betaling van de tegemoetkoming, als
bedoeld in punt 3.8 van het verslag, af. Voorts zal de curator onderzoek doen
naar de eigendomsrechten met betrekking tot de Hogew eg 193 in Limmen (zie
punt 3.2 van het verslag).

25-04-2022
3

Na betaling van de tegemoetkoming (zie punt 3.8 van het verslag) kan het
faillissement w orden afgew ikkeld.

15-07-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

28-10-2021
1

Binnen tw ee maanden.

15-07-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
14-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

15-07-2022
4

