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Algemene gegevens
Naam onderneming
Autobedrijf Cor Middelw eerd B.V.

10-07-2018
1

Gegevens onderneming
Autobedrijf Cor Middelw eerd B.V. tevens h.od.n. Profile Tyrecenter
Energiew eg 21
3481 MC HARMELEN

10-07-2018
1

KvK nr. 30090030

Activiteiten onderneming
De handel in en reparatie van personenauto's en (lichte) bedrijfsvoertuigen

10-07-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 1.603.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -4.000,00

€ 472.453,00

Toelichting financiële gegevens
In 2016 w as er een verlies van € 45.000 tegenover een omzet van €
2.110.000

10-07-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

Boedelsaldo

10-07-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

10-07-2018
1

Toelichting
Er is tot op heden nog geen actief vergaard.
€ 85.176,92

10-10-2018
2

Toelichting
Dit betreft nog de gehele verkoopopbrengst van de activa inclusief die van de
aan de bank verpande goederen. Omdat de bank w ellicht grotendeels of
geheel kan w orden voldaan uit overige zekerheden (debiteuren en
vorderingen op directeuren) w ordt bezien in hoeverre er van deze opbrengst
iets moet w orden afgedragen aan de bank alvorens tot overboeking aan de
bank over te gaan.
€ 85.183,29

10-01-2019
3

Toelichting
Het saldo is nog w at gestegen door bijschrijving van rente.
€ 85.189,59

12-04-2019
4

Toelichting
Het saldo is de afgelopen periode slechts gestegen door de bijschrijving van
rente.
€ 85.193,86

16-07-2019
5

Toelichting
Dit saldo is inclusief de volledige verkoopopbrengst van de activa.
€ 67.758,62

16-10-2019
6

Toelichting
Inmiddels is ruim € 17.000 aan de bank afgedragen vanw ege het deel van de
verkoopopbrengst van de activa dat, na aftrek van de boedelbijdragen, aan de
bank toekw am uit hoofde van haar pandrechten.
€ 67.761,38

15-01-2020
7

€ 67.764,78

09-04-2020
8

€ 67.765,35

03-09-2020
9

€ 67.765,35

03-03-2021
10

Toelichting
Het boedelsaldo is ongew ijzigd ten opzichte van het vorige verslag
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 54 min

2

46 uur 12 min

3

6 uur 57 min

4

2 uur 30 min

5

1 uur 39 min

6

6 uur 18 min

7

4 uur 54 min

8

2 uur 18 min

9

3 uur 45 min

10

4 uur 18 min

11

4 uur 0 min

totaal

102 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De hiervoor vermelde uren zijn als volgt onder te verdelen:

10-07-2018
1

Curator: 14 uur
W aarnemend curator: 5,5 uur
Faillissementsmedew erkster: 0,4 uur
De hiervoor vermelde uren zijn als volgt onder te verdelen:

10-10-2018
2

Curator: 16,50 uur
W aarnemend curator: 21,95 uur
Faillissementsmedew erkster: 7,75 uur

De hiervoor vermelde uren zijn als volgt onder te verdelen:

10-01-2019
3

Curator: 5,70 uur
Faillissementsmedew erkster: 1,25 uur

De in deze periode gew erkte uren zijn als volgt onder te verdelen:

12-04-2019
4

Curator: 1,80 uur
Faillissementsmedew erkster: 0,70 uur
De in deze periode gew erkte uren zijn als volgt onder te verdelen:
Curator: 1,25 uur
Faillissementsmedew erkster: 0,40 uur

16-07-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is een dochter van de eveneens gefailleerde vennootschap
Middelw eerd & Severs B.V. Feitelijk w ordt de directie gevoerd door de heren A.
Severs en m. Middelw eerd.

10-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Geen, volgens opgave van de directeuren. Er is w el een voorlopig
getuigenverhoor gehouden, doch dit is (nog) niet gevolgd door een procedure.

10-07-2018
1

Er is niet gebleken van lopende procedures.

10-10-2018
2

1.3 Verzekeringen
Deze zijn tot en met 31 juli a.s. betaald. Daarna zullen deze w orden beëindigd
vanw ege het faillissement.

10-07-2018
1

1.4 Huur
Curanda huurt het bedrijfspand van de vennootschap van de vader van
directeur M. Middelw eerd. Vanw ege de mogelijke verkoop van activa c.q.
doorstart is de huur nog niet opgezegd om de mogelijkheid van een
indeplaatsstelling open te houden. W anneer een nieuw e partij niet vanuit
hetzelfde pand gaat opereren zal de huur alsnog w orden opgezegd.
Hetzelfde geldt voor de gehuurde bandenopslag op het terrein. Hieraan staan
diverse w interbanden van derden. Aan deze derden w ordt de optie gegeven
hetzij te w achten of er een doorstart komt, hetzij hun banden nu al te komen
ophalen. Voor de opslag van de w interbanden w ordt geen huur betaald door
de eigenaren van de banden.

10-07-2018
1

De huurovereenkomst is overgenomen door de partij die de activa van de
boedel heeft overgenomen.

10-10-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Curanda heeft enige tijd geleden een regeling getroffen met de
Belastingdienst w aarbij een deel van de fiscale schulden w erd
kw ijtgescholden. Voorw aarde daarbij w as dat aan de lopende verplichtingen
w erd voldaan. Dat laatste is niet gelukt en vervolgens heeft de Belastingdienst
het faillissement van curanda en de andere leden van de fiscale eenheid
aangevraagd.

10-07-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

10-07-2018
1

Toelichting
Dit betreft een aantal fulltime medew erkers, enkele parttimers en w at
oproepkrachten (gepensioneerden)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15

10-07-2018
1

Toelichting
Door regorganisatie zijn enkele medew erkers al eerder afgevloeid.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-7-2018

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers is ontslag aangezegd. Het UW V houdt in de w eek van 16 juli
2018 een intake. Aan het UW V is al de nodige informatie verstrekt. W aar nodig
zal nadere informatie volgen. De hoop is dat veel w erknemers snel ander w erk
vinden. Gelet op de berichten is er veel vraag naar personeel in deze sector.

10-07-2018
1

Veel personeelsleden zijn overgegaan naar de partij die de activa van de
boedel heeft gekocht. Volgens de berichten zijn ook de anderen inmiddels
elders onder dak. Het w achten is op de indiening van de vorderingen door het
UW V. Overigens is dit punt afgew ikkeld.

10-10-2018
2

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend. Overigens zijn er op dit punt
geen ontw ikkelingen.

10-01-2019
3

Het w achten is nog steeds op de indiening van de vordering door het UW V.

12-04-2019
4

Het UW V heeft inmiddels de vorderingen ingediend w aarmee dit punt afgerond
is.

16-07-2019
5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Garage-inventaris

€ 60.000,00

€ 2.000,00

totaal

€ 60.000,00

€ 2.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris is verpand aan de bank. De bank laat deze zeer binnenkort
taxeren. Daarnaast zijn er een aantal service-auto's die eveneens verpand zijn
aan de bank.

10-07-2018
1

De opbrengst van de stil verpande inventaris blijft in de boedel vanw ege het
bodemvoorrecht van de fiscus. De opbrengst van de voertuigen is vooralsnog
niet afgedragen aan de bank, in afw achting van het antw oord op de vraag of
de bank uit andere zekerheden voldaan kan w orden (debiteuren en
vorderingen op directeuren). W anneer er iets aan de bank moet w orden
afgedragen, zal daarover een boedelbijdrage conform de separatistenregeling
w orden betaald.

10-10-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Dit is van toepassing op de stil verpande bodemzaken.

10-07-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afw achten w at de uitkomsten van de taxatie is en zoeken naar een koper.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

bescheiden voorraad

€ 5.000,00

€ 500,00

totaal

€ 5.000,00

€ 500,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

10-07-2018
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een bescheiden voorraad, die eveneens verpand is aan de bank. Op een
groter deel van de voorraad rust w aarschijnlijk een eigendomsvoorbehoud.
Voordat de voorraad verkocht kan w orden, moet daar duidelijkheid over
bestaan.

10-07-2018
1

De opbrengst van de voorraad is vooralsnog niet afgedragen aan de bank, in
afw achting van het antw oord op de vraag of de bank uit andere zekerheden
voldaan kan w orden (debiteuren en vorderingen op directeuren). W anneer er
iets aan de bank moet w orden afgedragen, zal daarover een boedelbijdrage
conform de separatistenregeling w orden betaald.

10-10-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Uitzoeken mogelijke eigendomsvoorbehouden en zoeken naar mogelijke
kopers.

10-07-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

goodw ill (handelsnaam, telefoonnummers etc.)

€ 15.000,00

€ 0,00

totaal

€ 15.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
In het kader van een doorstart c.q. activatransactie zullen deze activa w orden
meegenomen richting de bieders.

10-07-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zoeken naar kopers. Hier zijn al diverse contacten mee en lijntjes uitgezet. Het
w achten is op de taxatie-uitkomsten.

10-07-2018
1

De activa zijn inmiddels, na verkregen toestemming, verkocht.
De totale opbrengst bedraagt € 85.000 en kan als volgt w orden opgesplitst:
-inventaris € 45.000
-Voorraad € 5.000
-voertuigen € 20.000
-goodw ill en immateriële activa € 15.000

10-10-2018
2

Dit punt is, op een eventuele afdracht aan de bank na, afgerond.
Nu de afdracht aan de bank heeft plaatsgevonden, is dit punt afgerond.

4. Debiteuren

16-10-2019
6

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

debiteurenportefeuille

€ 97.181,30

totaal

€ 97.181,30

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Voornoemd bedrag is het bedrag dat uit de administratie van curanda blijkt.
Alle debiteuren zijn verpand aan de bank. Er is overleg gaande w ie de
debiteuren gaat incasseren (de boedel of een door de bank ingeschakelde
andere partij). Het betreft voor ongeveer 1/3e deel "jonge" debiteuren (jonger
dan 30 dagen), voor 1/3e deel debiteuren van 30 - 60 dagen oud en 1/3e deel
oudere debiteuren van ouder dan 90 dagen. Er zijn vrijw el geen debiteuren
van 60 tot 90 dagen oud.

10-07-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De boedel heeft de bank aangeboden de debiteuren te w illen incasseren
tegen een vergoeding conform de separatistenregeling.

10-07-2018
1

De incasso van de debiteuren is gaande. inmiddels is w el gebleken dat een
deel van de debiteuren verrekenbare tegenvorderingen heeft of, in w eerw il
van hetgeen uit de debiteurenadministratie naar voren kw am, reeds betaald
heeft.
De incasso w ordt voortgezet.

10-10-2018
2

Op de rekening van curanda bij de ING Bank is ruim € 14.000 ontvangen van
debiteuren. Op de rekening bij de Rabobank is ruim € 27.000 binnengekomen.
De incasso w ordt nog voortgezet, doch komt op het punt dat moet w orden
beslist of er geprocedeerd moet w orden of dat de bank er voor kiest andere
zekerheden uit te w innen omdat de kosten van procedures niet opw egen
tegen de te behalen opbrengsten en de risico's.

10-01-2019
3

Sinds het vorige verslag zijn nog enkele betalingen gedaan. Binnenkort vindt
er overleg plaats met de bank, w aarna duidelijk w ordt of het zinvol is ter zake
de nog openstaande posten procedures te beginnen of niet.

12-04-2019
4

De bank is nog steeds in overleg met de directeuren.
De insteek van de boedel is dat de directeuren de bedragen van hun
borgstellingen aan de bank betalen, de pandrechten van de bank vervolgens
vervallen en de boedel daarna met de directeuren kan afw ikkelen vanw ege
de bestaande rekening-courantvorderingen (die thans nog onder het
pandrecht van de bank vallen). Er kan dan ook w orden bezien of het voor de
boedel batig is om ter zake de nog niet geïncasseerde vorderingen te gaan
procederen of niet.

16-07-2019
5

Voor de boedel is dit punt voorlopig afgerond. W anneer de bank na uitw inning
van haar andere zekerheden geheel voldaan is, moet w orden bezien w elke
vorderingen de boedel nog kan incasseren.

16-10-2019
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 180.000,00

10-07-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de Rabobank bedraagt circa € 180.000. Daarnaast heeft
curanda een rekening bij de ING Bank met een positief saldo.

Toelichting vordering van bank(en)
Voor de vordering van de bank zijn drie vennootschappen hoofdelijk
aansprakelijk. Al deze vennootschappen zijn gefailleerd.
€ 151.000,00

10-10-2018
2

10-01-2019
3

Toelichting vordering van bank(en)
Door de van debiteuren geïncasseerde bedragen is de vordering van de
Rabobank teruggelopen. De ING Bank is verzocht de op haar rekening
ontvangen gelden over te maken naar de rekening van curanda bij de
Rabobank, daar dit betalingen betreft van verpande debiteuren die gedaan
zijn na openbaarmaking van het pandrecht van de Rabobank.

5.2 Leasecontracten
Er w ordt een koffie-automaat en een printer/kopieermachine geleast. Deze
moeten terug naar de leasemaatschappij.

10-07-2018
1

Beide apparaten zijn geretourneerd aan de maatschappijen.

10-01-2019
3

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank stelt een pandarecht te hebben op alle bedrijfsmiddelen, voertuigen,
voorraden, debiteuren en overige vorderingen.
De boedel is in afw achting van de stukken w aaruit dit blijkt.
Daarnaast is er een persoonlijke borgstelling van beide directeuren en de
vader van directeur Middelw eerd.

10-07-2018
1

De boedel heeft de stukken van de bank inmiddels ontvangen en daaruit blijkt
dat er inderdaad een pandrecht bestaat.

10-10-2018
2

5.4 Separatistenpositie
De bank is als pandhouder separatist.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

10-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Deze zullen van toepassing zijn maar zijn tot op heden niet geclaimd.

10-07-2018
1

Bij de boedel zijn geen eigendomsvoorbehouden geclaimd. Met de partij die de
activa heeft gekocht van de boedel is overeengekomen dat zij de
eigendomsvoorbehouden afw ikkelen en voor zover de boedel dit w eet,
gebeurt dit ook correct.

10-10-2018
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden niet geclaimd.

10-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden geen beroep op gedaan.

10-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Deze komen w ellicht vanw ege de incasso van debiteuren en/of de verkoop van
activa.

Toelichting
Zie de opmerkingen die hierover zijn gemaakt bij het punt activa.

10-07-2018
1

10-10-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met de bank over de uitw inning van de zekerheden.

10-07-2018
1

De directeuren hebben onlangs laten w eten dat zij hun aandelen in een
andere vennootschap verkocht hebben. Daardoor zijn er middelen gekomen
om met de bank te overleggen over de borgstellingen. Daarnaast geldt dat ook
de bedragen die de directeuren in rekening-courant verschuldigd zijn aan
curanda onder het pandrecht van de bank vallen. De verw achting is dat in de
komende verslagperiode duidelijkheid ontstaat over de afw ikkeling tussen de
directeuren en de bank. Daarna moet w orden bezien of en zo ja hoe er richting
de boedel kan w orden afgew ikkeld (ervan uitgaande dat de pandrechten van
de bank vervallen w anneer zij geheel voldaan w ordt).

12-04-2019
4

Er is (opnieuw ) een andere contactpersoon bij de bank. De afspraak is dat
getracht w ordt om in augustus a.s. tot een regeling te komen w aarbij de
bank geheel w ordt ingelost uit de zekerheden. Vervolgens kan de boedel dan
afw ikkelen met de directeuren vanw ege (het restant van) hun
rekeningcourantschulden.

16-07-2019
5

Inmiddels heeft de boedel het deel van de verkoopopbrengst van de activa dat
aan de bank toekw am aan de bank afgedragen. Het is nu duidelijk w elk
bedrag de bank nog zal moeten uitw innen aan overige zekerheden om haar

16-10-2019
6

vordering voldaan te krijgen. De directeuren geven aan dat zij met de bank in
gesprek zijn over de door een ieder van hen aan de bank te betalen bedragen
uit hoofde van hun borgstellingen. Ook de vader van directeur Middelw eerd
staat nog borg. Nadat de bank met de directeuren heeft afgew ikkeld, zal de
boedel moeten bezien w elke vorderingen er nog te incasseren zijn (omdat dan
het pandrecht van de bank is vervallen). De hoop is dat de bank en de
directeuren er in de komende verslagperiode uit gaan komen. De boedel heeft
aangeboden om eventueel bij dit overleg aan te sluiten.
Aan het einde van deze w eek vindt er nader overleg plaats tussen de bank
en de borgen. De bank heeft aangegeven dat er uiterlijk voor het einde van
januari 2020 duidelijkheid moet zijn of de directeuren bereid zijn aan hun
betalingsverplichtingen uit hoofde van de borgstelling te voldoen. Bij gebreke
daarvan zal er geprocedeerd moeten w orden (de directeuren vinden dat de
bank coulance jegens hen moet betrachten vanw ege de w ijze w aarop de
financiering in het verleden is verlopen). W anneer de bank voldaan is, vervalt
het pandrecht van de bank op (onder meer) de rekening-courantvorderingen
die bestaan op de holdings van de directeuren.

15-01-2020
7

Het overleg van de borgen met de bank heeft helaas nog niet tot een
oplossing geleid. De beide directeuren hebben een verschil van mening over de
verhouding w aarin zij aansprakelijk zijn (de heer Middelw eerd hield 75% van
de aandelen en de heer Severs 25%; de heer Severs w il in die verhouding
afw ikkelen met de bank en de heer Middelw eerd op basis van 50/50).
Daarnaast is de derde borg, de vader van de heer Middelw eerd, onlangs
overleden. De bank, die feitelijk niets van doen heeft met de onderlinge
verhoudingen tussen de directeuren, heeft een termijn gegeven tot eind april
a.s. om er alsnog in der minne uit te komen. De boedel volgt dit en zet, voor
zoveel mogelijk, druk op de partijen om er uit te komen.

09-04-2020
8

De bank is nog altijd in gesprek met de heren Middelw eerd en Severs over de
persoonlijke borgstelling. Ook over het inlossen van de rekeringcourantvorderingen vindt nog overleg plaats.

03-09-2020
9

In de afgelopen verslag periode zijn er gesprekken gevoerd me de heren
Middelw eerd en Severs en is gebleken dat zij openstaan voor een regeling met
de boedel. Het probleem is dat er discussie is ontstaan met de bank over de
volgorde van afw ikkeling. Zolang de bank niet voldaan is, rust er een
pandrecht van de bank op de vorderingen die er bestaan op de heren
Middelw eerd en Severs. Zolang dit pandrecht bestaat, zou de boedel de
opbrengst van een eventuele regeling moeten afdragen aan de bank.
W anneer de bank eerst afw ikkelt met de heren op basis van de borgstelling
die is afgegeven, zou de opbrengst van een regeling in de boedel vloeien. De
bank is nu verzocht afstand te doen van haar pandrecht op de vorderingen op
de directeuren (hetgeen mogelijk is omdat de bank haar borgstelling heeft en
daaruit voldaan kan w orden). de bank heeft hier nog niet op gereageerd.

03-03-2021
10

Inmiddels is een en ander tussen de bank en de directeuren en de boedel en
de directeuren afgew ikkeld. Daarmee is ook dit punt afgew ikkeld.

03-09-2021
11

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er w ordt niet voortgezet. Er zijn onvoldoende middelen en materialen
voorhanden om nog reparaties te kunnen uitvoeren. Daarnaast is er een risico
op claims vanw ege onverhoopt niet deugdelijk uitgevoerde reparaties of
w anbetaling.

10-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

10-07-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zijn veel partijen benaderd met de vraag of men w il doorstarten. Dit betreft
grote spelers en kleinere regionale partijen in de markt. Er is thans overleg
gaande met een aantal van hen. De boedel is in afw achting van concrete
biedingen.

10-07-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zoeken naar partijen die w illen/kunnen doorstarten c.q. activa en/of personeel
en/of de huur van het pand w illen overnemen.

10-07-2018
1

Inmiddels zijn de activa verkocht en oefent een andere vennootschap (die niet
gelieerd is aan (de directie van) curanda) op dezelfde plek een autobedrijf uit.

10-10-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit w ordt onderzocht

10-07-2018
1

De boekhouding is in grote lijnen op orde. W el zijn er hier en daar w at fouten
in de debiteurenadministratie doordat betalingen die door debiteuren zijn
gedaan niet zijn verw erkt. Dit gaat niet om grote bedragen.

10-10-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Ook dit w ordt onderzocht. De directeuren geven aan dat de jaarrekening over
2016 gedeponeerd is. De jaarrekening over 2017 is in concept gereed.

10-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit w ordt onderzocht.

10-07-2018
1

Deze verklaring w as niet vereist.

10-10-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is (al lang geleden) voldaan.

10-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit w ordt nader onderzocht.
Nee

10-07-2018
1

10-01-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Ook dit w ordt nog onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

10-07-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de afgelopen verslagperiode heeft er een boekenonderzoek door de
Belastingdienst plaatsgevonden. In de komende periode zal in overleg met de
Belastingdienst w orden bezien of dit moet leiden tot acties van de boedel of
van de Belastingdienst.

10-10-2018
2

De directeuren van curanda hebben een eigen advocaat in de arm genomen
om de conclusies die in het rapport zijn getrokken en de daaruit voortvloeiende
aanslagen die zijn opgelegd te w eerleggen. Zij zijn van mening dat zij alles
naar eer en gew eten hebben gedaan. De boedel volgt dit en de directeuren
informeren ter zake de curator.

10-01-2019
3

De procedure met de Belastingdienst loopt nog.

12-04-2019
4

Er is nog steeds niet duidelijk hoe de fiscale kw estie afgew ikkeld gaat
w orden. De boedel volgt dit en zow el de belastingdienst als de directeuren
verstrekken tot op heden informatie.

16-07-2019
5

De Belastingdienst heeft nog steeds geen besluit genomen over de afw ikkeling
van de claim op de bestuurders. De boedel blijft dit volgen. De bestuurders
verstrekken de nodige informatie maar hebben er w einig belang bij dat er snel
duidelijkheid komt.

16-10-2019
6

Het onderzoek loopt nog maar er zit w einig bew eging in.
De boedel volgt dit en tracht een en ander w aar mogelijk te bespoedigen.

15-01-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek (zie hiervoor)

10-07-2018
1

De directeuren hebben (middellijk via hun persoonlijke holdings) een rekeningcourantschuld aan de failliete vennootschappen. Deze beloopt in totaal bijna €
250.000 en valt onder het pandrecht van de bank. De directeuren trachten
middelen te verzamelen om deze vorderingen te voldoen. In de komende
verslagperiode moet duidelijk w orden of zij daarin slagen en zo niet, w elke
maatregelen moeten w orden genomen.

10-10-2018
2

Nu de incasso van de debiteuren op een einde loopt, is te verw achten dat de
bank de directeuren gaat aanspreken uit hoofde van deze vorderingen en de
verstrekte borgstellingen. In de komende verslagperiode zal mogelijk duidelijk
w orden hoe dit gaat verlopen. De vordering van de bank is niet zon groot dat
de directie haar gehele rekening-courantschuld aan de bank behoeft te
voldoen om ervoor te zorgen dat de bank geheel voldaan is. Zodra de bank
voldaan is, zullen de directeuren voor het alsdan nog resterende deel van hun
schulden met de boedel moeten afw ikkelen. Zij zijn hiervan op de hoogte.

10-01-2019
3

Zie hiervoor bij het hoofdstuk Bank.

12-04-2019
4

In de afgelopen verslag periode zijn er gesprekken gevoerd me de heren
Middelw eerd en Severs en is gebleken dat zij openstaan voor een regeling met
de boedel. Het probleem is dat er discussie is ontstaan met de bank over de
volgorde van afw ikkeling. Zolang de bank niet voldaan is, rust er een
pandrecht van de bank op de vorderingen die er bestaan op de heren
Middelw eerd en Severs. Zolang dit pandrecht bestaat, zou de boedel de
opbrengst van een eventuele regeling moeten afdragen aan de bank.
W anneer de bank eerst afw ikkelt met de heren op basis van de borgstelling
die is afgegeven, zou de opbrengst van een regeling in de boedel vloeien. De
bank is nu verzocht afstand te doen van haar pandrecht op de vorderingen op
de directeuren (hetgeen mogelijk is omdat de bank haar borgstelling heeft en
daaruit voldaan kan w orden). de bank heeft hier nog niet op gereageerd. De
verw achting is dat een en ander in de komende verslagperiode afgew ikkeld
moet kunnen w orden.

03-03-2021
10

Alles is afgew ikkeld. In een ander faillissement uit dit cluster is door de
directeuren een bedrag voldaan, w aarmee alle faillissementen kunnen
w orden afgew ikkeld.

03-09-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.025,00
Toelichting
Dit betreft de vordering van een verhuurder van een stuk bedrijfsterrein met
opstal.

10-10-2018
2

€ 12.730,51

10-01-2019
3

Toelichting
Ook de tw eede verhuurder heeft inmiddels een boedelvordering ingediend
voor de periode tussen de faillissementsdatum en de overname van de
huurovereenkomst door de partij die de activa van de boedel heeft gekocht.
€ 64.271,08

16-07-2019
5

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels een vordering ingediend. Dit betreft ruim € 51.000,--.
€ 69.032,17

15-01-2020
7

Toelichting
Het UW V heeft een nadere vordering ingediend. De vordering van het UW V
bedraagt thans € 56.301,66.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 227.081,00

10-10-2018
2

Toelichting
Dit betreft het tot op heden in dit faillissement ingediend bedrag w aarin tevens
vorderingen op de fiscale eenheid w aarvan curanda deel uitmaakte zijn
begrepen.
€ 227.143,00

10-01-2019
3

Toelichting
Deze vordering is licht gestegen.
€ 227.342,00

12-04-2019
4

Toelichting
Er is nog een kleine fiscale vordering ingediend in de afgelopen periode.
€ 250.088,00

03-09-2020
9

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Deze is nog niet ingediend maar w ordt w el verw acht.
€ 5.030,38
Toelichting
Dit betreft de preferente vordering vanw ege de loonbetalingsverplichtingen in
de periode voor faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-10-2018
2

16-07-2019
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
46

10-10-2018
2

Toelichting
Er w orden nog steeds vorderingen ingediend, doch naar verw achting heeft het
merendeel van de crediteuren dit nu w el gedaan.
55

10-01-2019
3

57

16-07-2019
5

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben nog tw ee crediteuren een vordering
ingediend.
58

15-01-2020
7

Toelichting
Er heeft nog 1 crediteur een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 110.189,86

10-10-2018
2

Toelichting
Dit bedrag is exclusief de vordering van de Rabobank van € 178.604,78, die
inmiddels door uitw inning van zekerheden is gedaald.
€ 524.731,34

10-01-2019
3

Toelichting
Dit is het bedrag inclusief de ingediende vordering van de bank (die door
uitw inning van de zekerheden is gedaald) en de sinds het vorige verslag nog
ingediende crediteuren.

Toelichting
Dit bedrag is ongew ijzigd.
€ 536.242,32

12-04-2019
4

16-07-2019
5

Toelichting
Dit bedrag is nog inclusief de vordering van de bank van ruim € 178.000. Deze
vordering zal naar verw achting geheel uit de zekerheden kunnen w orden
voldaan.
€ 570.349,35

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

15-01-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van afw ikkeling is hier nog geen mededeling over te doen.

10-10-2018
2

Opheffing w egens gebrek aan baten. Al het resterende actief na betaling van
de faillissementskosten is onvoldoende om de boedelschuld aan het UW V te
kunnen voldoen.

03-09-2021
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle crediteuren zijn aangeschreven. Tot op heden zijn er nog geen
vorderingen ingediend. De crediteuren belopen exclusief de fiscale vorderingen
en de vordering van de bank volgens de administratie van curanda ruim €
307.000.

10-07-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Er is een voorlopig getuigenverhoor gehouden vanw ege schade die curanda
stelt te hebben w egens fraude bij de levering van materialen. Daaraan is tot
op heden geen gevolg gegeven. De boedel bestudeert deze zaak en zal dan
besluiten w at daarmee te doen.

10-07-2018
1

De stukken uit deze zaak zijn bestudeerd en er w ordt bezien of er in overleg
tot een minnelijke regeling kan w orden gekomen. Ook hierbij speelt het
pandrecht van de bank een rol.

10-10-2018
2

Dit schikkingstraject loopt nog.

10-01-2019
3

Ook hiervoor geldt dat het voor de boedel van belang is of het pandrecht van
de bank blijft bestaan of dat de bank uit haar andere zekerheden kan w orden
voldaan. In dat laatste geval kan een eventuele schikkingsopbrengst in de
boedel vloeien.

16-07-2019
5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak
Allereerst ligt de focus op het vinden van kopers van de activa.
De bank zit ruim in haar zekerheden en de kans is aanw ezig dat de boedel
derhalve, bijvoorbeeld, belang heeft bij goede incasso van de debiteuren.
Ook zal het onderzoek in het kader van de rechtmatigheid w orden voortgezet.

10-07-2018
1

Zoals blijkt uit het voorgaande is de verkoop van de activa afgerond. de
incasso van de debiteuren w ordt voortgezet, evenals het
rechtmatigheidsonderzoek c.q. de incasso van de rekening-courantschulden
van de beheersmaatschappijen van de directeuren van curanda aan de failliete
vennootschap. Ook zal met de Belastingdienst overleg w orden gevoerd over
de eventueel door de boedel te nemen acties naar aanleiding van het
boekenonderzoek dat is uitgevoerd.

10-10-2018
2

Het w achten is nog op duidelijkheid over de fiscale kw estie. Zie ook hiervoor.

16-07-2019
5

De verw achting is dat er in de komende verslagperiode in elk geval
duidelijkheid komt over de vraag of de bank geheel voldaan kan w orden door
uitw inning van haar zekerheden (borgstellingen). Zodra dat gebeurt is kan de
boedel bezien of de vorderingen die nu nog onder het pandrecht van de bank
vallen geïncasseerd kunnen w orden.

16-10-2019
6

Eind deze w eek vindt nieuw overleg plaats tussen de bank en de borgen. Er
is toegezegd dat er uiterlijk aan het einde van deze maand duidelijkheid
moet komen en de boedel gaat er van uit dat de bank de borgen zal
dagvaarden als zij niet vrijw illig het aan de bank verschuldigde w illen
voldoen. De bank houdt de boedel op de hoogte van alle ontw ikkelingen.

15-01-2020
7

Zie hiervoor bij "rechtmatigheid".

09-04-2020
8

De hoop is dat de bank in de komende verslagperiode voldaan w ordt, w aarna
de boedel met alsdan vrijvallende vorderingen op de holdings van de
directeuren kan gaan incasseren.
Zie hiervoor bij de hoofdstukken "Bank" en "Rechtmatigheid".

03-03-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier is in dit stadium nog geen uitspraak over te doen.

10-07-2018
1

Dit is het laatste verslag. Het faillissement zal op de kortst mogelijke termijn
voor opheffing w orden voorgedragen.

03-09-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

10-07-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

