Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

10
13-02-2019
F.16/16/627
NL:TZ:0000009582:F001
29-11-2016

R-C
Curator

mr. Hofman
mr D. Steffens

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Steigerhal B.V.

29-05-2018
7

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Blijkens de gegevens uit het handelsregister dreef curanda een restaurant en
bow lingcentrum in een gehuurd bedrijfspand te Loosdrecht.
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Onbekend.

29-05-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Onbekend, volgens opgave van de middellijk bestuurder van curanda
verrichtten vrienden van deze middellijk bestuurder (kosteloos) arbeid voor
curanda.

Boedelsaldo

29-05-2018
7

Boedelsaldo
29-05-2018
7

Boedelsaldo
€ 1.089,00

Verslagperiode
29-05-2018
7

van
1-3-2018
t/m
28-5-2018

17-08-2018
8

van
29-5-2018
t/m
16-8-2018

13-11-2018
9

van
17-8-2018
t/m
12-11-2018

13-02-2019
10

van
13-11-2018
t/m
12-2-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

1,10 uur

8

0,20 uur

9

0,20 uur

10

0,20 uur

totaal

1,70 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Algemeen
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 aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de
curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit
openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden. De inhoud van dit verslag is
identiek aan het digitale verslag w elke is te raadplegen via onze w ebsite
(w w w .vandiepen.com) alsmede via het Centraal Insolventieregister op
Rechtspraak.nl.

29-05-2018
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder-aandeelhouder van curanda is Beguit Holding B.V. De heer J.M.
Muts is op zijn beurt enig bestuurder-aandeelhouder van Beguit Holding B.V.
Op 1 november 2016 is Beguit Holding B.V. door rechtbank Midden-Nederland,
locatie Lelystad in staat van faillissement verklaard. Mr. D. Steffens q.q. is
curator van De Steigerhal B.V. en Beguit Holding B.V.
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Curanda is op 4 april 2013 opgericht.
De verhuurder heeft het faillissement van curanda aangevraagd. Rechtbank
Midden-Nederland heeft curanda bij w ege van verstek in staat van
faillissement verklaard. Nu curanda zich niet kan verenigen met haar
faillissement heeft curanda verzet ingesteld tegen haar faillietverklaring. De
mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 6 januari 2017.
Bij vonnis gew ezen in verzet van 9 januari 2017 heeft rechtbank MiddenNederland het verstekvonnis van faillietverklaring bekrachtigd.

1.2 Lopende procedures
Niet gebleken is dat curanda betrokken is bij lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de middellijk bestuurder van curanda heeft
laatstgenoemde geen verzekeringsovereenkomsten afgesloten.
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Afgew ikkeld.

1.4 Huur
Curanda huurt een in Loosdrecht gelegen bedrijfspand. De raadsman van de
verhuurder heeft in relatie tot curanda deze huurovereenkomst op de voet van
art. 39 Fw opgezegd.
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Afgew ikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement
Onbekend. De curator zal de komende verslagperioden onderzoek doen naar
de oorzaken van het onderhavig faillissement.
Verw ezen w ordt naar hoofdstuk zeven van het onderhavig verslag.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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Onbekend, volgens opgave van de middellijk bestuurder van curanda
verrichtten vrienden van deze middellijk bestuurder (kosteloos) arbeid voor
curanda.
Afgew ikkeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Afgew ikkeld.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens de openbare registers staan geen onroerende zaken op naam van
curanda.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen nu de fiscus vóór
faillissementsdatum executoriaal bodembeslag heeft gelegd. De openbare
verkoop heeft ook vóór faillissementsdatum van curanda plaatsgevonden. De
door de fiscus gerealiseerde (bruto) verkoopopbrengst bedraagt het bedrag
ad € 6.700,= en strekt in mindering op de vordering van de fiscus op curanda.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraden aangetroffen.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de middellijk bestuurder van curanda heeft curanda geen
vorderingen op derden. De juistheid van deze stelling is in onderzoek.
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Nu de middellijk bestuurder van curanda geen deugdelijke administratie ten
aanzien van curanda aan de curator heeft verstrekt, kan de juistheid van deze
stelling van de middellijk bestuurder niet beoordeeld w orden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

29-05-2018
7

Geen, niet gebleken is dat een bank of een andere derde een financiering aan
curanda heeft verstrekt.
Volgens opgave van de middellijk bestuurder van curanda heeft curanda geen
betaalrekening bij een bank, volgens opgave van deze bestuurder maakte
curanda gebruik van de bankrekening van Beguit Holding B.V.
Verw ezen w ordt naar hoofdstuk zeven van dit verslag

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Curanda heeft geen zakelijke zekerheden aan derden verstrekt, verw ezen
w ordt naar paragraaf 5.1 van dit verslag.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Op basis van de thans ter beschikking staande informatie hebben de
crediteuren van curanda in relatie tot de curator geen beroep op een
eigendomsvoorbehoud gedaan.
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Niet van toepassing.

5.6 Retentierechten
Op basis van de thans ter beschikking staande informatie hebben de
crediteuren van curanda in relatie tot de curator geen retentierecht
ingeroepen.
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Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten
Op basis van de thans ter beschikking staande informatie hebben de
crediteuren van curanda in relatie tot de curator het recht van reclame niet
ingeroepen.
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Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek van de bankmutaties op de bankrekening van Beguit Holding B.V.
die feitelijk betrekking hebben op curanda.
De curator heeft de afgelopen verslagperiode de mutaties op de bankrekening
van Beguit Holding B.V. bekeken voor zover die feitelijk betrekking hebben op
curanda. Nu een deugdelijke (fysieke) administratie ontbreekt, is de grondslag
onbekend ter zake de vele betalingen over en w eer tussen voormelde partijen.
Verw ezen w ordt naar het vorige verslag.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Een voortzetting van de door curanda gedreven onderneming is niet aan de
orde nu de fiscus vóór datum faillissement bodembeslag heeft gelegd op de
aan curanda toekomende roerende zaken. De openbare verkoop van de door
de fiscus beslagen zaken heeft vóór datum faillietverklaring van curanda
plaatsgevonden.
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Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
€ 0,00

29-05-2018
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Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De middellijk bestuurder van curanda heeft één ordner met enkele fiscale
stukken en een stapel met (grotendeels) sommatiebrieven van crediteuren van
curanda aan de curator verstrekt. Voor zover thans bekend is een deugdelijke
(fysieke en/of digitale) administratie ten aanzien van curanda niet beschikbaar.
De curator neemt dan ook het voorlopige standpunt in dat het bestuur van
curanda niet voldaan heeft aan de norm van art. 2:10 BW .
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De middellijk bestuurder-aandeelhouder van curanda heeft ten aanzien van
curanda niet voldaan aan de administratieplicht ex art. 2:10 BW , de rechten en
plichten van curanda zijn onbekend. Deze middellijk bestuurder-aandeelhouder
heeft ten aanzien van curanda evenmin voldaan aan de bew aarplicht van deze
(niet gevoerde) administratie. Evenmin heeft deze middellijk bestuurderaandeelhouder een deugdelijke grootboekadministratie aan de curator
verstrekt. Hoew el curanda op 4 april 2013 is opgericht, heeft curanda nimmer
een jaarrekening gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel.

7.2 Depot jaarrekeningen
Gebleken is dat curanda geen jaarrekeningen heeft gedeponeerd.
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Hoew el curanda op 4 april 2013 is opgericht, heeft curanda nimmer een
jaarrekening gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet relevant nu curanda een Flex-BV is met één Euro aan geplaatst kapitaal.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
In onderzoek.
Nu de (middellijke) bestuurders van curanda niet voldaan hebben aan de
administratieplicht en aan de deponeringsplicht (vide de paragrafen 7.1 en 7.2
van dit verslag) hebben de betrokken bestuurders ingevolge art. 2:248 lid 2
BW jo. art. 2:11 BW hun taak onbehoorlijk vervuld en w ordt vermoed dat
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement
van curanda.
Gebleken is dat curanda (w aarvan Beguit Holding B.V. eerstegraads
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bestuurderaandeelhouder is) voor haar bedrijfsvoering (restaurant en
bow lingcentrum) gebruik maakte van de betaalrekeningen van Beguit Holding
B.V. bij ING Bank, aan deze betaalrekeningen w as overigens geen
kredietfaciliteit gekoppeld. Tw ijfelachtig is of curanda op zakelijke grondslag
heeft gehandeld met Beguit Holding B.V. (en met Kringloopfabriek B.V. w aarvan
de tw eedegraads bestuurder-aandeelhouder van curanda ook feitelijk
bestuurder w as). Op beide bankrekeningen van Beguit Holding B.V. zijn
bedragen bij w ege van kasstortingen bijgeschreven en van beide
bankrekeningen zijn middels pinopnames vele bedragen w ederom afschreven.
Volstrekt onduidelijk is de grondslag van deze kasstortingen en kasopnames
en van de betalingen en ontvangsten tussen Beguit Holding B.V. en
Kringloopfabriek B.V.
De verstreken verslagperiode heeft de curator ten aanzien van het door hem
gesignaleerd kennelijk onbehoorlijk bestuur maatregelen genomen.
De afgelopen verslagperiode heeft de curator aanleiding gezien om de
(tw eedegraads) statutair bestuurder van De Steigerhal B.V. op grond van
kennelijk onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 leden 1 en 2 BW aansprakelijk te
stellen voor het faillissementstekort. De curator heeft dezelfde bestuurder op
grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld voor het
faillissementstekort in het bestek van de afw ikkeling van het faillissement van
Beguit Holding B.V. In beide faillissementen heeft de bestuurder geen
aanleiding gezien om te reageren op de onderhavige aansprakelijkstelling en
is hij evenmin tot betaling overgegaan. De curator beraadt zich over de te
nemen vervolgstappen gedurende de komende verslagperiode.
Van de bestuurder is nog immer geen respons op de aansprakelijkstelling
ontvangen. De curator overw eegt zo nodig (rechts)maatregelen te nemen. Ook
thans is geen reactie op de aansprakelijkstelling ontvangen. De curator houdt
nog in beraad om zo nodig maatregelen te nemen.
De afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder aangegeven niet bereid te
zijn de aansprakelijkstelling te erkennen. De curator is vervolgens in overleg
getreden met de bestuurder ten aanzien van een algehele regeling in der
minne ter voorkoming van een gerechtelijke procedure.
Dit heeft ertoe geleid dat met toestemming van de rechter-commissaris een
schikkingsregeling met de bestuurder is getroffen in het onderhavige
faillissement alsook het faillissement van Beguit Holding B.V. De bestuurder zal
een totaalbedrag van € 50.000,= in termijnen aan de boedels voldoen. Als
starttermijn zal een bedrag van € 20.000,-- w orden voldaan en vervolgens
vanaf eind mei 2018 maandelijks tien keer € 3.000,--. De laatste termijn zal op
28 februari 2019 w orden voldaan. Als onderverdeling in beide faillissementen
kan op basis van de verhouding van het boedeltekort w orden uitgegaan van
een bedrag van € 10.000,-- in het faillissement van De Steigerhal B.V. en een
bedrag van € 40.000,-- in het faillissement van Beguit Holding B.V.
De curator heeft de vaststellingsovereenkomst aan de bestuurder
toegezonden. Deze heeft de curator toegezegd de overeenkomst getekend te
zullen retourneren alsmede de starttermijn w elke op 14 mei 2018 had dienen
te w orden voldaan, alsnog te zullen voldoen.
Door de curator is de heer Muts verzocht en voor zover nodig gesommeerd om
alsnog te voldoen aan het aanleveren van de getekende overeenkomst,
alsmede verzocht om de starttermijn te voldoen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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Ook de afgelopen verslagperiode heeft de heer Muts geen invulling gegeven
aan de gemaakte afspraken. Hierover is frequent telefonisch- en e-mailcontact
gew eest. De heer Muts houdt vol zijn verplichtingen te w illen en zullen
nakomen, maar laat dat steeds na. De curator is thans in afw achting van een
door de heer Muts toegezegde reactie. Indien deze reactie niet volgt dan w el
niet aansluit bij de overeengekomen regeling, zal de curator
rechtsmaatregelen treffen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-11-2018
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De afgelopen maanden zijn met de heer Muts opnieuw diverse afspraken
gemaakt omtrent het verrichten van betalingen uit hoofde van de daarover
gemaakte afspraken. Helaas heeft de heer Muts daar w ederom nog geen
invulling aan gegeven. Thans is met de heer Muts afgesproken dat hij op 16
november 2018 een eerste deelbetaling zal doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-02-2019
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In de afgelopen verslagperiode heeft de heer Muts de eerste deelbetaling
van €1.500,-- op de faillissementsrekening verricht. Helaas heeft de heer
Muts vervolgens geen verdere invulling gegeven aan de door hem
voorgestelde betalingsregeling. De curator heeft de heer Muts hier
herhaaldelijk over gerappelleerd en gesommeerd en zal zo nodig overgaan
tot het nemen van rechtsmaatregelen.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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Zie hierboven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hierboven.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Schikkingsonderhandelingen met de bestuurder van curanda.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15.000,00
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 128.344,00
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€ 128.343,67

13-02-2019
10

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.120,33
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
22
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 260.617,60
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator heeft nog geen zicht op de verw achte w ijze van afw ikkeling van het
faillissement.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Afgew ikkeld.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet gebleken is dat curanda betrokken is bij lopende procedures.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:
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- bew aking nakoming schikkingsregeling.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
bestaan uit:
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- vervolgacties ten aanzien van inning vordering op bestuurder.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zodra de laatste betaling van de schikkingsregeling is ontvangen, zal het
faillissement kunnen w orden afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
13-5-2019

13-02-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
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mr. D. Steffens
Van Diepen van der Kroef Advocaten
Maliebaan 10a
3581 CN UTRECHT
Per 1 november 2018 is het kantoor van curator gevestigd op onderstaand
adres:
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht

Bijlagen
Bijlagen
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