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Algemene gegevens
Naam onderneming
Show Theatre Equipment Trekw erk B.V. en Show Theatre Equipment Staal B.V.

24-10-2019
1

Gegevens onderneming
Show Theatre Equipment Trekw erk B.V., statutair gevestigd te W eesp,
kantoorhoudende te (1382 JS) W eesp aan de Pampuslaan 212, ingeschreven
in de Kamer van Koophandel onder nummer 61819085.

24-10-2019
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Show Theatre Equipment Staal B.V., statutair gevestigd te W eesp,
kantoorhoudende te (1382 JS) W eesp aan de Pampuslaan 212, ingeschreven
in de Kamer van Koophandel onder nummer 61817147.

Activiteiten onderneming
Gefailleerden hielden zich hoofdzakelijk bezig met het vervaardigen en
installeren van hef- en hijsw erktuigen in de theaterbranche.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

Balanstotaal
€ 14.461.567,00

2015

€ 5.106.921,00

€ -4.336.585,00

€ 12.474.397,00

2016

€ 5.302.452,00

€ 69.919,00

€ 11.519.763,00

Toelichting financiële gegevens

24-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande financiële gegevens betreffen de gegevens van gefailleerden
gezamenlijk. De genoemde cijfers bij jaar 2015 betreffen de cijfers over de
periode januari 2014 - 31 maart 2016. De genoemde cijfers bij 2016 betreffen
de cijfers over de periode 1 april 2016 - 31 december 2016. De cijfers bij jaar
2017 betreffen de periode 1 januari 2017 - 31 december 2017, w aarbij geldt
dat de omzet- en w inst-en verliescijfers over dat jaar voor de curator nog niet
inzichtelijk zijn.

24-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
98
Toelichting
Bij gefailleerden w aren op datum faillissement 98 w erknemers in dienst,
w aarvan 55 bij Show Theatre Equipment Trekw erk B.V. en 43 bij Show Theatre
Equipment Staal B.V.

Boedelsaldo

24-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 34.700,94

24-10-2019
1

Toelichting
In de eerste verslagperiode heeft de curator betalingen ontvangen van
Bouw combinatie Cadanz ter zake van verrichte w erkzaamheden en de
aanlevering van montagetekeningen en een staalconstructie en een betaling
van Chassé Theater N.V. Voor de eerste betaling geldt dat deze mogelijk nog
moet w orden afgerekend met de Rabobank als pandhouder. Voor de tw eede
betaling geldt dat deze mogelijk te gelden heeft als onverschuldigd en mogelijk
geretourneerd moet w orden.

€ 458.455,43

24-01-2020
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode hebben er diverse transacties plaatsgevonden op
de boedelrekening, w aaronder de bijschrijving van de totale koopsom
afkomstig van de doorstarter.

€ 458.491,28

24-04-2020
3

€ 265.267,14

23-10-2020
5

€ 265.267,14

22-01-2021
6

€ 239.349,98

22-07-2021
8

€ 241.647,04

22-10-2021
9

€ 241.531,70

22-01-2022
10

€ 241.358,07

20-04-2022
11

€ 241.182,03

20-07-2022
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Verslagperiode
van
24-9-2019

24-10-2019
1

t/m
11-10-2019
van
12-10-2019

24-01-2020
2

t/m
17-1-2020
van
18-1-2020

24-04-2020
3

t/m
17-4-2020
van
18-4-2020

24-07-2020
4

t/m
17-7-2020
van
18-7-2020

23-10-2020
5

t/m
16-10-2020
van
17-10-2020

22-01-2021
6

t/m
15-1-2021
van
17-4-2021

22-07-2021
8

t/m
16-7-2021
van
17-7-2021

22-10-2021
9

t/m
15-10-2021
van
16-10-2021

22-01-2022
10

t/m
14-1-2022
van
15-1-2022

20-04-2022
11

t/m
18-4-2022
van
19-4-2022
t/m
15-7-2022

Bestede uren

20-07-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

427 uur 12 min

2

242 uur 0 min

3

46 uur 6 min

4

9 uur 12 min

5

18 uur 18 min

6

13 uur 24 min

7

70 uur 12 min

8

41 uur 36 min

9

43 uur 24 min

10

12 uur 30 min

11

8 uur 54 min

12

61 uur 36 min

totaal

994 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Op datum faillissement heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de
bestuurder van gefailleerden en de curator, w aarbij in het kort de oorzaak van
het faillissement is toegelicht. Vervolgens heeft de curator besloten de
activiteiten voor het overgrote gedeelte te staken en met name -slechts in
zeer beperkte mate- onderhoudsw erkzaamheden voort te zetten om de
goodw ill van de onderneming in stand te houden. Vanuit de markt leek er
namelijk zeer serieuze interesse te zijn de onderneming door te starten.

24-10-2019
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Vervolgens is de curator met diverse gegadigden in gesprek gegaan over een
doorstart van de activiteiten van gefailleerden en heeft hij met toestemming
van de rechter-commissaris de activa van gefailleerden door taxatiebureau
NTAB laten taxeren. Tevens heeft hij in dat kader diverse besprekingen met de
bank als pandhouder gevoerd. Op 18 oktober 2019 heeft hij met Pjotter B.V.
overeenstemming bereikt over een doorstart en hiervoor eveneens
toestemming ontvangen van de rechter-commissaris, w aarbij tevens de bank
als pandhouder betrokken is gew eest. In dat kader is de curator met Pjotter
B.V. overeengekomen dat de eigendom van de activa van gefailleerden w ordt
overgedragen zodra de volledige koopsom door de curator is ontvangen.
Voorts hebben er diverse bijeenkomsten plaatsgevonden w aarbij de curator
het personeel heeft ingelicht over de situatie en hen heeft ontslagen en de
huurovereenkomsten van gefailleerde opgezegd, één en ander met
toestemming van de rechter-commissaris.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator de volledige koopsom voor de
doorstart van de activiteiten van gefailleerden op de boedelrekening
ontvangen en heeft hij zijn medew erking verleend de doorstart zo soepel
mogelijk te laten plaatsvinden. Tevens heeft hij toestemming verkregen van de
rechter-commissaris om de faillissementen van Show Theatre Equipment
Trekw erk en Show Theatre Equipment Staal geconsolideerd af te w ikkelen,
gelet op de grote operationele en financiële verw evenheid tussen beide
vennootschappen.

24-01-2020
2

Na ontvangst van de koopsom is de curator overgegaan tot afrekening met de
Rabobank als pandhouder (zie Paragraaf 3 en 4). Daarnaast heeft de curator
een groot aantal aanspraken ontvangen van leveranciers die meenden
goederen onder eigendomsvoorbehoud te hebben geleverd. De curator heeft
deze aanspraken onderzocht en heeft -voor zover die aanspraken rechtmatig
w aren- de betreffende zaken uitgeleverd of er op toegezien dat de doorstarter
een regeling met de leverancier trof (zie Paragraaf 5.5). Ook heeft hij diverse
leaseovereenkomsten beëindigd voor zover de doorstarter voor de
betreffende zaken geen nieuw e overeeenkomsten w enste af te sluiten (zie
Paragraaf 5.2). Ten slotte hebben er na datum faillissement diverse betalingen
op de rekening van gefailleerden plaatsgevonden w aarvan degenen die de
betalingen gedaan hebben van mening zijn dat deze onverschuldigd zijn.
In de derde verslagperiode heeft de curator nog diverse aanspraken van
leveranciers op een eigendomsvoorbehoud afgehandeld (zie Paragraaf 5.5).
Tevens is hij nagegaan of betalingen van derden op de rekening van
gefailleerde te gelden hebben als onverschuldigd en een onmiskenbare
vergissing en voor zover dat het geval w as aan de bank verzocht deze
bedragen terug te storten. Daarnaast heeft hij onderzocht in hoeverre nog
met de doorstarter dient te w orden afgerekend (zie Paragraaf 6.3). Ten slotte
heeft hij vastgesteld dat er geen recht op restitutie bestaat uit hoofde van
betaalde verzekeringspremies (Paragraaf 1.3) en heeft hij het
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie Paragraaf 7.1).

24-04-2020
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In de vierde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet (zie Paragraaf 7.1). Daarnaast heeft hij nog een aantal betalingen
op de door gefailleerde aangehouden bankrekening ontvangen die mogelijk te
gelden hebben als onverschuldigd en een onmiskenbare vergissing, aangezien
deze hadden moeten w orden betaald aan de doorstarter van gefailleerde. De
curator heeft dit in onderzoek. Ten slotte heeft hij informatie van de
doorstarter gekregen omtrent de vraag in hoeverre tijdens de opzegperiode
door de doorstarter nog gebruik gemaakt is van personeel en gehuurde zaken
van gefailleerde (zie Paragraaf 6.3). Voor het overige hebben de gebruikelijke
w erkzaamheden plaatsgevonden.

24-07-2020
4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet (zie Paragraaf 7.1). Tevens heeft hij geconstateerd dat een aantal
betalingen die op de door gefailleerde aangehouden bankrekening w aren
ontvangen onverschuldigd zijn geschied en te gelden hebben als
onmiskenbare vergissing. Aan de bank is verzocht deze betalingen te
retourneren. Voor het overige hebben de gebruikelijke w erkzaamheden
plaatsgevonden.

23-10-2020
5

In de zesde verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de oorzaak
van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie
Paragraaf 7.1). Voor het overige hebben de gebruikelijke w erkzaamheden
plaatsgevonden.

22-01-2021
6

In de zevende verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de oorzaak
van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie
Paragraaf 7.1) en in dat kader met de bestuurder (tevens doorstarter) van
gefailleerde gecorrespondeerd. Tevens heeft hij geconstateerd dat de boedel
uit hoofde van de doorstart geen aanspraken meer heeft (zie Paragraaf 6.4).
Ten slotte heeft de curator nog een aantal betalingen op de door gefailleerde
bij de Rabobank aangehouden rekening ontvangen die onverschuldigd bleken

22-04-2021
7

te zijn en in de ogen van de curator kw alificeren als onmiskenbare vergissing
aangezien deze w aren bedoeld voor de doorstarter. Deze bedragen zijn
geretourneerd.
In de achtste verslagperiode heeft de curator in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement zijn (voorlopige) bevindingen gedeeld met de bestuurder en naar
aanleiding daarvan een uitgebreide reactie ontvangen (zie Paragraaf 7.1).
Voor het overige hebben de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden.
Deze zijn inmiddels vrij beperkt.

22-07-2021
8

In de negende verslagperiode heeft de curator de reactie van de bestuurder
bestudeerd en aan de hand daarvan nog nader onderzoek gedaan (zie
Paragraaf 7.1). Voor het overige hebben de gebruikelijke w erkzaamheden
plaatsgevonden.

22-10-2021
9

In de tiende verslagperiode heeft de curator een reactie aan de bestuurder
verzonden (zie Paragraaf 7.1). Tevens heeft hij met de doorstarter
gecorrespondeerd over de door haar overgenomen debiteuren en enkele
vragen die daarbij w aren gerezen voor w at betreft de overdracht.

22-01-2022
10

In de elfde verslagperiode heeft de curator nader gecorrespondeerd met de
bestuurder van gefailleerde in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek
(zie Paragraaf 7.1). Voor het overige zijn de w erkzaamheden min of meer
afgerond.

20-04-2022
11

In de tw aalfde verslagperiode heeft de bespreking met de bestuurder
plaatsgevonden en is nadien over en w eer nog schriftelijk gecorrespondeerd
(zie Paragraaf 7.1).

20-07-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerden is Show Theatre
Equipment B.V., w aarvan in de Kamer van Koophandel de heren R.A. Brackman
en J. Labadie als bestuurders staan ingeschreven.

24-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is er geen sprake van lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

24-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft een aantal lopende verzekeringen aangetroffen, w aaronder
diverse schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen. In de komende
verslagperiode zal de curator bezien in hoeverre deze verzekeringen voor
beëindiging in aanmerking komen en of er mogelijk nog restitutie van betaalde
premies plaats kan vinden.

24-10-2019
1

In de tw eede verslagperiode is de curator nagegaan in hoeverre er sprake is
van een recht op restitutie, maar heeft hierover nog niet definitief uitsluitsel
over verkregen.

24-01-2020
2

In de derde verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat er geen recht op
restitutie bestaat.

24-04-2020
3

1.4 Huur
De curator heeft een tw eetal huurovereenkomsten aangetroffen betreffende
de huur van bedrijfsruimtes te W eesp en Heeze. Gefailleerden huren beide
bedrijfspanden van Pjotter B.V., de vennootschap van middellijk bestuurder
van gefailleerden de heer R.A. Brackman. Met toestemming van de rechtercommissaris en met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn heeft de
curator deze huurovereenkomsten ex artikel 39 Fw opgezegd. In de komende
verslagperiode zal de curator bezien in hoeverre eerdere oplevering tot de
mogelijkheden behoort om de hoogte van de boedelvorderingen te
beperken.

24-10-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Onder andere tijdens de bespreking op datum faillissement met de curator
heeft de heer R.A. Brackman als bestuurder van gefailleerden toegelicht w at in
zijn ogen de oorzaak van het faillissement is gew eest. Volgens hem is de
directe oorzaak van het faillissement gew eest dat één van de grotere klanten
van gefailleerden aanspraak heeft gemaakt op de aan haar verstrekte
bankgarantie. Volgens de bestuurder hadden gefailleerden over de jaren 2014
tot en met 2018 een verlieslatende exploitatie gedraaid, maar leek er over
2019 w eer w inst gemaakt te w orden. De verliezen uit het verleden hadden
echter een dusdanige uitw erking op de financiële situatie van gefailleerden dat
de bestuurder van gefailleerden als gevolg van het trekken van de
bankgarantie en het daarmee verder oplopen van de schulden geen andere
mogelijkheid zag dan het aanvragen van het faillissement.

24-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
98

24-10-2019
1

Toelichting
Bij gefailleerden w aren op datum faillissement 98 w erknemers in dienst,
w aarvan 55 bij Show Theatre Equipment Trekw erk B.V. en 43 bij Show Theatre
Equipment Staal B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
98

24-10-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-9-2019

98

totaal

98

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
aanschrijven personeel, diverse besprekingen management en HR,
correspondentie r-c en UW V

24-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

24-10-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris locaties W eesp en Heeze

€ 300.000,00

totaal

€ 300.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op diverse locaties van gefailleerden heeft de curator inventaris, rollend
materieel en bedrijfsmiddelen aangetroffen, w elke in de eerste verslagperiode
met toestemming van de rechter-commissaris zijn getaxeerd door NTAB.
Vervolgens heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris op
18 oktober 2019 een activaovereenkomst gesloten met Pjotter B.V. De curator
verw acht dat de verkoopopbrengst voor de inventaris ter hoogte van EUR
300.000,- in de komende verslagperiode op de boedelrekening zal w orden
gestort. In dat kader is de curator met Pjotter B.V. overeengekomen dat de
eigendom van de voornoemde zaken pas overgedragen w ordt na volledige
betaling.

24-10-2019
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In de tw eede verslagperiode heeft de curator de volledige verkoopopbrengst
ontvangen en is de eigendom van de inventaris aan Pjotter B.V. overgedragen.

24-01-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Hoew el de bank een pandrecht heeft op deze activa, heeft de curator
aanspraak gemaakt op de bodemzaken, omdat hij ex artikel 57 lid 3 Fw het
bodemvoorrecht van de fiscus uitoefent.

24-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
correspondentie NTAB, correspondentie Pjotter B.V., correspondentie r-c

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad locaties W eesp en Heeze

€ 170.000,00

€ 17.000,00

totaal

€ 170.000,00

€ 17.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

24-10-2019
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op diverse locaties heeft de curator voorraad aangetroffen, w elke in de eerste
verslagperiode met toestemming van de rechter-commissaris zijn getaxeerd
door NTAB. Vervolgens heeft de curator met toestemming van de rechtercommissaris op 18 oktober 2019 een activaovereenkomst gesloten met Pjotter
B.V. De curator verw acht dat de verkoopopbrengst voor de voorraad, het
rollend materieel en de overige niet-bodemzaken ter hoogte van EUR
170.000,- in de komende verslagperiode op de boedelrekening zal w orden
gestort, w aarna afrekening met de bank als pandhouder plaats zal vinden. In
dat kader is de curator met Pjotter B.V. overeengekomen dat de eigendom van
de voornoemde zaken pas overgedragen w ordt na volledige betaling.

24-10-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de volledige verkoopopbrengst
op de boedelrekening ontvangen en is de eigendom van de inventaris aan
Pjotter B.V. overgedragen. Nadien is met de bank als pandhouder afgerekend.
In dat kader is EUR 153.000,- aan de bank betaald.

24-01-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
correspondentie NTAB, correspondentie Pjotter B.V., correspondentie r-c

24-10-2019
1

Correspondentie bank

24-01-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill

€ 50.000,00

IE-rechten

€ 50.000,00

€ 5.000,00

€ 100.000,00

€ 5.000,00

totaal

Toelichting andere activa
In de eerste verslagperiode heeft de curator op 18 oktober 2019 met
toestemming van de rechter-commissaris een activaovereenkomst gesloten
met Pjotter B.V., w aarbij onder meer de goodw ill en IE-rechten van
gefailleerden w orden overgedragen. Hiervoor betaalt Pjotter B.V. in totaal een
bedrag van EUR 100.000, w aarvan EUR 50.000,- voor de goodw ill en EUR
50.000,- voor de IE-rechten.

24-10-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de volledige verkoopopbrengst
op de boedelrekening ontvangen en is met de bank als pandhouder
afgerekend. In dat kader is EUR 45.000,- aan de bank betaald.

24-01-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
correspondentie Pjotter B.V., correspondentie r-c

24-10-2019
1

Correspondentie bank

24-01-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren diverse klanten

€ 897.081,22

€ 100.000,00

€ 8.000,00

totaal

€ 897.081,22

€ 100.000,00

€ 8.000,00

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van gefailleerden w as er op datum faillissement
sprake van een debiteurenportefeuille van EUR 897.081,22. Het overgrote deel
hiervan w erd echter oninbaar geacht, mede gelet op de ouderdom van een
deel van de debiteuren. Met toestemming van de rechter-commissaris en in
overleg met de bank als pandhouder is met Pjotter B.V. overeenstemming
bereikt ter zake van de overdracht van deze debiteuren voor een bedrag ter
hoogte van EUR 100.000,-. De curator verw acht dat de verkoopopbrengst in de
komende verslagperiode op de boedelrekening zal w orden gestort. In dat
kader is de curator met Pjotter B.V. overeengekomen dat de overdracht van de
debiteurenportefeuille pas geschiedt na volledige betaling.

24-10-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de volledige verkoopopbrengst
op de boedelrekening ontvangen en is de debiteurenportefeuille aan Pjotter
B.V. overgedragen. Nadien is met de bank als pandhouder afgerekend. In dat
kader is EUR 92.000,- aan de bank betaald.

24-01-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
inventarisatie debiteuren, correspondentie bank, correspondentie Pjotter B.V.,
correspondentie r-c,

24-10-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 8.585.075,89
Toelichting vordering van bank(en)

24-10-2019
1

De Rabobank heeft een vordering ingediend exclusief verschuldigde rente en
kosten ter zake van onder andere een verleend rekening-courantkrediet en
een bankgarantiefaciliteit.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft diverse leaseovereenkomsten aangetroffen ter zake van
onder andere een bedrijfsw agen, een koffiemachine en printapparatuur.
Aangezien Pjotter B.V. heeft aangegeven
deze leasecontracten mogelijk over te w illen nemen, is de curator nog niet
overgegaan tot
het proactief beëindigen van al deze overeenkomsten.

24-10-2019
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Pjotter B.V. heeft voor w at betreft een gedeelte van de geleasede apparatuur
een nieuw e overeenkomst met de betreffende leverancier gesloten. Voor het
overige zijn deze overeenkomsten opgezegd en is de apparatuur
geretourneerd.

24-01-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid van de financiering van gefailleerden heeft Rabobank
pandrechten gevestigd op
vorderingen, inventaris, IE-rechten en voorraden van gefailleerden.

24-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Zie paragraaf 5.3.

24-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Na datum faillissement heeft een aantal crediteuren een beroep gedaan op
een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit in onderzoek.

24-10-2019
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In de tw eede verslagperiode heeft de curator diverse aanspraken op een
eigendomsvoorbehoud onderzocht. Voor zover deze aanspraken rechtmatig
zijn, heeft de curator de betreffende zaken geretourneerd of heeft de
doorstarter een regeling met de leverancier getroffen.

24-01-2020
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In de derde verslagperiode heeft de curator nog met een aantal leveranciers
gecorrespondeerd over een vermeend eigendomsvoorbehoud. Voor zover
deze aanspraken rechtmatig zijn, heeft de curator de betreffende zaken met
medew erking van de doorstarter geretourneerd of heeft de betreffende
leverancier een regeling met de doorstarter getroffen. Voor zover de curator
bekend zijn alle aanspraken op een eigendomsvoorbehoud nu afgerond.

24-04-2020
3

5.6 Retentierechten
De curator is vooralsnog niet bekend met enig recht van retentie.

5.7 Reclamerechten

24-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
De curator is vooralsnog niet bekend met enig recht van reclame.

24-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 30.000,00

24-10-2019
1

Toelichting
Zie paragraaf 3 en 4.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
diverse correspondentie met Rabobank, management en w erknemers van
gefailleerden, leasemaatschappijen en overige leveranciers

24-10-2019
1

diverse correspondentie leveranciers, diverse correspondentie Pjotter B.V.

24-01-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanaf datum faillissement zijn de activiteiten van gefailleerden voor het
overgrote gedeelte gestaakt en zijn slechts de onderhoudsw erkzaamheden op
afstand (telefonisch en online) en met name de vervaardiging van (montage)tekeningen op locatie in minimale mate onder toezicht van de curator
voortgezet. Integrale voortzetting van de onderneming voor rekening en risico
van de boedel had namelijk op korte termijn geen positief financieel resultaat
tot gevolg. Op bovengenoemde w ijze trachtte de curator echter de goodw ill
van de onderneming in stand te houden omdat er vanuit de markt zeer
serieuze interesse leek te zijn de onderneming door te starten.

24-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
correspondentie medew erkers van gefailleerden

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving

24-10-2019
1

6.4 Beschrijving
Op 18 oktober 2019 heeft de curator overeenstemming bereikt met Pjotter B.V.
over de verkoop van de materiële en immateriële activa van gefailleerden voor
een
bedrag ter hoogte van in totaal EUR 670.000,-. Dit betreft onder andere de
inventaris, voorraden, debiteuren, IE-rechten, handelsnamen en de w ebsites
van
gefailleerden. De curator verw acht dat de verkoopopbrengst in de komende
verslagperiode op de boedelrekening zal w orden gestort. In dat kader is de
curator met Pjotter B.V. overeengekomen dat de eigendom van de
voornoemde zaken pas overgedragen w ordt nadat volledige betaling heeft
plaatsgevonden.

24-10-2019
1

In de tw eede verslagperiode is voornoemd bedrag door de curator op de
boedelrekening ontvangen en is met de bank als pandhouder afgerekend. Zie
voor een verdere toelichting Paragraaf 3 en 4. Verder heeft de curator in het
kader van de doorstart met Pjotter B.V. afgesproken dat voor zover
laatstgenoemde tijdens de opzegperiode gebruik maakt van het personeel of
het gehuurde van gefailleerde daarover dient te w orden afgerekend.

24-01-2020
2

In de derde verslagperiode is de curator in overleg getreden met de
doorstarter in hoeverre er tijdens de opzegperiode nog gebruik is gemaakt van
het personeel of het gehuurde van gefailleerde. Voor zover van toepassing
verw acht de curator daarover in de komende verslagperiode een definitieve
regeling te treffen.

24-04-2020
3

De curator heeft van de doorstarter vernomen dat gedurende de opzegperiode
geen gebruik gemaakt is van personeel en/of gehuurde zaken. De curator
heeft dit in onderzoek.

24-07-2020
4

De curator heeft geen redenen om te tw ijfelen aan het standpunt van de
doorstarter dat gedurende de opzegtermijn geen gebruik is gemaakt van
personeel en/of gehuurde zaken. Dit punt is daarmee afgerond.

22-04-2021
7

6.5 Verantwoording
Nog niet van toepassing.

24-10-2019
1

Aan dit verslag is een financieel overzicht gehecht.

24-01-2020
2

6.6 Opbrengst
€ 670.000,00
Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen omschreven staat in paragraaf 6.4 van het
verslag. Over de koopsom w ordt geen BTW betaald, omdat dit een verkoop ex
artikel 37d W et OB betreft.

6.7 Boedelbijdrage

24-10-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 30.000,00

24-10-2019
1

Toelichting
Zie paragraaf 5.8.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Diverse besprekingen gegadigden, aanleveren (financiële) informatie,
opstellen koopovereenkomst, correspondentie r-c

24-10-2019
1

Correspondentie bank

24-01-2020
2

Correspondentie doorstarter

24-04-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode heeft de curator de administratie van gefailleerden
in ontvangst genomen. De curator heeft dit in onderzoek.

24-10-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de administratie aan een eerste
inventarisatie onderw orpen. In de komende verslagperiodes zal de curator de
administratie verder bestuderen en onderzoeken of aan de boekhoudplicht is
voldaan.

24-01-2020
2

In de derde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. De curator verw acht de voorlopige uitkomsten daarvan in de
komende verslagperiode met de bestuurder van gefailleerde te bespreken.

24-04-2020
3

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek nagenoeg afgerond. Hij
verw acht de (voorlopige) conclusies daarvan in de komende verslagperiode
met de bestuurder van gefailleerde te bespreken.

24-07-2020
4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voorlopig afgerond. Een aantal zaken die hieruit naar voren zijn gekomen
behoeft een nadere toelichting van de bestuurder van gefailleerde. De curator
zal deze zaken in de komende verslagperiode aan hem voorleggen.

23-10-2020
5

In de zesde verslagperiode heeft de curator contact gehad met de bestuurder
van gefailleerde en een bespreking met hem gepland. Tijdens deze bespreking
-die zal plaatsvinden in de komende verslagperiode- zal de curator zijn
bevindingen aan de bestuurder van gefailleerde voorleggen voor een nadere
toelichting.

22-01-2021
6

In de zevende verslagperiode heeft de curator in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek uitvoerig met de bestuurder van gefailleerde
gecorrespondeerd. In dat kader is een nadere toelichting aan de curator
verschaft ten aanzien van diverse keuzes die aan de vooravond van het
faillissement zijn gemaakt en heeft ook een telefonische bespreking
plaatsgevonden. Voor het overige -met name ten aanzien van eventuele
aansprakelijkheid van het bestuur als gevolg van de schending van de
deponeringsplicht- verw acht hij het rechtmatigheidsonderzoek op korte termijn
af te kunnen ronden.

22-04-2021
7

In de achtste verslagperiode heeft de curator zijn (voorlopige) standpunt met
de bestuurder van gefailleerde gedeeld. Hier heeft de bestuurder uitvoerig op
gereageerd onder verw ijzing naar diverse bijlagen en correspondentie met
betrokkenen. De curator zal deze reactie bestuderen en -afhankelijk van zijn
bevindingen- al dan niet nadere stappen ondernemen.

22-07-2021
8

In de negende verslagperiode heeft de curator de ziensw ijze van de
bestuurder uitvoerig bestudeerd en aan de hand nog onderzoek gedaan naar
enkele feiten en omstandigheden. Inmiddels heeft hij zijn standpunt
daaromtrent bepaald, is een reactie richting bestuurder vrijw el gereed en zal
deze naar verw achting op korte termijn verzonden w orden.

22-10-2021
9

In de tiende verslagperiode heeft de curator een reactie aan de bestuurder
verzonden naar aanleiding van de door laatstgenoemde verzonden ziensw ijze.
De curator streeft ernaar dit punt in de komende verslagperiode af te ronden.

22-01-2022
10

In de elfde verslagperiode heeft de bestuurder op zijn beurt gereageerd op de
door de curator verstuurde reactie. De curator heeft met de bestuurder
afgestemd dat zij op korte termijn met elkaar om de tafel gaan om te bezien of
met betrekking tot het verschil van inzicht over bepaalde zaken tot een voor
beide partijen genoegzame oplossing kan w orden gekomen. Deze bespreking
zal naar verw achting in de komende verslagperiode plaatsvinden.

20-04-2022
11

In de tw aalfde verslagperiode heeft de bespreking met de bestuurder van
gefailleerde plaatsgevonden. De curator verw acht dat dit punt in de komende
verslagperiode afgew ikkeld kan w orden.

20-07-2022
12

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

24-10-2019
1

De jaarrekeningen over 2015 en 2016 zijn beide op 16 mei 2018 en derhalve
te laat gedeponeerd. Voor w at betreft het jaar 2017 is slechts een voorlopige
jaarrekening gedeponeerd, te w eten op 16 augustus 2019. Aan de
deponeringsplicht is aldus niet voldaan.

23-10-2020
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

24-10-2019
1

Niet van toepassing.

23-10-2020
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

24-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

24-10-2019
1

In onderzoek.

Ja

23-10-2020
5

Toelichting
Aangezien niet aan de deponeringsplicht is voldaan, staat onbehoorlijk bestuur
ex artikel 2:248 lid 1 BW vast. Voor het overige is dit in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-10-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog niet van toepassing.

24-10-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen en korte inventarisatie administratie

24-10-2019
1

Onderzoek administratie

24-04-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.936,30

24-10-2019
1

€ 7.956,43

24-01-2020
2

€ 7.998,79

24-04-2020
3

€ 445.731,08

24-07-2020
4

€ 445.734,10

23-10-2020
5

€ 783.169,67

22-01-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 903.780,00

24-10-2019
1

€ 1.247.890,00

24-01-2020
2

€ 1.248.591,00

24-04-2020
3

€ 1.250.840,00

22-01-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

24-01-2020
2

Toelichting
De curator heeft de preferente vordering van het UW V nog niet ontvangen.

€ 0,00

24-04-2020
3

€ 276.401,17

24-07-2020
4

€ 435.489,42

22-01-2021
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 18.483,46

24-10-2019
1

€ 26.283,46

24-01-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
152

24-10-2019
1

207

24-01-2020
2

221

24-04-2020
3

224

24-07-2020
4

226

23-10-2020
5

228

22-01-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 29.949.696,82

24-10-2019
1

€ 25.327.455,32

24-01-2020
2

€ 26.310.718,49

24-04-2020
3

€ 26.313.804,73

24-07-2020
4

€ 26.325.356,05

23-10-2020
5

€ 26.356.704,51

22-01-2021
6

€ 26.328.713,75

22-04-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld. Crediteuren w ordt verzocht hun vordering in te dienen via
w w w .crediteurenlijst.nl.

24-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Diverse correspondentie met crediteuren, Belastingdienst en UW V.

24-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode verw acht de curator de koopprijs voor de
materiële en immateriële activa van gefailleerden op de boedelrekening te
ontvangen en tot de bank met een afrekening te komen. Tevens zal de curator
zich samen met Pjotter B.V. inzetten om een soepele overgang van de
activiteiten van gefailleerden te bew erkstelligen. Ook zal de curator nagaan in
hoeverre Pjotter B.V. de leaseovereenkomsten w enst over te nemen en zal hij
-voor zover van toepassing- de zaken van derden retourneren. Ten slotte zal
hij een aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek.

24-10-2019
1

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de
administratie en de oorzaak van het faillissement voortzetten. Tevens zal de
curator nagaan in hoeverre de betalingen die gedaan zijn op de rekening van
gefailleerde na datum faillissement te gelden hebben als onverschuldigd en of
deze moeten w orden geretourneerd. Ten slotte zal de curator nagaan in
hoeverre er nog een afrekening dient plaats te vinden met de doorstarter.
Voor het overige vinden de gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

24-01-2020
2

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de
administratie voortzetten en zal hij -indien daartoe aanleiding bestaat- tot een
afrekening komen met de doorstarter. Voor het overige vinden de gebruikelijke
w erkzaamheden plaats.

24-04-2020
3

In de komende verslagperiode zal de curator nagaan in hoeverre de
ontvangen betalingen te gelden hebben als onverschuldigd en een
onmiskenbare vergissing. Daarnaast verw acht hij de (voorlopige) conclusies uit
het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder van gefailleerde te
bespreken. Voor het overige vinden de gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

24-07-2020
4

In de komende verslagperiode zal de curator een nadere toelichting verzoeken
van de bestuurder van gefailleerde op zijn bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek. Daarbij zal tevens na w orden gegaan of er nog
afgerekend dient te w orden in het kader van de doorstart. Daarnaast
verw acht hij in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek nog een aantal
gesprekken in te plannen met betrokkenen. Voor het overige vinden de
gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

23-10-2020
5

In de komende verslagperiode staat de bespreking van de curator met de
bestuurder van gefailleerde gepland. Tijdens deze bespreking zullen het
rechtmatigheidsonderzoek en de oorzaak van het faillissement besproken
w orden, w aarbij de curator tevens de eventuele afrekening met de bestuurder
(tevens doorstarter) zal afstemmen. Voor het overige vinden de gebruikelijke
w erkzaamheden plaats.

22-01-2021
6

In de komende verslagperiode verw acht de curator een definitief standpunt in
te kunnen nemen ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek. Afhankelijk
van de uitkomst daarvan zal hij de afw ikkeling verder voortzetten.

22-04-2021
7

In de komende verslagperiode zal de curator de reactie van de bestuurder van
gefailleerde bestuderen en -afhankelijk van zijn bevindingen- al dan niet
nadere stappen ondernemen.

22-07-2021
8

De reactie op de ziensw ijze van de bestuurder is gereed en zal op korte
termijn verzonden w orden. Na afronding hiervan verw acht de curator het
faillissement voor te kunnen dragen voor afw ikkeling.

22-10-2021
9

Het overleg met de bestuurder zal w orden voortgezet, w aarbij de curator
ernaar streeft dit in de komende verslagperiode af te ronden.

22-01-2022
10

In de komende verslagperiode zal hoogstw aarschijnlijk de bespreking met de
bestuurder plaatsvinden.

20-04-2022
11

Nadat een oplossing is bereikt ten aanzien van het verschil van inzicht met
de bestuurder van gefailleerde, verw acht de curator het faillissement spoedig
voor te kunnen dragen voor afw ikkeling.

20-07-2022
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk op w elke termijn het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag

24-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-10-2022

20-07-2022
12

10.4 Werkzaamheden overig
24-10-2019
1
De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is
zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid
en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet
beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan w orden of achteraf
aangepast moet w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en
de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

