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Algemene gegevens
Naam onderneming
Rijkhoff Staalbouw B.V.

05-07-2021
1

Gegevens onderneming
De vennootschap handelt tevens onder de naam Rederboats International. De
vennootschap is statutair gevestigd te Zaanstad en kantoorhoudende te
W ormerveer, gemeente Zaanstad, aan de Industriew eg 34 (1521 NE).

05-07-2021
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met de uitoefening van een staalbouw - en
constructiebedrijf in de ruimste zin van het w oord.

05-07-2021
1

Voorts hield de onderneming, onder de naam Rederboats, zich bezig met de
vervaardiging van metalen boten, w elke vooral door (sport)vissers w orden
gebruikt.

05-10-2021
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 705.938,00

€ 54.008,00

€ 297.028,00

2018

€ 538.924,00

€ 98.457,00

€ 323.906,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
In 2019 is de omzet gestegen en is het verlies terug gebracht van € 98.457,naar € 54.008,-.

05-07-2021
1

De jaarstukken 2020 zijn nog niet opgesteld, maar de (bijgew erkte)
kolommenbalans 2020 en 2021 (tot datum faillissement) zijn beschikbaar.
In de afgelopen periode zijn de beschikbare financiële stukken doorgenomen,
met derden besproken en beoordeeld.

05-01-2022
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

05-07-2021
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren vijf w erknemers in loondienst.

Boedelsaldo
Toelichting
Op dit moment is de boedel druk doende om de ontvangen en de verrichtte
betalingen, w elke gedaan zijn door de boedel in het kader van het beheer en
de liquidatie van het actief, te verw erken en te administreren. De voorlopige
prognose van de boedel is een boedelsaldo van ongeveer € 60.000,- (inclusief
btw ). In het volgend verslag zal ter zake een overzicht beschikbaar zijn.
€ 47.965,04

05-07-2021
1

05-10-2021
2

Toelichting
De boedel heeft diverse bedragen ontvangen en betalingen gedaan. De
boedel heeft reeds de huur vordering voldaan over de boedelperiode (€
21.175,- inclusief btw ).
€ 36.020,92

05-01-2022
3

Toelichting
In de afgelopen periode is de boedel vordering voldaan van het UW V en zijn
nog betalingen binnen gekomen.

Verslagperiode
van
1-6-2021

05-07-2021
1

t/m
2-11-2021
van
5-10-2021
t/m
5-1-2022

Bestede uren

05-10-2021
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

65 uur 15 min

2

23 uur 35 min

3

16 uur 55 min

totaal

105 uur 45 min

Toelichting bestede uren
De boedel is gestart met de inventarisatie en overleg met alle betrokkenen.
Ook heeft de boedel afspraken gemaakt over het beheer van het actief en het
ten gelde maken hiervan. Tevens heeft de boedel al die w erkzaamheden
verricht w elke behoren bij de aanvang van een faillissement.

05-07-2021
1

Voorts heeft de boedel veel uren moeten besteden aan de discussie met de
advocaat van de verhuurder, w aarbij namens de verhuurder onder meer een
verzoek is gedaan ex artikel 69 Fw , dat door de boedel is w eersproken en de
activiteiten van de boedel gericht op het liquide maken van de het actief van
failliet, ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, kunnen w orden
voortgezet. De uren, w elke de boedel ter zake heeft moeten besteden aan
deze discussie, op dit moment 11 uur en 25 minuten, w orden afzonderlijk door
de boedel geadministreerd.
De boedel heeft al het beschikbare (vrij) actief inmiddels uitgew onnen. De
boedel heeft de boedel verplichtingen voldaan, met uitzondering van de
vordering van het UW V over de boedelperiode. Het UW V heeft ter zake nog
geen vordering ingediend.

05-10-2021
2

De afgelopen periode w as complex door het geschil met de verhuurder en de
aanw ezigheid van een onderhuurder in het gehuurde. De boedel heeft ter
zake afspraken gemaakt, zodat deze kw estie(s) zijn afgew ikkeld. Onderdeel
van deze afspraak is dat de verhuurder heeft ingestemd met de staat van
oplevering van het gehuurde "as it is", hetgeen betekent dat de boedel niet de
ruimte heeft hoeven laten ontruimen, w elke door de directeur van de
vennootschap in gebruik is gew eest als opslagruimte voor privé-goederen.
Inmiddels heeft het UW V haar vordering ingediend. De vordering over de
boedelperiode is inmiddels voldaan uit het actief.
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de boedel de
beschikbare administratie en bankafschriften doorgenomen.
Voorts is er overleg gew eest met derden in verband met actief en andere
belanghebbenden.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

05-01-2022
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De directie van de vennootschap is in handen van tw ee bestuurders; Anto
Assendelft Holding B.V. en M.A.D.C.Q. B.V.

05-07-2021
1

De enig aandeelhouder van Anto Assendelft Holding B.V. is de Stichting
Administratiekantoor Anto Assendelft Holding. De enig bestuurder van de
Holding is de heer A.J. Rijkhoff.
De enig aandeelhouder en enig bestuurder van M.A.D.C.O. B.V. is de heer M. A
Rijkhoff.
Uit het (voorlopige) onderzoek is niet gebleken dat Anto Assendelft Holding
B.V. nog betrokken w as bij het verrichten van bestuurshandelingen van de
vennootschap. De heer A.J. Rijkhoff, bestuurder van de aandeelhouder van de
Holding (de Stichting) is de vader van de heer M.A. Rijkhoff.

05-10-2021
2

1.2 Lopende procedures
Voor zover de boedel niet bekend. Aangezegde procedures zijn door het
faillissement gestaakt.

05-07-2021
1

Geen.

05-10-2021
2

Geen.

05-01-2022
3

1.3 Verzekeringen
Voor zover in het belang van de boedel zijn deze tijdelijk voortgezet en
anderen zijn gestaakt.

05-07-2021
1

In het belang van de boedel is een aantal verzekeringen voortgezet. Deze zijn
inmiddels beëindigd en de (boedel) vordering ter zake is reeds voldaan.

05-10-2021
2

1.4 Huur
De onderneming is gevestigd in een gehuurd bedrijfspand. De huur bedraagt €
7.300,- ex btw per maand. De huur is inmiddels door de boedel opgezegd. De
boedel heeft met een derde partij, afspraken gemaakt om het pand uiterlijk
per 1 september a.s., of zoveel eerder als mogelijk is, ontruimd te kunnen
opleveren aan de verhuurder.
Inmiddels is de boedel en de curator pro se door de verhuurder aansprakelijk
gesteld voor de betaling van de huur over de periode dat de boedel het
gehuurde in gebruik heeft (vanaf 1 juni tot aan de datum van oplevering door
de boedel) ten bedrage van € 7.300,- ex btw per maand, te vermeerderen met
de w ettelijke boete van € 506,67 per dag, te rekenen vanaf 23 juni 2021 tot
aan de datum van oplevering door de boedel. Volgens de verhuurder handelt
de boedel (en de curator pro se) in strijd met de algemene bepalingen van de
huurovereenkomst, door het gehuurde vanaf 23 juni 2021 in gebruik te geven
aan de koper van de activa van de vennootschap, w elke is belast met de
afvoer en ontruiming van de bedrijfsruimte. De boedel (en de curator)
betw ist(en) de stellingen van de verhuurder. De algemene bepalingen in de
huur overeenkomst zijn niet overeen gekomen met failliet en voorts stelt de
boedel (curator), dat van gebruik door een derde, anders dan het gebruik dat

05-07-2021
1

nodig is voor de afvoer van door de koper gekochte goederen en de
ontruiming van het gehuurde, geen sprake is. Hierbij is ook van belang, dat
sprake is van een onderneming met veel zw aar materieel dat niet eenvoudig
te verplaatsen is en meer dan 90 jaar bestaat. Het archief is dan ook zeer
omvangrijk en dient ook te w orden afgevoerd. Tot slot bevinden zich in het
gehuurde veel privé-goederen, w elke ook nog door het bestuur van failliet
moeten w orden afgevoerd.
Voorts blijkt uit de stukken niet dat de de verhuurder, bij de koop en levering
van de bedrijfsruimte, eigenaar is gew orden van het eigenaarsbelang van de
bedrijfsruimte. De boedel zal geen gebruik maken van haar "w egbreekrecht",
maar stelt w el dat de eigenaar/verhuurder is verrijkt doordat de boedel het
huurdersbelang, overigens onder de aanzegging van de aansprakelijkstelling
van de verhuurder, zal achterlaten in het gehuurde. Volgens het NTAB
bedraagt de liquidatiew aarde van het huurdersbelang in tw ee van de hallen
(de derde en laatste hal is in gebruik door een onderhuurder), minimaal €
10.000,- ex btw . Namens de verhuurder is ter zake eerder ook een (financieel)
voorstel gedaan aan de boedel, dat is ingetrokken.
In de derde hal behorend bij de bedrijfsruimte bevindt zich, in een afsluitbare
ruimte, een onderhuurder. De boedel is in overleg met de onderhuurder en
deze heeft bevestigd aan de boedel, dat de hoofdverhuurder geen bezw aar
maakt tegen de aanw ezigheid van de onderhuurder. Vanaf datum oplevering
van het gehuurde door de boedel aan de hoofdverhuurder, of zoveel eerder
als mogelijk is, zal onderhuurder rechtstreeks gaan huren van de verhuurder.
Het voorstel van de boedel aan de hoofdverhuurder om deze ruimte per 1 juli
te gaan verhuren aan de onderhuurder, is afgew ezen.
Ook verzoeken van de boedel aan de verhuurder om de nutsvoorzieningen
over te nemen, zijn afgew ezen door de verhuurder. De boedel draagt thans
deze kosten tot aan het moment van oplevering van het gehuurde aan de
verhuurder.
Door de discussies tussen de boedel en de verhuurder, mede gelet op door de
verhuurder gedane aansprakelijkheidstelling van de boedel en de curator pro
se, w aarbij procedures niet w orden uitgesloten, verw acht de boedel dat de
afw ikkeling van het faillissement nog geruime tijd in beslag zal gaan nemen,
hetgeen tevens ten koste zal gaan van het beschikbare actief ten behoeve
van de gezamenlijke (boedel) schuldeisers.

De boedel heeft een belangenafw eging gemaakt. De kosten van procedures
w egens niet op tegen het belang van de boedel. Om die reden heeft overleg
plaatsgevonden tussen de boedel en de verhuurder. Hierbij is een regeling
getroffen, w aarbij door de boedel tegen finale kw ijting, aan de verhuurder ter
zake de huur over de boedelperiode, het bedrag is voldaan van € 17.500
exclusief btw en de verhuurder zich heeft verbonden om de onderhuurder een
zelfstandige huurovereenkomst aan te bieden en in te stemmen met de
oplevering van het pand, inclusief de aanw ezigheid van de privé-goederen van
de directie van de vennootschap. De bedrijfsruimte is eind augustus
opgeleverd aan de verhuurder (en diens makelaar).

1.5 Oorzaak faillissement

05-10-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de directie is sprake gew eest van een combinatie van
factoren en heeft men getracht om het tijd te keren door zelf ook investeringen
te doen en het voorheen in eigendom behorend bedrijfspand te verkopen en
terug te huren. Het faillissement is aangevraagd door de
bedrijfspensioenfondsen.

05-07-2021
1

Het onderzoek gaat voort.

05-10-2021
2

Er zijn geen andere oorzaken naar voren gekomen uit het onderzoek door
de boedel. Er is sprake gew eest van een combinatie van factoren, w aardoor
uiteindelijk onvoldoende cash flow beschikbaar w as om de bedrijfsactiviteiten
te kunnen voortzetten en het faillissement is aangevraagd door het
pensioenfonds.

05-01-2022
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

05-07-2021
1

Toelichting
Per datum w aren er vijf personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

05-07-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-6-2021

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Informatie, overleg, aanzegging ontslag en intake door het UW V.

05-07-2021
1

Een aantal w erknemers is er in geslaagd om reeds binnen de opzegtermijn,
een andere job te vinden.

05-10-2021
2

Geen noemensw aardige ontw ikkelingen.

05-01-2022
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.V.T.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.V.T.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

05-07-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.V.T.

05-07-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Activa

€ 51.000,00

€ 500,00

totaal

€ 51.000,00

€ 500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De boedel is door het NTAB getaxeerd.

05-07-2021
1

Door failliet w as ter nakoming van haar verplichtingen een pandrecht gevestigd
op de inventaris, voorraad en handelsvorderingen. De restant vordering
bedroeg € € 4.104,91. De pandhouder heeft een boedelbijdrage betaald van €
500,-, en de restant vordering is door de boedel ingelost.
De boedel heeft de beschikbare activa aan geïnteresseerden aangeboden,
w aarbij is gekozen voor de koper met het hoogste bod. Hierbij is de koopsom
bedongen van € 51.000,- ex btw .
Ter zake de getaxeerde bedrijfsmiddelen is, minus de kosten van taxatie en
restant vordering van de pandhouder, w aarbij laatstgenoemde dus een
boedelbijdrage heeft voldaan, een opbrengst gerealiseerd van € 55.115,18,
inclusief btw .

05-10-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet uitgeoefend.

05-07-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg.

05-07-2021
1

Onderzoek en liquide maken.

05-10-2021
2

In de afgelopen periode is al het beschikbare actief ten gelde gemaakt. De
boedel verw acht ter zake nog een betaling.

05-01-2022
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Klein materiaal
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het klein materiaal maakt onderdeel uit van de overgenomen activa.

05-07-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Auto

€ 1.250,00

Creditsaldo bank

€ 6.653,59

Restituties door faillissement

€ 9.784,75

Onderdelen

€ 1.000,00

Verkoop handelsnaam

€ 1.000,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 19.688,34

€ 0,00

Toelichting andere activa
De boedel heeft ter zake de verkoop van onderdelen en een auto een
opbrengst gerealiseerd van € 2.250,- ex btw .

05-07-2021
1

De restituties hebben betrekking op betalingen door failliet, verricht op de dag
van het faillissement, w elke dus tot de boedel behoren en dus aan de boedel
zijn terug betaald.
De boedel is in afw achting van berichten van de bank.

De boedel heeft ook het tegoed ontvangen van de bank.

05-10-2021
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De boedel heeft de handelsnaam "Rederboats" verkocht aan een derde partij
voor € 1.000,- ex btw .

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nader onderzoek en verw erken.

05-07-2021
1

Het onderzoek w ordt voortgezet.

05-10-2021
2

Uit het onderzoek in de afgelopen periode bleek dat de verkoopopbrengst
van de bedrijfsauto hoger w as dan de restschuld aan de leasemaatschappij.
Na hierop te zijn aangesproken heeft de lease maatschappij deze opbrengst
recent laten bijschrijven op de boedelrekening.

05-01-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Per datum faillissement w as sprake van een
geringe portefeuille.
totaal

Toelichting debiteuren
Na datum faillissement zijn er door de debiteuren nog betalingen gedaan op
de rekening van failliet bij de bank. Deze moeten w orden verw erkt in het
beschikbare debiteurenoverzicht.

05-07-2021
1

Voor zijn er ook debiteuren, die als oninbaar beschouw d moeten w orden.
De boedel zet op dit moment het onderzoek nog voort.

05-10-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek en aanspreken debiteuren voor zover nog niet voldaan en/of
verrekend.

05-07-2021
1

Onderzoek.

05-10-2021
2

Het onderzoek is afgerond. Hieruit blijkt dat een debiteur nog een betaling
heeft verricht op de bankrekening van curanda. Dit creditsaldo is ook in de
boedel gevloeid. Voorts is gebleken van vorderingen, w elke als niet
verhaalbaar moeten w orden beschouw d.

05-01-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 6.687,67
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft haar vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

05-07-2021
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5.2 Leasecontracten
De vennootschap heeft een leaseovereenkomst met betrekking tot een
bedrijfsauto. De vordering van de leasemaatschappij is hoger dan de
dagw aarde. De bedrijfsauto is retour de lease- maatschappij. De boedel is in
afw achting van de restant-vordering van leasemaatschappij.

05-07-2021
1

Door een onverklaarbare reden heeft de lease-maatschappij de auto nog niet
verkocht. Er is toegezegd dat dit op korte termijn zal plaatsvinden. De boedel
is in afw achting van nader berichten en houdt zich alle rechten voor.

05-10-2021
2

Uit het onderzoek is gebleken dat de opbrengst van het voertuig hoger is
dan de uitstaande betalingsverplichting. Het verschil van € 13.695,21 is door
de boedel ontvangen.

05-01-2022
3

5.3 Beschrijving zekerheden
De vennootschap had een financiering afgesloten. Hierbij zijn zekerheden
verstrekt; een pandrecht op de inventaris, voorraad en handelsvorderingen.
De openstaande vordering w as gering in verhouding tot het aangetroffen
actief. De boedel heeft in overleg met de pandhouder, zelf de executie ter
hand genomen en met de opbrengst, de restant vordering ingelost, w aarbij
door de pandhouder een boedelbijdrage is betaald.

05-07-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Door de vennootschap w as een pandrecht gevestigd, dat door inlossing teniet
is gegaan.

05-07-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Failliet huurde een AED.

05-07-2021
1

Failliet huurde een kopieerapparaat en een zgn. plottermachine.
Failliet huurde zgn. gasflessen.
Inmiddels zijn al deze goederen retour aan de rechthebbenden.

5.6 Retentierechten
Niet bekend.

05-07-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet bekend.

5.8 Boedelbijdragen

05-07-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 500,00

05-07-2021
1

Toelichting
De pandhouder heeft een boedelbijdrage betaald, w elke is verrekend met de
restant vordering.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verw erken van de administratie.

05-07-2021
1

De boedel heeft alle stukken en verzoeken verw erkt.

05-10-2021
2

In de afgelopen periode is nog contact gew eest en is een en ander afgerond.

05-01-2022
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet.

05-07-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-07-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

05-07-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5 Verantwoording

05-07-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-07-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-07-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-07-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

05-07-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is boekhouding aanw ezig.

05-07-2021
1

De boedel heeft een begin gemaakt met het doornemen van de stukken.

05-10-2021
2

In de afgelopen periode zijn de beschikbare (digitale) stukken doorgenomen.
De boedel meent dat is voldaan aan de boekhoudplicht.

05-01-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

05-07-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

05-07-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Heeft reeds in het verleden plaatsgevonden (datum oprichting vennootschap
16 september 1997).

05-07-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Maakt deel uit van het gebruikelijke onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.
Nee

05-07-2021
1

05-10-2021
2

05-01-2022
3

Toelichting
Het onderzoek is inmiddels afgerond. Er is de boedel niet gebleken van
onbehoorlijk bestuurd.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Maakt deel uit van het gebruikelijke onderzoek.

05-07-2021
1

In onderzoek

05-10-2021
2

Nee

05-01-2022
3

Toelichting
Er is de boedel niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek en overleg met belanghebbenden.

05-07-2021
1

Onderzoek en nader overleg naar aanleiding van de bevindingen van de
boedel.

05-10-2021
2

De (beschikbare) stukken zijn doorgenomen en beoordeeld.

05-01-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
De overgenomen loonvordering van het UW V.

05-07-2021
1

De huur over de boedelperiode.
De boedel heeft een tijdelijke overeenkomst moeten sluiten met de leverancier
van elektra en gas en ter zake een w aarborgsom betaald.
Verzekeringen.

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

05-10-2021
2

Ter zake de boedelhuur is een overeenkomst gesloten w aarbij tegen finale
kw ijting € 17.500,- ex btw is voldaan.
Ter zake de doorlevering van elektra en gas uit hoofde van de
boedelverplichting jegens de onderhuurder, heeft de boedel € 2.360,70
voldaan. In verband met de verschuldigde verzekeringspenningen over de
boedelperiode heeft de boedel € 1.211,75 betaald.
Ter zake verzekeringen over de boedelperiode is het bedrag van € 1.211,75
voldaan.

Toelichting
De boedelvordering van het UW V is inmiddels bekend (€ 29.844,33) en ook
voldaan door de boedel.

05-01-2022
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 131.828,00

05-07-2021
1

Toelichting
Grotendeels verplichtingen uit hoofde van OB en LB.
€ 140.752,00

05-10-2021
2

Toelichting
De vordering is (licht) gestegen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 29.144,81
Toelichting
De vordering van het UW V is inmiddels bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

05-07-2021
1

05-10-2021
2

05-01-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.863,83

05-07-2021
1

Toelichting
Vordering ivm aanvraag faillissement ad € 1.800,-.
Hoogheemraadschap ad € 63,83.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
35

05-07-2021
1

47

05-10-2021
2

42

05-01-2022
3

Toelichting
Het aantal crediteuren is lager door correcties naar aanleiding van nader
onderzoek.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 123.513,75

05-07-2021
1

€ 145.349,89

05-10-2021
2

Toelichting
Het aantal en som van de crediteuren is toegenomen.
€ 117.942,31

05-01-2022
3

Toelichting
De som van de crediteuren is eveneens verlaagd.
De boedel sluit niet dat in de komende periode nog een vordering door het
UW V kan w orden ingediend ter zake het ontvangen voorschot
tegemoetkoming NOW .

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend, maar gelet op het beschikbare actief en de aanspraken van
de boedelcrediteuren en in het bijzonder die van de verhuurder, valt niet te
verw achten dat aan de andere concurrente crediteuren een uitkering zal
kunnen w orden gedaan.

05-07-2021
1

De boedel bevestigt de verw achting als verw oord in het vorige verslag.

05-10-2021
2

Gelet op het nog beschikbare actief valt niet te verw achten dat aan de
preferente en concurrente crediteuren een uitkering kan w orden gedaan.

05-01-2022
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bekende crediteuren zijn/w orden aangeschreven en verzocht om opgave te
doen.

05-07-2021
1

Inmiddels is inzicht in de schuldpositie, op enkele post na (bijvoorbeeld
leasemaatschappij).

05-10-2021
2

De schuldpositie is inmiddels in kaart gebracht.

05-01-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

05-10-2021
2

Geen.

05-01-2022
3

9.2 Aard procedures
Geen.

05-10-2021
2

Geen.

05-01-2022
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-10-2021
2

Niet van toepassing.

05-01-2022
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

05-10-2021
2

Niet van toepassing.

05-01-2022
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De boedel verw acht de volgende w erkzaamheden in de komende periode:

05-07-2021
1

- nader onderzoek actief;
- onderzoek debiteurenportefeuille;
- oplevering bedrijfsruimte;
- overleg onderhuurder;
- onderzoek administratie;
- start rechtmatigheidsonderzoek;
- nader onderzoek crediteuren;
- procedure met de verhuurder;
- overleg met alle belanghebbenden.
Inmiddels is actief in kaart gebracht en liquide gemaakt. De bedrijfsruimte is
opgeleverd aan de verhuurder en de onderhuurder is door de verhuurder een
zelfstandige huurovereenkomst aangeboden. In de komende periode zal de
boedel zich richten op:

05-10-2021
2

- debiteuren en verw erking van betaling;
- administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek crediteuren;
- overleg met belanghebbenden.
In de afgelopen periode heeft de boedel het beoogde Plan van Aanpak zoals
beschreven in Verslag 2 kunnen uitvoeren. De boedel verw acht dat het
faillissement in de komende periode kan w orden afgew ikkeld.

05-01-2022
3

De boedel sluit niet dat het UW V nog een vordering kan indienen inzake het
door curanda ontvangen voorschot tegemoetkoming NOW . Dit is echter geen
reden om het faillissement te laten voortduren, omdat het beschikbare actief
niet toereikend is om ter zake een uitkering te kunnen doen.
De boedel is nog in afw achting van een betaling, zodat deze kan w orden
verw erkt in het volgende verslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend, maar door de aanzegging van de verhuurder om de boedel
en de curator pro se aan te spreken voor de betaling van de boedelhuur en de
boete, kan de afw ikkeling van het faillissement helaas nog geruime tijd, op zich
laten w achten.

05-07-2021
1

Nog niet bekend, maar door de getroffen regeling met de verhuurder, zal de
afw ikkeling zeker sneller kunnen gaan. Een en ander is nu nog afhankelijk van
de uitkomsten van het onderzoek en het overleg.

05-10-2021
2

De boedel verw acht dat het faillissement binnen zes maanden kan w orden
afgew ikkeld.

05-01-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
5-4-2022

05-01-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
zie Plan van aanpak.

05-07-2021
1

zie Plan van aanpak.

05-10-2021
2

zie Plan van Aanpak.

05-01-2022
3

Bijlagen
Bijlagen

