Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
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R-C
Curator

mr. SC Hagedoorn
Mr. M. Jansen

Algemene gegevens
Naam onderneming
HE Onderhoud B.V.

12-06-2018
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Gegevens onderneming
HE Onderhoud B.V., statutair gevestigd te Eemnes, feitelijk gevestigd te (3755
BX) Eemnes aan de Bramenberg 8.
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Activiteiten onderneming
Bouw - en schildersbedrijf
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 9.600.000,00

€ -172.000,00

2015

€ 7.700.000,00

€ -176.000,00

€ 4.852.222,00

2014

€ 5.700.000,00

€ -1.110.000,00

€ 4.352.099,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

Gemiddeld aantal personeelsleden
35
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Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 152.600,77

Boedelsaldo
€ 152.499,43

Boedelsaldo
€ 152.392,86

Boedelsaldo
€ 152.286,14
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13-09-2018
7

11-12-2018
8

14-03-2019
9

Verslagperiode
van
12-3-2018

12-06-2018
6

t/m
10-6-2018

van
11-6-2018

13-09-2018
7

t/m
9-9-2018

van
10-9-2018

11-12-2018
8

t/m
9-12-2018

van
10-12-2018
t/m
10-3-2019

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

14,85 uur

7

5,05 uur

8

11,60 uur

9

6,00 uur

totaal

37,50 uur

Toelichting bestede uren
Voor historische gegevens w ordt verw ezen naar het 5e faillissementsverslag.
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Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
In verband met gew ijzigde faillissementsverslag-softw are zijn de uren van
verslagperiode 1 tot en met 5 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 314,90
uren besteed.
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In totaal zijn tot heden 326,50 uren besteed.
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In totaal zijn tot heden 332,50 uren besteed.

14-03-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
HE Onderhoud B.V., hierna te noemen "gefailleerde", is op 5 juli 1990
opgericht. Tot 9 februari 2017 voerde zij de statutaire naam A3 Hoogland
Vastgoedonderhoud B.V.
Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is Stadw ijck B.V., van
w elke vennootschap op haar beurt HE Beheer B.V. enig bestuurder en
aandeelhouder is. Uiteindelijke bestuurder en de aandeelhouder daarvan is de
heer A.J. Hoogland, die daarmee tevens middellijk bestuurder en
aandeelhouder is van gefailleerde.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement w as geen sprake van lopende procedures.
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Situatie per 14 september 2017:
In tegenstelling tot hetgeen hiervoor is w eergegeven, w as er per datum
faillissement één procedure aanhangig. Het betreft een vordering van een
voormalig (interim-)manager. De curator heeft de procedure ex art. 29 Fw laten
schorsen.

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde beschikt over de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn
betaald tot en met 13 april 2017.
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Situatie per 15 juni 2017:
De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Vooralsnog is niet gebleken van
een recht op premierestitutie.
Situatie per 14 september 2017:
Op de Rabobank-rekening van gefailleerde is nog een premierestitutie
binnengekomen. Dit bedrag w ordt meegenomen in de afrekening met de
Rabobank (zie onderdeel 5).

1.4 Huur
Gefailleerde huurt het bedrijfspand te Eemnes van haar moedermaatschappij
Stadw ijck B.V. De huur is, met machtiging daartoe van de rechter-commissaris,
inmiddels opgezegd.
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het navolgende naar voren gebracht ten aanzien van de
oorzaken van het faillissement.
Alhoew el gefailleerde aanvankelijk de crisis goed doorkw am (tot 2013 w erden
behoorlijke w insten gegenereerd), daalde haar omzet vanaf 2014 scherp.
W erd er voordien nog een omzet van circa € 12.000.000 gegenereerd, in 2014
daalde de omzet naar minder dan € 6.000.000. Dat had te maken met het feit
dat w oningbouw verenigingen de opdrachten steeds meer via aanbestedingen
verstrekten. Diverse aanbestedingen w erden verloren omdat naar zeggen
van de bestuurder de w oningbouw verenigingen alleen nog maar in zee
w ensten te gaan met grotere partijen, die meer dan € 25.000.000 aan omzet
kennen. Gefailleerde w erd aldus te klein om te kunnen meedingen naar de
opdrachten. Bovendien bleek de commercieel directeur naast zijn functie
tegelijkertijd een concurrerend bedrijf te exploiteren, w aar omzet naartoe zou
zijn gevloeid. Een en ander leidde ertoe dat in 2014 een verlies van meer dan
€ 1.000.000 w erd geleden. Hoew el snel afscheid w erd genomen van de
desbetreffende directeur, de bestuurder erin geslaagd is om de omzet w eer
terug te brengen naar circa € 10.000.000 en de verliezen sterk zijn
teruggebracht, is het niet gelukt de onderneming w eer w instgevend te maken.
Dit leidde uiteindelijk tot een zodanig liquiditeitstekort, dat de bestuurder zich
genoodzaakt zag het eigen faillissement aan te vragen. De achtergronden en
oorzaken van het faillissement w orden door de curator nader onderzocht.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
35
Per datum faillissement w aren er 35 mensen in dienst bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
35
Idem.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-2-2017

35

totaal

35

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De arbeidsovereenkomsten van de personeelsleden zijn met machtiging
daartoe van de rechter-commissaris per 17 februari 2017 opgezegd, met
inachtneming van de geldende opzegtermijn. Voorafgaand aan het ontslag is
overleg gevoerd met de belangrijkste vakbonden en is bij hen een melding
gedaan van het collectieve ontslag. De intake door het UW V heeft vervolgens
op 20 februari 2017 op de bedrijfslocatie plaatsgevonden.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Gefailleerde is geen eigenaar van
onroerende zaken.
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris en voorraden en diverse containes
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over inventaris en voorraden en diverse containers. De
zaken zijn verpand aan de Rabobank. Een aantal zeecontainers staat bij
transporteur Van IJken, die een vuistpandrecht pretendeert te hebben op deze
containers. De activa zijn geïnventariseerd en getaxeerd. De curator tracht
deze te verkopen.
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Situatie per 15 juni 2017:
De verpande activa zijn in de achterliggende periode verkocht. Een deel is
verkocht in het kader van de doorstart: zie daarvoor het onderdeel
'doorstart/voortzetten onderneming'.
Het resterende deel van de activa is in de achterliggende periode geveild. De
netto-opbrengst van de niet-bodemzaken bedroeg € 29.489,24; de nettoopbrengst van de bodemzaken bedroeg € 6.711,44. De opbrengst van de nietbodemzaken w ordt afgerekend met de Rabobank, de pandhouder.
Met de Rabobank is - met goedkeuring van de Rechter-Commissaris daartoe een boedelbijdrage van 10% vermeerderd met BTW afgesproken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nog niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie van de bedrijfsmiddelen.
Situatie per 15 juni 2017:
Verkoop van de bedrijfsmiddelen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor zover er sprake is van voorraden, vallen deze onder de bedrijfsmiddelen.
Zie hiervoor onder het kopje ‘bedrijfsmiddelen’.
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Daarnaast beschikte gefailleerde over onderhanden w erk in de vorm van
diverse lopende projecten. Met machtiging daartoe van de rechter-commissaris
zijn de w erkzaamheden voortgezet. De financiële afw ikkeling volgt in het
tw eede verslag.
Situatie per 15 juni 2017:
Voor zover er sprake w as van voorraden, vallen deze onder de
bedrijfsmiddelen. Zie voor de afw ikkeling daarvan het kopje "bedrijfsmiddelen".
Door de boedel zijn enkele lopende projecten afgerond. In dat kader is tot op
heden € 49.421,59 ontvangen. Nog tw ee opdrachtgevers dienen een bedrag
te voldoen, w aarbij aangetekend w ordt dat met één opdrachtgever een
dispuut bestaat. De discussie daarover w ordt vervolgd.
Situatie per 14 september 2017:
In de achterliggende periode is nog een betaling ontvangen van één van de
tw ee opdrachtgevers, ter hoogte van € 22.231,46.
De discussie met de andere opdrachtgever w ordt voortgezet.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de achterliggende periode heeft de boedel zich ingespannen om het
onderhanden w erk af te maken.
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Situatie per 15 juni 2017:
De boedel heeft enkele projecten afgerond. Daarnaast zijn de voorraden
verkocht.
Situatie per 14 september 2017:
Incasso van de vorderingen op de opdrachtgevers.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 20.000,00

totaal

€ 20.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt over goodw ill in de vorm van een handelsnaam,
domeinnaam, klantgegevens, orderportefeuille etc.
Situatie per 15 juni 2017:
De goodw ill is verkocht in het kader van de doorstart. Zie het onderdeel
"Doorstart" van dit verslag.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator onderzoekt de mogelijkheden voor verkoop van de goodw ill.
Situatie per 15 juni 2017:
In de achterliggende periode is de goodw ill verkocht.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 550.000,00

totaal

€ 550.000,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

11-12-2018
8

Toelichting debiteuren
Situatie per 12 juni 2018:
De Rabobank heeft de vordering executoriaal verkocht. Eén personeelslid w as
daarnaast nog € 1.000,00 verschuldigd. Dit bedrag is inmiddels betaald.
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De curator heeft ACF verzocht om een nadere update van de stand van zaken
met betrekking tot de debiteurenincasso. De curator is in afw achting van een
reactie.
Situatie per 9 september 2018:
De nadere toelichting is ontvangen. ACF heeft nog een fors tekort.

13-09-2018
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Gefailleerde beschikt over een debiteurenportefeuille van circa € 550.000,00.
De debiteuren zijn verpand aan een factoringmaatschappij, Alfa Commercial
Finance. Zij gaat zelfstandig over tot uitw inning. De Rabobank heeft overigens
een tw eede pandrecht op de debiteuren.
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Situatie per 15 juni 2017:
De inning van de debiteuren op Alfa Commercial Finance is in volle gang. De
curator houdt vinger aan de pols.
Voor de boedel is terzake vooralsnog geen opbrengst te verw achten.
Situatie per 14 september 2017:
De incasso loopt.
Situatie per 12 december 2017:
Idem.
Situatie per 13 maart 2018:
In dit faillissement heeft de curator herhaaldelijk gecorrespondeerd met de
Rabobank over de inning van de rekening-courantverhouding op
moedermaatschappij Stadw ijck B.V. van ruim 3,5 miljoen euro. De Rabobank
w as evenw el niet overgegaan tot incasso daarvan, reden w aarom de curator
haar een termijn heeft gesteld ex art. 58 lid 1 Fw om tot inning over te gaan.
Vervolgens heeft de Rabobank besloten de vordering executoriaal te verkopen.
De curator is in afw achting van de afrekening van de veilingmeester.
Situatie per 12 juni 2018:
De Rabobank heeft de vordering executoriaal verkocht. Eén personeelslid w as
daarnaast nog € 1.000,00 verschuldigd. Dit bedrag is inmiddels betaald.
De curator heeft ACF verzocht om een nadere update van de stand van zaken
met betrekking tot de debiteurenincasso. De curator is in afw achting van een
reactie.
Situatie per 9 september 2018:
De nadere toelichting is ontvangen. ACF heeft nog een fors tekort.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de achterliggende periode is overleg gevoerd met Alfa Commercial Finance
over de uitw inning van de debiteuren.
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Situatie per 15 juni 2017:
Overleg met Alfa Commercial Finance.
Situatie per 13 maart 2018:
Correspondentie met de Rabobank (termijnstelling ex art. 58 lid 1 Fw ).

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Situatie per 12 juni 2018:
De afw ikkeling van het saldo op de G-rekening heeft inmiddels
plaatsgevonden.

De Rabobank heeft kenbaar gemaakt dat zij een grote vordering heeft op
gefailleerde en dat zij uit dien hoofde ook pandrechten heeft verkregen. De
precieze hoogte van de vordering van de Rabobank is evenw el nog niet
bekend, nu zij de vordering formeel nog niet heeft ingediend.
Situatie per 15 juni 2017:
De Rabobank heeft een vordering ingediend, ter hoogte van € 742.000,00.
Daarvoor heeft zij - naast de pandrechten op de roerende zaken en het
tw eede pandrecht op de debiteuren - tevens diverse hypotheekrechten en een
borgstelling verkregen. Aangezien de hypothecaire inschrijvingen enkele
miljoenen euro belopen, vraagt de curator zich af of de indiening juist is.
Hierover vindt overleg plaats met de Rabobank.
Situatie per 14 september 2017:
Er vindt overleg plaats met de Rabobank over de indiening en de afw ikkeling
van de pandrechten. De curator verw acht dat er aan de Rabobank nog een
bedrag moet w orden afgedragen.
Bij het overleg over de afrekening met de Rabobank is de curator gehinderd
door het feit dat de Rabobank zich meer dan 2 maanden lang niet kon uitlaten
over deze kw estie, in verband met een reorganisatie. Inmiddels heeft de
Rabobank zich herpakt en is het overleg 'vlotgetrokken'. De curator hoopt in de
komende verslagperiode te kunnen afrekenen met de Rabobank.
Situatie per 12 december 2017:
Het contact met de Rabobank is niet zo vlot verlopen als de curator had
gew enst. Het is evenw el enkel no w achten op een akkoord; inhoudelijk zijn
alle zaken reeds besproken met de Rabobank.
Situatie per 13 maart 2018:
De afw ikkeling met de Rabobank van de opbrengst van de verpande zaken
heeft in de achterliggende periode plaatsgevonden.
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Het enige w at er nog afgew ikkeld dient te w orden, is het saldo dat op de Grekening aanw ezig w as. De belastingdienst heeft het resterende saldo
inmiddels aan de boedel afgedragen; ten aanzien van dit saldo zal nog met de
Rabobank moeten w orden afgerekend.
Situatie per 12 juni 2018:
De afw ikkeling van het saldo op de G-rekening heeft inmiddels
plaatsgevonden.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde maakt gebruik van lease-auto's. W anneer de w erkzaamheden zijn
afgerond, zullen deze w orden geretourneerd aan de leasemaatschappijen.
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Situatie per 14 september 2017:
De lease-auto's zijn per datum doorstart geretourneerd.

5.3 Beschrijving zekerheden
De debiteuren van gefailleerde zijn verpand aan Alfa Commercial Finance, die
op basis van een factoringovereenkomst de debiteuren bevoorschotte. Alfa
Commercial Finance heeft een vordering van circa € 500.000,00.
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De Rabobank heeft een tw eede pandrecht verkregen op de debiteuren en
heeft tevens een pandrecht op de roerende zaken.
Bij transporteur Van IJken staan diverse containers; deze transporteur heeft
nog een vordering. Zij pretendeert een vuistpandrecht te hebben ten aanzien
van de containers die bij haar op de locatie staan.
Situatie per 15 juni 2017:
Van IJken is vooralsnog niet overgegaan tot uitw inning van het pandrecht. Aan
haar zal een termijn w orden gesteld om tot uitw inning over te gaan.
Situatie per 14 september 2017:
Van IJken heeft tot 27 september a.s. de termijn gekregen haar pandrecht uit
te w innen. De curator w acht deze termijn af.
Situatie per 12 december 2017:
Van IJken heeft verzocht om termijnverlening, maar deze niet gekregen van de
curator. Vervolgens is tussen Van IJken en de curator discussie ontstaan over
de w ijze van afw ikkeling. Inmiddels w ordt overleg gevoerd over een minnelijke
regeling terzake. De curator verw acht daarover op korte termijn duidelijkheid
te verkrijgen.
Situatie per 13 maart 2018:
Inmiddels is een minnelijke regeling tot stand gekomen, met goedkeuring van
de Rechter-Commissaris. Van IJken heeft in dat kader een bedrag van €
2.000,00 vermeerderd met BTW voldaan.

5.4 Separatistenpositie
Alfa Commercial Finance, de Rabobank en de transporteur hebben te gelden
als separatist.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele partijen hebben zicht tot de curator gew end met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Omdat men bij gefailleerde een systeem van just-intime leveranties hanteerde, zijn er vrijw el geen zaken meer aanw ezig. De
meeste eigendomsvoorbehouden zijn daarmee komen te vervallen. De
resterende eigendomsvoorbehouden w orden afgew ikkeld.
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Situatie per 15 juni 2017:
De eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
De transporteur die pretendeert een vuistpandrecht te hebben op de
containers die bij haar op het terrein staan, heeft tevens een retentierecht
ingeroepen.
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Situatie per 13 maart 2018:
Dit retentierecht is afgew ikkeld.

5.7 Reclamerechten
Eén leverancier heeft haar recht van reclame ingeroepen ten aanzien van door
haar geleverde materialen. Dit recht w ordt afgew ikkeld.
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Situatie per 14 september 2017:
Deze discussie is afgew ikkeld.

5.8 Boedelbijdragen
Vooralsnog niet van toepassing.

11-12-2018
8

Situatie per 15 juni 2017:
Met de Rabobank is een boedelbijdrage van 10% vermeerderd met BTW
overeengekomen, met goedkeuring van de Rechter-Commissaris.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de financiers en diverse leveranciers en
leasemaatschappijen.
Situatie per 15 juni 2017:
In de afgelopen periode is nader overleg gevoerd met de pandhouders. Voorts
heeft de afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden plaatsgevonden.
Situatie per 12 december 2017:
Nader overleg met de Rabobank en de heer Van IJken.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
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Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde zijn na datum faillissement, met machtiging
daartoe van de rechter-commissaris, voortgezet, teneinde een opbrengst te
kunnen genereren voor het bestaande onderhanden w erk en om de
mogelijkheden voor een doorstart zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken.
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Situatie per 15 juni 2017:
Tot de datum van de doorstart, 3 april 2017, zijn de w erkzaamheden
voortgezet. Tot op heden is een bedrag van € 49.421,59 ontvangen. Tw ee
debiteuren dienen nog te betalen.
Situatie per 14 september 2017:
Inmiddels heeft één debiteur betaald. Met de andere opdrachtgevers w ordt de
discussie over het verschuldigde bedrag voortgezet.
Situatie per 12 december 2017:
Ook de resterende debiteur heeft betaald, te w eten € 30.232,23 ex BTW . Ten
aanzien van het betaalde bedrag dient nog een afrekening plaats te vinden
met Alfa Commercial Finance, nu de factuur (deels) ziet op w erkzaamheden van
vóór datum faillissement.
Situatie per 13 maart 2018:
Terzake is afgerekend met Alfa Commercial Finance. Alfa Commercial Finance
heeft in dit kader € 7.701,76 betaald gekregen. Het resterende bedrag is voor
de boedel.

6.2 Financiële verslaglegging
Volgt in het tw eede verslag.
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Situatie per 15 juni 2017:
Verw ezen w ordt naar het bijgevoegde financieel verslag.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De boedel heeft zich ingespannen voor het voortzetten van de
w erkzaamheden.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De curator doet onderzoek naar de mogelijkheden voor een doorstart.
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Situatie per 15 juni 2017:
Vanaf datum faillissement zijn de activiteiten van gefailleerde voortgezet en is
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een doorstart.
Diverse partijen hadden aanvankelijk interesse in de activa. Echter, na
ontvangst van het bidbook (onder geheimhouding) besloten vrijw el alle
partijen zich terug te trekken. Uiteindelijk bleef er één gegadigde over, de heer
Voncken. Hij heeft na uitgebreide onderhandelingen uiteindelijk de volgende
bieding uitgebracht:
- bieding goodw ill: € 20.000,00
- bieding op een deel van de roerende zaken: € 20.900,00
Voorts bood hij 8 medew erkers een arbeidsovereenkomst aan. Daarnaast
garandeerde hij dat de lopende w erken zouden w orden afgerond, tegen
betaling van een vergoeding van € 10.000,00 als van alle opdrachtgevers
betaling zou w orden verkregen.
Aangezien deze bieding de enige bieding w as, de koopprijs voor de goodw ill
en de roerende zaken goed te noemen w as en op deze w ijze kon w orden
zekergesteld dat de boedel voor de w erkzaamheden na datum faillissement
daadw erkelijk betaling zou kunnen ontvangen, terw ijl met de bieding ook nog
w erkgelegenheid kon w orden behouden, is deze bieding - met toestemming
van de Rechter-Commissaris - aanvaard.
Daarmee w as de doorstart een feit.

6.5 Verantwoording
Nog niet van toepassing.
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Situatie per 15 juni 2017:
Zie hiervoor.

6.6 Opbrengst
Nog niet van toepassing.

11-12-2018
8

6.7 Boedelbijdrage
Nog niet van toepassing.
Situatie per 15 juni 2017:
Met de Rabobank is een boedelbijdrage van 10% vermeerderd met BTW
overeengekomen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

11-12-2018
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Nog niet van toepassing.

11-12-2018
8

Situatie per 15 juni 2017:
In de achterliggende periode heeft een doorstart plaatsgevonden.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Situatie per 12 juni 2018:
De administratie van gefailleerde lijkt over het algemeen te voldoen aan de
w ettelijke vereisten.

12-06-2018
6

De administratie van gefailleerde is veilig gesteld door een extern bedrijf. Dit
bedrijf onderzoekt de administratie.

11-12-2018
8

Situatie per 15 juni 2017:
Het onderzoek loopt.
Situatie per 14 september 2017:
He onderzoek is voortgezet. De curator is nog in afw achting van nadere
stukken en een toelichting van de bestuurder.
Situatie per 12 december 2017:
Het overleg met de bestuurder loopt.
Situatie per 13 maart 2018:
De curator heeft van de bestuurder - na enig aandringen - nadere informatie
ontvangen. Deze w ordt bestudeerd.
Situatie per 12 juni 2018:
De administratie van gefailleerde lijkt over het algemeen te voldoen aan de
w ettelijke vereisten.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn als volgt gedeponeerd:
- de jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 30 september 2014 (aldus
tijdig);
- de jaarrekening over 2014 is gedeponeerd op 30 december 2015 (aldus
tijdig);
- de jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 11 juli 2016 (aldus tijdig).

11-12-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

11-12-2018
8

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering terzake is verjaard.

11-12-2018
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-06-2018
6

Situatie per 12 juni 2018:
De curator heeft vragen gesteld over de oorzaken van het faillissement. De
curator heeft in dat kader de bestuurder in de gelegenheid gesteld zijn visie op
de oorzaken van het faillissement nader w eer te geven.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-09-2018
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Situatie per 9 september 2018:
Van de advocaat van de bestuurder is inmiddels een reactie ontvangen.
Binnenkort vindt een bespreking plaats, teneinde te bezien of in der minne tot
afw ikkeling kan w orden gekomen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur zal in de komende periode
van start gaan.
Situatie per 15 juni 2017:
Het onderzoek is gestart en w ordt in de komende periode gecontinueerd.
Situatie per 14 september 2017:
Het onderzoek loopt.
Situatie per 12 december 2017:
Idem. De curator is nog in afw achting van een nadere toelichting en nadere
stukken van de bestuurder.
Situatie per 13 maart 2018:
Het onderzoek w ordt voortgezet, mede naar aanleiding van de beantw oording
van de vragen door de bestuurder.
Situatie per 12 juni 2018:
De curator heeft vragen gesteld over de oorzaken van het faillissement. De
curator heeft in dat kader de bestuurder in de gelegenheid gesteld zijn visie op
de oorzaken van het faillissement nader w eer te geven.
Situatie per 9 september 2018:
Van de advocaat van de bestuurder is inmiddels een reactie ontvangen.
Binnenkort vindt een bespreking plaats, teneinde te bezien of in der minne tot
afw ikkeling kan w orden gekomen.
Situatie per 11 december 2018:
In de achterliggende periode is nader overleg gevoerd en is nader
gecorrespondeerd met de (advocaat van de) bestuurder terzake. De
bestuurder betw ist de stellingen van de curator en is bezig met het
formaliseren van een nadere reactie.
De curator ziet de stukken met belangstelling tegemoet.

11-12-2018
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-03-2019
9

Situatie per 14 maart 2019:
Met de advocaat van de bestuurder is nader gecorrespondeerd over de
diverse vragen. Het onderzoek terzake w ordt voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

12-06-2018
6

Situatie per 12 juni 2018:
Met de desbetreffende persoon is uitvoerig gecorrespondeerd. De curator
heeft geconstateerd dat het door de aangeschreven persoon gevoerde
verw eer hout snijdt. Deze kw estie is afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen zal in de komende periode
van start gaan.
Situatie per 15 juni 2017:
Het onderzoek is gestart en w ordt in de komende periode gecontinueerd.
Situatie per 14 september 2017:
Het onderzoek loopt.
Situatie per 12 december 2017:
Het onderzoek w ordt voortgezet. Van paulianeus handelen is vooralsnog niet
gebleken.
Situatie per 13 maart 2018:
Gebleken is dat er vlak vóór het faillissement een bedrag is betaald aan een
derde, die bestuurder w as van één van de financiers van gefailleerde. De
curator heeft zich op het standpunt gesteld dat deze betaling paulianeus is
gew eest. De curator is in afw achting van de reactie van de desbetreffende
persoon.
Situatie per 12 juni 2018:
Met de desbetreffende persoon is uitvoerig gecorrespondeerd. De curator
heeft geconstateerd dat het door de aangeschreven persoon gevoerde
verw eer hout snijdt. Deze kw estie is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

11-12-2018
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en zal in de komende periode w orden
gecontinueerd.

11-12-2018
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Situatie per 15 juni 2017:
Idem.
Situatie per 12 december 2017:
Het onderzoek is in volle gang. De curator is in afw achting van een nadere
toelichting en nadere stukken.
Situatie per 13 maart 2018:
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt.
Situatie per 11 december 2018:
Zie hiervoor onderdeel 7.5.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 247.967,81

12-06-2018
6

€ 247.967,81

11-12-2018
8

Situatie per 11 december 2018:
Ongew ijzigd.
€ 247.967,81

14-03-2019
9

Situatie per 14 maart 2019:
Ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 457.792,39

12-06-2018
6

€ 457.793,19

13-09-2018
7

€ 457.793,19

11-12-2018
8

Situatie per 11 december 2018:
Ongew ijzigd.
€ 453.063,19

8.3 Pref. vord. UWV

14-03-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 113.969,38

12-06-2018
6

€ 113.969,38

11-12-2018
8

Situatie per 11 december 2018:
Ongew ijzigd.
€ 113.969,38

14-03-2019
9

Situatie per 14 maart 2019:
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 742.839,82

11-12-2018
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€ 742.839,82

14-03-2019
9

Situatie per 14 maart 2019:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
106

12-06-2018
6

Eén vordering w ordt betw ist.
107

11-12-2018
8

Situatie per 11 december 2018:
Eén vordering w ordt betw ist.
107
Situatie per 14 maart 2019:
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

14-03-2019
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.065.768,73

12-06-2018
6

Exclusief de vorderingen van de Rabobank en Alfa Commercial Finance
bedraagt het totaal aan ingediende en voorlopig erkende concurrente
vorderingen € 1.065.768,73. De betw iste vordering bedraagt € 24.735,27.
€ 1.066.732,92

13-09-2018
7

€ 1.066.732,92

11-12-2018
8

Situatie per 11 december 2018:
Het totaal aan ingediende en voorlopig erkende concurrente vorderingen
bedraagt € 1.066.732,92. De betw iste vordering bedraagt 24.735,27.
€ 1.066.732,92

14-03-2019
9

Situatie per 14 maart 2019:
Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken
w orden gedaan.

11-12-2018
8

Situatie per 14 september 2017:
Gelet op de hoogte van de boedelschulden en de preferente schulden is het
thans niet de verw achting dat aan concurrente crediteuren een uitkering kan
w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencorrespondentie.

11-12-2018
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

11-12-2018
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Situatie per 14 september 2017:
Afgezien van de procedure die door de voormalige (interim-)manager
aanhangig is gemaakt (zie onderdeel Inventarisatie), zijn er geen lopende
procedures.

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-12-2018
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

11-12-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

11-12-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Situatie per 12 juni 2018:
In dit faillissement resteert enkel nog de afw ikkeling van het
rechtmatigheidsonderzoek.

12-06-2018
6

De hierna onder ‘w erkzaamheden’ te noemen punten zullen w orden opgepakt
of voortgezet.

11-12-2018
8

Situatie per 12 juni 2018:
In dit faillissement resteert enkel nog de afw ikkeling van het
rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kunnen thans nog geen mededelingen w orden gedaan.

11-12-2018
8

10.3 Indiening volgend verslag
14-6-2019

14-03-2019
9

10.4 Werkzaamheden overig
Situatie per 12 juni 2018:
- onderzoek administratie;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- crediteurencorrespondentie.

12-06-2018
6

Situatie per 9 september 2018:
- onderzoek administratie (afgerond);
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- crediteurencorrespondentie.

13-09-2018
7

Situatie per 11 december 2018:
Idem.

11-12-2018
8

Situatie per 14 maart 2019:
Idem.

14-03-2019
9

Bijlagen
Bijlagen

