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Algemene gegevens
Naam onderneming
Korbeel W onen B.V.

16-10-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Korbeel W onen B.V., gevestigd te (3741 LR) Baarn
aan de Baarnsche Dijk 4D, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 50454455.

16-10-2018
1

Activiteiten onderneming
Het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt:
- Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw .
- Het aannemen van bouw w erkzaamheden, bouw bemiddeling, projectontw ikkeling en het verrichten van bouw kundige teken- en
ontw erpw erkzaamheden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 392.987,97

€ 63.939,77

€ 179.471,04

2017

€ 1.231.720,92

€ 456.533,71

€ 794.988,94

2016

€ 1.240.856,52

€ 632.484,20

€ 916.879,45

Toelichting financiële gegevens

16-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Bij gebreke van jaarstukken w erden van de bestuurder kolommenbalansen,
grootboekkaarten en aangiften omzetbelasting ontvangen.

16-10-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

16-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

16-10-2018
1

€ 16.043,86

25-01-2019
2

€ 19.086,60

07-05-2019
3

€ 19.088,04

06-08-2019
4

€ 20.084,96

05-11-2019
5

€ 20.346,32

01-05-2020
7

€ 20.746,32

18-02-2021
10

€ 37.846,32

02-09-2021
11

Verslagperiode
van
4-9-2018

16-10-2018
1

t/m
15-10-2018
van
16-10-2018

25-01-2019
2

t/m
24-1-2019
van
25-1-2019
t/m
6-5-2019

07-05-2019
3

van
7-5-2019

06-08-2019
4

t/m
6-8-2019
van
7-8-2019

05-11-2019
5

t/m
5-11-2019
van
6-11-2019

04-02-2020
6

t/m
4-2-2020
van
5-2-2020

01-05-2020
7

t/m
30-4-2020
van
30-10-2020

31-07-2020
8

t/m
30-7-2020
van
31-7-2020

30-10-2020
9

t/m
29-10-2020
van
30-10-2020

18-02-2021
10

t/m
18-2-2021
van
19-2-2021
t/m
2-9-2021

Bestede uren

02-09-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 54 min

2

17 uur 12 min

3

7 uur 48 min

4

8 uur 48 min

5

1 uur 18 min

6

6 uur 42 min

7

3 uur 36 min

8

1 uur 0 min

9

0 uur 36 min

10

3 uur 12 min

11

0 uur 36 min

totaal

70 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit betreft verslag 1.

16-10-2018
1

Dit betreft verslag 2.

25-01-2019
2

Dit betreft verslag 3.

07-05-2019
3

Dit betreft verslag 4.

06-08-2019
4

Dit betreft verslag 5.

05-11-2019
5

Dit betreft verslag 6.

04-02-2020
6

Dit betreft verslag 7.

01-05-2020
7

Dit betreft verslag 8.

31-07-2020
8

Dit betreft verslag 9.

30-10-2020
9

Dit betreft verslag 10.

18-02-2021
10

Dit betreft het eindverslag.

02-09-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap w erd op 15 juli 2010 opgericht.
Enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap is
Verblendt Holding B.V.
De heer J.H. Sijtsma is enig aandeelhouder en bestuurder van Verblendt
Holding B.V.

16-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement w as sprake van een lopende procedure. Verw ezen
w ordt naar punt 9 van dit verslag.

16-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Naar zeggen van de bestuurder w aren er geen lopende verzekeringen meer.
De curator is evenw el via de postblokkade gebleken van een verzekering bij
Univé. De verzekering zal geroyeerd w orden.

16-10-2018
1

1.4 Huur
De curator is gebleken dat de gefailleerde vennootschap een kantoorruimte
huurde in Baarn. De huurovereenkomst w erd met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd en het gehuurde w erd in overleg met de verhuurder
opgeleverd.
De curator is gebleken dat de gefailleerde vennootschap een garagebox
huurde in Veenendaal. De huurovereenkomst w erd met toestemming van de
rechter-commissaris opgezegd. De curator streeft ernaar het gehuurde zo
spoedig mogelijk op te leveren.

16-10-2018
1

V2: het gehuurde te Veenendaal w erd inmiddels opgeleverd.

25-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement w erd op verzoek van een tw eetal personeelsleden
aangevraagd. De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft
aangegeven dat hij reeds voornemens w as een eigen aangifte tot
faillietverklaring in te dienen. Medio juli 2018 zijn de relaties van de
gefailleerde vennootschap bericht dat de thans gefailleerde vennootschap
geen bestaansrecht meer had. De w erkzaamheden zijn voor de bouw vak
stilgelegd. De bestuurder heeft aangegeven dat de redenen daarvan de
volgenden zijn. Door de recessie bleken aangenomen w erken minder rendabel.
De resultaten bleven daardoor achter. Er zou met diverse opdrachtgevers
discussie zijn ontstaan over de uitgevoerde en nog uit voeren
w erkzaamheden, hetgeen onder andere zou hebben geleid tot arbitraire
procedures en de daarmee gepaard gaande kosten. Er zouden geen liquide
middelen zijn om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

16-10-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

16-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

16-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-9-2018

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Zekerheidshalve is aan alle personeelsleden ontslag aangezegd. Later bleek
dat diverse personeelsleden al elders w erkzaam w aren en dat anderen zich al
bij het UW V hadden gemeld.

16-10-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van gebleken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van gebleken.

16-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

16-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Opel Vivaro

€ 755,00

€ 0,00

Aanhanger

€ 1.175,00

€ 0,00

Peugeot Partner

€ 955,00

€ 0,00

Diverse gereedschappen

€ 100,00

€ 0,00

Ipad

€ 261,36

Opel Vivaro

€ 1.395,00

€ 0,00

€ 165,00

€ 0,00

Gereedschappen uit bussen

€ 1.200,00

€ 0,00

totaal

€ 6.006,36

€ 0,00

Activa garagebox

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de aanhanger w erden diverse biedingen ontvangen. De curator heeft de
hoogste bieding doorgeleid naar de rechter-commissaris. Ook op de printer, A3
bak, computer en het beeldscherm w erd een bieding ontvangen. De curator is
doende de overige bedrijfsmiddelen te verkopen. De bedrijfsmiddelen bevinden
zich op verschillende locaties in het land, hetgeen de verkoop bemoeilijkt.

16-10-2018
1

V2:
De aanhanger w erd met verkocht voor € 1.175,00 ex BTW .
De bedrijfsbussen w erden tevens verkocht voor een bedrag van € 3.105,00 ex
BTW .
De gereedschappen uit de bussen w erden verkocht (€ 100,00)/geveild (€
1.200,00). De koopsom ter zake w erd nog niet ontvangen.
De activa die zich in de gehuurde garagebox te Veenendaal bevond w erd
verkocht voor € 165,00 ex BTW .
De printer, A3-bak, computer en beeldscherm w erden verkocht voor € 100,00
ex BTW . De koopsom ter zake w erd nog niet ontvangen.
De curator zal de komende verslagperiode benutten om de nog niet ontvangen
koopsommen te innen. De curator zal trachten de resterende bedrijfsmiddelen
indien mogelijk nog te gelde te maken.

25-01-2019
2

V3: De koopsommen w erden inmiddels volledig voldaan. Ten aanzien van een
aantal bedrijfsmiddelen verkreeg de curator toestemming van de rechtercommissaris om deze als w aardeloos af te boeken. Ten aanzien van een drietal
Iphones bestaat met het bestuur discussie over de eigendom daarvan. De
curator heeft het bestuur in de gelegenheid gesteld haar stelling te staven.
Indien het bestuur daarin niet slaagt, zal de curator deze tezamen met een
Ipad trachten te gelde te maken.

07-05-2019
3

V4: Het bestuur heeft aannemelijk gemaakt dat de Iphones door haar zijn
aangeschaft. Zodoende rest thans slechts de verkoop van de Ipad.

06-08-2019
4

V5: De curator verzocht inmiddels toestemming om de Ipad Mini te mogen
veilen.

05-11-2019
5

V6: De Ipad Mini w erd inmiddels ter veiling verkocht. De curator is nog in
afw achting van de betaling van de netto verkoopopbrengst van EUR 216,exclusief BTW .

04-02-2020
6

V7: De netto veilingopbrengst voor de Ipad ad € 261,36 w erd inmiddels
ontvangen.

01-05-2020
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

16-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop bedrijfsmiddelen.

16-10-2018
1

V2: De curator zal de komende verslagperiode benutten om de nog niet
ontvangen koopsommen te innen. De curator zal trachten de resterende
bedrijfsmiddelen indien mogelijk nog te gelde te maken.

25-01-2019
2

V3: Verkoop Ipad en indien eigendom verkoop Iphones.

07-05-2019
3

V4: Verkoop Ipad.

06-08-2019
4

V5: Indien toestemming voor veiling w ordt verkregen, rest de verkoop ter
veiling en de afw ikkeling daarvan.

05-11-2019
5

V6: Innen verkoopopbrengst Ipad Mini.

04-02-2020
6

V7: Afgew ikkeld.

01-05-2020
7

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van gebleken.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van gebleken.

16-10-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

16-10-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van gebleken.

16-10-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

16-10-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

2
totaal

€ 0,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zou nog geld van een debiteur bij een notaris in depot staan. Naar het lijkt
heeft de betreffende debiteur echter naar aanleiding van die vordering een
arbitrage procedure gew onnen w aardoor de vordering vermoedelijk als
oninbaar moet w orden beschouw d. De curator heeft de onderliggende stukken
evenw el nog niet mogen ontvangen en zal de juistheid hiervan nog dienen te
onderzoeken.
De andere vordering betreft een vordering uit hoofde van voor datum
faillissement verrichte w erkzaamheden die nog uitgefactureerd moeten
w orden. De curator verzocht de bestuurder om een concept factuur op te
maken.

16-10-2018
1

V2: De procedure bij de Raad voor Arbitrage bleek niet te zijn gew onnen door
de w ederpartij, maar vanw ege het faillissement te zijn geschorst om slechts te
w orden voortgezet indien de verificatie van de vordering daartoe aanleiding
geeft. Met de advocaat van de w ederpartij is thans overleg gaande over de
afw ikkeling van het bedrag dat in depot staat.

25-01-2019
2

Van de bestuurder w erd nog geen concept-factuur ontvangen. De bestuurder
w erd ter zake gerappelleerd.
Van een advocatenkantoor w erd het bericht ontvangen dat er op de
derdengeldenrekening van hun kantoor nog een bedrag ten behoeve van de
gefailleerde vennootschap stond gereserveerd. De curator ontving ter zake
een bedrag van € 403,70.
V3: Ter zake de voor datum faillissement verrichte w erkzaamheden, w erd de
betreffende opdrachtgever inmiddels om betaling verzocht.

07-05-2019
3

Ter zake de afw ikkeling van het depotbedrag en de procedure w erd met de
w ederpartij een minnelijke procedure getroffen uit hoofde w aarvan de boedel
een bedrag van EUR 1.599,46 heeft ontvangen.
V4: De betreffende opdrachtgever heeft gemotiveerd betw ist tot (verdere)
betaling te zijn gehouden. De vermeende vordering dient gelet op de reactie
van de betreffende opdrachtgever als oninbaar te w orden beschouw d.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

06-08-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Na ontvangst van de stukken van de bestuurder zal de curator onderzoeken of
de eerste vordering als oninbaar moet w orden beschouw d en zal zij trachten
de andere vordering te innen.

16-10-2018
1

V2: De curator zal aandringen op spoedige ontvangst van de factuur.

25-01-2019
2

De curator zal het overleg met de advocaat voortzetten.
V3: Innen vordering voor datum faillissement verrichte w erkzaamheden.

07-05-2019
3

V4: Er resten geen w erkzaamheden.

06-08-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 364,95

16-10-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank diende een vordering in van € 364,95.

5.2 Leasecontracten
Er w erden drie Renault Traffic bussen geleased. Het betreft financial lease. De
bussen bleken niet langer verzekerd te zijn en w aren bij verschillende
personeelsleden in den lande gelokaliseerd. De leasemaatschappij heeft
aangegeven de bussen te w illen ophalen en de verkoop ter hand te w illen
nemen. De leasemaatschappij heeft aangegeven een eventuele overw aarde
aan de boedel te zullen doorstorten.

16-10-2018
1

Een crediteur maakte melding van het feit dat er een w aterput en bouw keet
aan de gefailleerde vennootschap in gebruik zouden zijn gegeven. De
w aterput en bouw kast staan op een voormalige bouw locatie. De crediteur
heeft aangegeven zelf contact te zullen leggen met de voormalig
opdrachtgever om te bezien of er een nieuw e overeenkomst met de voormalig
opdrachtgever kan w orden gesloten/de goederen kunnen w orden opgehaald.
De curator verw acht op korte termijn te mogen vernemen op w elke w ijze een
en ander is afgehandeld.
V2: De leasemaatschappij verkocht de bussen. De overw aarde van € 8.614,12
ex BTW w erd door de boedel ontvangen.
De crediteur gaf te kennen met de voormalig opdrachtgever inmiddels een
nieuw e overeenkomst te hebben gesloten.

5.3 Beschrijving zekerheden

25-01-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van gebleken.

16-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

16-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er w erd door een crediteur een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.
Hoew el de curator de zaken vooralsnog niet heeft aangetroffen in de boedel,
heeft de curator het bericht van de crediteur zekerheidshalve naar de
bestuurder doorgeleid met het verzoek aan te geven of de goederen
inderdaad niet meer aanw ezig zijn.

16-10-2018
1

V2: De bestuurder bevestigde dat de goederen op datum faillissement niet
meer aanw ezig w aren.

25-01-2019
2

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

16-10-2018
1

V2: Een crediteur beriep zich eerst nadat de curator toestemming had
verkregen om tot verkoop van het goed over te gaan maar voor de levering
daarvan, op zijn retentierecht. De crediteur is evenw el tot afgifte bereid
gevonden.

25-01-2019
2

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

16-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

16-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie 5.2 en 5.5.

16-10-2018
1

V3: De betreffende w erkzaamheden w erden reeds afgew ikkeld.

07-05-2019
3

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

16-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

16-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

16-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

16-10-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

16-10-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

16-10-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

16-10-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

16-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator ontving van de bestuurder diverse administratie. Deze dient nog
nader op rechtmatigheid onderzocht te w orden.

16-10-2018
1

V2: Dient nog onderzocht te w orden.

25-01-2019
2

V3: De curator heeft de boekhouding inmiddels bestudeerd. Naar aanleiding
daarvan heeft de curator het bestuur een aantal vragen gesteld. Na
beantw oording daarvan hoopt de curator haar onderzoek naar rechtmatigheid
af te kunnen ronden.

07-05-2019
3

V4: Van het bestuur w erd een reactie ontvangen. De reactie van het bestuur
heeft opnieuw vragen opgeroepen. Deze vragen w erden inmiddels gesteld.

06-08-2019
4

V5: De door de curator gestelde vragen w erden beantw oord. De verkregen
antw oorden hebben de curator aanleiding gegeven om het bestuur uit te
nodigen voor overleg. De curator streeft ernaar dit overleg op korte termijn te
laten plaatsvinden.

05-11-2019
5

V6: Het in het vorige verslag vermelde overleg vond inmiddels plaats. Zie ook
7.5.

04-02-2020
6

V7: Inmiddels w erd overeenstemming bereikt over een door het bestuur te
betalen bedrag ter afw ikkeling. Aan de regeling w erd nog geen uitvoering
gegeven. Het bestuur heeft aangegeven dat de reden daarvan is gelegen in
de bedrijfseconomische situatie die door het coronavirus is ontstaan. De
curator tracht de komende verslagperiode tot verdere afw ikkeling van de
gemaakte afspraken te komen.

01-05-2020
7

V8: De curator tracht nog immer tot verdere afw ikkeling van de gemaakte
afspraken te komen.

31-07-2020
8

V9: De curator tracht nog immer tot verdere afw ikkeling van de gemaakte
afspraken te komen.

30-10-2020
9

V10: Inmiddels w erd er met toestemming van de rechter-commissaris uitstel
verleend voor de betaling van de minnelijke regeling. Afgesproken is dat het
bestuur het bedrag uit hoofde van de minnelijke regeling voor 31 augustus
2021 zal voldoen.

18-02-2021
10

V11: Het bedrag uit hoofde van de minnelijke regeling w erd inmiddels volledig
voldaan.

02-09-2021
11

7.2 Depot jaarrekeningen
Er w erden in de 3 jaren voorafgaand aan het faillissement geen jaarstukken
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

16-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

16-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een dergelijke vordering is reeds verjaard.

16-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dient nog onderzocht te w orden.

Toelichting
V2: Dient nog onderzocht te w orden.

Toelichting
V3: In onderzoek.

Toelichting
V4: Aangezien het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de
2:394 BW , heeft het zijn taak onbehoorlijk vervuld en w ordt vermoed dat
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
De curator heeft het bestuur uitgenodigd dit vermoeden te w eerleggen.

Toelichting
V5: Van de bestuurder w erd op dit punt een reactie ontvangen. De verkregen
reactie heeft de curator aanleiding gegeven om het bestuur uit te nodigen voor
overleg. De curator streeft ernaar dit overleg op korte termijn te laten
plaatsvinden.

Toelichting
V6: Het overleg met de bestuurder heeft inmiddels plaatsgevonden. Aan de
bestuurder zijn nadere vragen gesteld en met de bestuurder is de w ijze van
besturen nogmaals besproken. Een en ander is aanleiding gew eest om de
mogelijkheden tot het treffen van een minnelijke regeling te onderzoeken. De
curator verw acht dit minnelijk overleg op korte termijn af te ronden.

Toelichting
V7: Zie 7.1.

Toelichting
V9: Zie 7.1.

Toelichting
V10: zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

16-10-2018
1

25-01-2019
2

07-05-2019
3

06-08-2019
4

05-11-2019
5

04-02-2020
6

01-05-2020
7

30-10-2020
9

18-02-2021
10

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dient nog onderzocht te w orden.

Toelichting
V2: Dient nog onderzocht te w orden.

Toelichting
V3: Vooralsnog niet van gebleken.

16-10-2018
1

25-01-2019
2

07-05-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

16-10-2018
1

V2: Zie 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

25-01-2019
2

V3: Zie 7.1, 7.2, 7.5.

07-05-2019
3

V4: Na ontvangst van de reactie van het bestuur zal de curator bezien of en zo
ja w elke verdere (rechts)maatregelen dienen te w orden genomen.

06-08-2019
4

V5: De verkregen antw oorden en reactie hebben de curator aanleiding
gegeven om het bestuur uit te nodigen voor overleg. De curator streeft ernaar
dit overleg op korte termijn te laten plaatsvinden.

05-11-2019
5

V6: Afronden minnelijk overleg.

04-02-2020
6

V7: Zie 7.1. De curator tracht in de komende verslagperiode tot nadere
invulling van de gemaakte afspraken te komen.

01-05-2020
7

V8: De curator tracht in de komende verslagperiode tot nadere invulling van de
gemaakte afspraken te komen.

31-07-2020
8

V9: De curator tracht in de komende verslagperiode tot nadere invulling van de
gemaakte afspraken te komen.

30-10-2020
9

V10: Inmiddels w erd er met toestemming van de rechter-commissaris uitstel
verleend voor de betaling van de minnelijke regeling. Afgesproken is dat het
bestuur het bedrag uit hoofde van de minnelijke regeling voor 31 augustus
2021 zal voldoen.

18-02-2021
10

V11: Het bedrag uit hoofde van de minnelijke regeling w erd inmiddels volledig
voldaan. Er resten thans geen w erkzaamheden meer, zodat tot afw ikkeling
kan w orden overgegaan.

02-09-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

16-10-2018
1

Toelichting
Behoudens het salaris en de verschotten van de curator thans geen.
€ 8.848,78

31-07-2020
8

Toelichting
Het UW V diende een boedelvordering in ter hoogte van € 8.848,78

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 161.335,37

16-10-2018
1

€ 174.304,37

25-01-2019
2

€ 174.451,37

07-05-2019
3

€ 185.818,37

05-11-2019
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

16-10-2018
1

€ 71.096,96

05-11-2019
5

€ 63.749,34

31-07-2020
8

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

16-10-2018
1

€ 1.259,00

07-05-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
29

16-10-2018
1

49

25-01-2019
2

50

07-05-2019
3

51

05-11-2019
5

52

04-02-2020
6

53

31-07-2020
8

54

18-02-2021
10

55

02-09-2021
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 709.806,47

16-10-2018
1

€ 931.106,49

25-01-2019
2

€ 904.355,72

07-05-2019
3

€ 906.435,64

05-11-2019
5

€ 907.546,42

04-02-2020
6

€ 967.546,42

01-05-2020
7

€ 997.088,70

31-07-2020
8

€ 997.152,37

18-02-2021
10

€ 997.265,04

02-09-2021
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Ophef w egens de toestand van de boedel.

16-10-2018
1

V3: Opheffing w egens een gebrek aan baten dan w el vereenvoudigde
afw ikkeling.

07-05-2019
3

V11: Onderhavig faillissement w ordt vereenvoudigd afgew ikkeld.

02-09-2021
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren.

16-10-2018
1

V11: Geen.

02-09-2021
11

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Beryl Personeel B.V.

16-10-2018
1

Per abuis is in het vorige verslag een verkeerde partijnaam vermeld. De
w ederpartij betreft mr. C. van Goethem, h.o.d.n. Van Goethem Bouw /Vastgoed
Advocatuur

25-01-2019
2

9.2 Aard procedures
Het betreft de incasso van een vordering uit hoofde van een overeenkomst
van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand. De procedure is aanhangig
gemaakt tegen een drietal partijen, w aarvan de gefailleerde vennootschap er
één is.

16-10-2018
1

9.3 Stand procedures
De procedure stond op de rol voor conclusie van antw oord.

16-10-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft de onderliggende vorderingen geplaatst op de
crediteurenlijst. De curator verzocht de w ederpartij om de rechter te
informeren over het faillissement van de gefailleerde vennootschap w aarna de
procedure jegens de gefailleerde vennootschap ex artikel 29 Fw geschorst zal
w orden.

16-10-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
-opleveren gehuurde garagebox;
-verkoop bedrijfsmiddelen;
-onderzoek naar en innen vorderingen;
-afw achten verkoop leasemaatschappij in verband met eventuele overw aarde
en reactie opdrachtgever in verband met w aterput en bouw kast;
-afw achten reactie bestuurder in verband met ingeroepen
eigendomsvoorbehoud;
-onderzoek rechtmatigheid.

16-10-2018
1

V2: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
-innen koopsom(men) en -indien mogelijk- verkoop resterende
bedrijfsmiddelen;
-afw ikkelen debiteurenportefeuille;
-onderzoek rechtmatigheid.

25-01-2019
2

V3: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
- verkoop Ipad en -indien eigendom- Iphones;
- innen vordering voor datum faillissement verrichte w erkzaamheden;
- afhankelijk van de uitkomst van de aan het bestuur gestelde vragen,
afronden onderzoek rechtmatigheid.

07-05-2019
3

V4: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
- verkoop Ipad;
- na ontvangst van de reactie van de bestuurder zal de curator bezien of en zo
ja w elke stappen er ter zake het rechtmatigheidsonderzoek genomen dienen
te w orden.

06-08-2019
4

V5: De curator zal zich de komende verslagperiode bezig houden met:
- Indien toestemming voor het veilen van de Ipad Mini w ordt verkregen, rest
de verkoop ter veiling en de afw ikkeling daarvan;
- overleg met het bestuur in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

05-11-2019
5

V6: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
-innen verkoopopbrengst Ipad Mini;
-afronden minnelijk overleg bestuurder.

04-02-2020
6

V7: De curator tracht in de komende verslagperiode tot nadere afw ikkeling van
de gemaakte afspraken met het bestuur te komen.

01-05-2020
7

V8: De curator tracht in de komende verslagperiode tot nadere afw ikkeling van
de gemaakte afspraken met het bestuur te komen.

31-07-2020
8

V9: De curator tracht in de komende verslagperiode tot nadere invulling van de
gemaakte afspraken te komen.

30-10-2020
9

V10: De curator zal er op toezien dat het bestuur het bedrag uit hoofde van de
minnelijke regeling voor 31 augustus 2021 zal voldoen.

18-02-2021
10

V11: Het bedrag uit hoofde van de minnelijke regeling w erd inmiddels volledig
voldaan. Er resten thans geen w erkzaamheden meer, zodat tot afw ikkeling
w ordt overgegaan.

02-09-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor de afw ikkeling van het faillissement is nog niet inzichtelijk.

16-10-2018
1

V10: Het faillissement zal na voldoening van het bedrag dat het bestuur uit
hoofde van de minnelijke regeling is verschuldigd, voor afw ikkeling w orden
voorgedragen.

18-02-2021
10

V11: Heden.

02-09-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

Bijlagen
Bijlagen

16-10-2018
1

