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

6
28-04-2021
F.16/19/641
NL:TZ:0000125046:F001
31-12-2019

R-C
Curator

mr. Hofman
mr M.M. Eveleens

Algemene gegevens
Naam onderneming
Zaza Totaalafbouw B.V.

28-01-2020
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 31 december 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Lelystad de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zaza
Totaalafbouw B.V., (KvK: 60253592), statutair en feitelijk gevestigd te (1332
AX) Almere aan de Bolderw eg 1, Kantoor 41, in staat van faillissement
verklaard met benoeming van mr. C.J. Hofman tot rechter-commissaris en
aanstelling van mr. drs. M.M. Eveleens-van der Zw aag tot curator.

28-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde verrichtte bemiddelingsw erkzaamheden in de bouw . Gefailleerde
kreeg opdrachten van hoofdaannemers en schakelde voor het verrichten van
de w erkzaamheden onderaannemers in. Het ging daarbij hoofdzakelijk om
afbouw w erkzaamheden, zoals stuc- en schilderw erk.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 419.236,00

€ -171.140,00

€ 640.960,00

2018

€ 658.420,00

€ -2.690,00

€ 345.826,00

Toelichting financiële gegevens

28-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de administratie van gefailleerde
zoals die is veiliggesteld.

28-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

28-01-2020
1

Toelichting
De bestuurder van gefailleerde alsmede 1 administratief medew erkster w aren
in loondienst.

Boedelsaldo
€ 1.052,05

28-01-2020
1

€ 1.137,05

28-04-2020
2

€ 8.637,05

28-01-2021
5

€ 7.529,49

28-04-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
31-12-2019

28-01-2020
1

t/m
27-1-2020
van
28-1-2020

28-04-2020
2

t/m
27-4-2020
van
28-4-2020

28-07-2020
3

t/m
27-7-2020
van
28-7-2020

28-10-2020
4

t/m
27-10-2020
van
28-10-2020

28-01-2021
5

t/m
27-1-2021
van
28-1-2021

28-04-2021
6

t/m
27-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 18 min

2

30 uur 6 min

3

19 uur 12 min

4

24 uur 18 min

5

10 uur 48 min

6

10 uur 54 min

totaal

127 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het inventariseren
van het faillissement, het opzeggen van de arbeids-, huur- en
leaseovereenkomsten en het veiligstellen van de administratie.

28-01-2020
1

In de tw eede verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het onderzoeken
van de mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart en aan de
rechtmatigheidsonderzoeken.

28-04-2020
2

In de derde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan de oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoeken.

28-07-2020
3

In de vierde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het afronden van
de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken.

28-10-2020
4

In de vijfde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het incasseren van
de vorderingen op de (feitelijk) bestuurders van gefailleerde.

28-01-2021
5

In de zesde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het incasseren
van de vorderingen op de (feitelijk) bestuurders van gefailleerde.

28-04-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer M. Barasi.

28-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er loopt thans één gerechtelijke procedure. Gefailleerde is hierin gedaagde. De
eisende partij is mevrouw C.H.W . Bleumink, handelend onder de naam CB
Advies en Bemiddeling. Zij vordert betaling van € 32.305,61 voor de door haar
aan gefailleerde uitgeleende arbeidskrachten. Deze procedure is als gevolg
van het faillissement op grond van artikel 29 Fw geschorst.

28-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
De leaseauto van gefailleerde is verzekerd bij De Goudse. Onderzocht w ordt of
gefailleerde nog andere verzekeringen heeft afgesloten.

28-01-2020
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat alle verzekeringen van
gefailleerde reeds voorafgaand aan het faillissement door de verzekeraars zijn
geroyeerd als gevolg van het onbetaald laten van de premies door
gefailleerde. Er resteren geen w erkzaamheden.

28-04-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een gemeubileerde kantoorruimte in een
bedrijvenverzamelgebouw in Almere. De huurovereenkomst is met machtiging
van de rechter-commissaris opgezegd. Het gehuurde zal in de komende
verslagperiode w orden opgeleverd aan de verhuurder.

28-01-2020
1

In de tw eede verslagperiode is de gehuurde bedrijfsruimte opgeleverd aan de
verhuurder. Er resteren geen w erkzaamheden.

28-04-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat de onderneming in de
eerste jaren (gefailleerde is opgericht in 2014) goed liep. In 2019 zijn echter
tw ee belangrijke opdrachtgevers van gefailleerde failliet verklaard, w aardoor
gefailleerde niet is betaald voor de namens haar uitgevoerde w erkzaamheden
voor deze opdrachtgevers. Dit heeft geleid tot betalingsproblemen bij
gefailleerde en als gevolg daarvan heeft een leverancier het faillissement
aangevraagd. In de komende verslagperiode(n) zal het oorzakenonderzoek
w orden voortgezet.

28-01-2020
1

Er is (vooralsnog) niet gebleken van een andere oorzaak van het faillissement
dan hierboven is w eergegeven.

28-04-2020
2

Niet is gebleken van een andere oorzaak van het faillissement dan hierboven
is w eergegeven.

28-10-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

28-01-2020
1

Toelichting
De bestuurder van gefailleerde alsmede 1 administratief medew erkster w aren
ten tijde van het faillissement in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

28-01-2020
1

Toelichting
Ook in het jaar voor het faillissement w aren de bestuurder van gefailleerde en
1 administratief medew erkster in loondienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

7-1-2020

2

Op 7 januari 2020 zijn de tw ee arbeidsovereenkomsten met
machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
De tw ee w erknemers van gefailleerde hebben een opzeggingsbrief ontvangen
en zijn aangemeld bij het UW V. Ten aanzien van de bestuurder is de
loongarantieregeling niet van toepassing. De administratief medew erkster kan
w el aanspraak maken op deze regeling en met haar heeft inmiddels een
intakegesprek plaatsgevonden. Er resteren geen w erkzaamheden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

28-01-2020
1

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

28-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

28-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom. De bedrijfsmiddelen
w aarmee het kantoor is gemeubileerd zijn eigendom van de verhuurder.

28-01-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Gefailleerde heeft geen zaken in eigendom w aarop een bodemvoorrecht van
de fiscus rust.

28-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

28-01-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft geen voorraden in eigendom. De w erkzaamheden van
gefailleerde zijn reeds voor het faillissement gestaakt. Als gevolg daarvan is er
tevens geen sprake van onderhanden w erk.

28-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

28-01-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

(Nog) niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerde lijkt geen andere activa in eigendom te hebben.

28-01-2020
1

Gefailleerde heeft geen andere activa in eigendom.

28-04-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
(Nog) niet van toepassing.

28-01-2020
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

28-04-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurenstand

€ 216.351,56

totaal

€ 216.351,56

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Bovenstaande debiteurenstand is gebaseerd op de administratie zoals die is
veiliggesteld. Er is meer informatie over de debiteurenportefeuille opgevraagd,
zodat de omvang en inbaarheid van de debiteurenvorderingen nader kan
w orden onderzocht.

28-01-2020
1

In de tw eede verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de
debiteurenportefeuille. De eerste pandhouder is in de gelegenheid gesteld om
tot inning over te gaan, maar heeft te kennen gegeven hiertoe niet over te
gaan. De tw eede pandhouder zal derhalve in de gelegenheid w orden gesteld
om tot inning over te gaan.

28-04-2020
2

In de derde verslagperiode is de tw eede pandhouder in de gelegenheid
gesteld om tot inning van de vorderingen over te gaan. Zij heeft van deze
mogelijkheid echter geen gebruik gemaakt. Voorts is uit nader onderzoek naar
de debiteurenportefeuille gebleken dat er onvoldoende boedelbelang bestaat
om zelfstandig tot actieve inning over te gaan. De debiteuren kunnen hun
(veelal oude) vorderingen namelijk verrekenen met geleden schade of
verkeren zelf ook in staat van faillissement. De debiteurenincasso ten aanzien
van de handelsdebiteuren dient daarmee als afgerond te w orden beschouw d.

28-07-2020
3

Voorts is uit de administratie gebleken dat er vorderingen (uit hoofde van
rekening-courantverhoudingen) bestaan op het (feitelijk) bestuur. De eerste
pandhouder heeft te kennen gegeven geen aanspraak te maken op de
eventuele opbrengst hiervan en het pandrecht van de tw eede pandhouder
strekt zich niet uit tot de bedoelde vorderingen. Derhalve is het (feitelijk)
bestuur in de derde verslagperiode aangeschreven om tot betaling op de
faillissementsrekening over te gaan. Het (feitelijk) bestuur heeft de
vorderingen vervolgens gemotiveerd betw ist. In de komende verslagperiode
w ordt getracht om tot een regeling te komen.
Met het (feitelijk) bestuur is een regeling getroffen met betrekking tot de
vorderingen uit hoofde van de rekening-courantverhoudingen. De betaling ter
hoogte van € 25.000,- dient te w orden ontvangen op de
faillissementsrekening.

28-10-2020
4

Uit hoofde van de met het (feitelijk) bestuur getroffen regeling met betrekking
tot de vorderingen uit hoofde van de rekening-courantverhoudingen is in deze
verslagperiode van het (feitelijk) bestuur een bedrag ter hoogte van € 7.500,ontvangen op de faillissementsrekening. Er resteert thans nog een te betalen
bedrag van € 17.500,-.

28-01-2021
5

De incasso van de vordering op het (feitelijk) bestuur is in de zesde
verslagperiode voortgezet. Er zijn echter geen (deel)betalingen meer
ontvangen. Uit onderzoek is gebleken dat het niet in het belang van de
boedel lijkt te zijn om nadere rechtsmaatregelen te treffen. Daarom is de
incasso gestaakt.

28-04-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode(n) zal w orden onderzocht of er (in overleg met
eventuele pandhouders) vorderingen op debiteuren geïncasseerd kunnen
w orden.

28-01-2020
1

Het gesprek met de eerste en tw eede pandhouder over de eventuele inning
van de debiteurenportefeuille zal in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

28-04-2020
2

Nu beide pandhouders niet zijn overgegaan tot inning van de
handelsvorderingen, resteren er ten aanzien van de verpande
debiteurenportefeuille geen w erkzaamheden.

28-07-2020
3

Het overleg met het (feitelijk) bestuur aangaande de vorderingen uit rekeningcourant w ordt in de komende verslagperiode(n) voortgezet.
De betaling uit hoofde van de regeling die met het (feitelijk) bestuur is
getroffen, dient te w orden ontvangen op de faillissementsrekening.

28-10-2020
4

Van het (feitelijk) bestuur dient het resterende bedrag ter hoogte van €
17.500,- te w orden ontvangen op de faillissementsrekening.

28-01-2021
5

De incasso van de vordering op het bestuur is gestaakt, dus er resteren
geen w erkzaamheden.

28-04-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasete een voertuig op basis van financial lease. De
leaseovereenkomst is, na verkregen machtiging van de rechter-commissaris,
opgezegd en de leasemaatschappij is in de gelegenheid gesteld om het
voertuig op te halen. Omdat het voertuig kort na de faillietverklaring ernstig is
beschadigd, is de w aarde van het voertuig naar verw achting lager dan de
openstaande vordering van de leasemaatschappij op gefailleerde. Dit zal
w orden gemonitord.

28-01-2020
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat de restw aarde van het voertuig
(zoals verw acht) lager w as dan de openstaande vordering van de
leasemaatschappij. Het voertuig is door de leasemaatschappij verkocht en de
opbrengst zal in mindering w orden gebracht op haar vordering. Er resteren
geen w erkzaamheden.

28-04-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Abcfinance B.V. beroept zich op een pandrecht op de vorderingen van
gefailleerde. Sw ishfund Nederland B.V. beroept zich op een pandrecht op de
voorraden, inventaris en de vorderingen op handelsdebiteuren. De
rechtsgeldigheid van beide pandrechten is voorw erp van onderzoek.

28-01-2020
1

De pandrechten van Abcfinance B.V. en Sw ishfund Nederland B.V. zijn als
rechtsgeldig beoordeeld. Het pandrecht van Abcfinance B.V. is eerste in rang
zodat zij is uitgenodigd om tot inning van de debiteurenportefeuille over te
gaan. Zij heeft te kennen gegeven dat zij hiervan geen gebruik zal maken.
Sw ishfund Nederland B.V. zal derhalve in de gelegenheid w orden gesteld om
tot inning van de debiteurenportefeuille over te gaan.

28-04-2020
2

Sw ishfund Nederland B.V. is in de gelegenheid gesteld om tot inning van de
debiteurenvorderingen over te gaan. Zij heeft van deze mogelijkheid geen
gebruik gemaakt.

28-07-2020
3

5.4 Separatistenpositie
Als blijkt dat de pandrechten van Abcfinance B.V. en Sw ishfund Nederland B.V.
rechtsgeldig zijn gevestigd, zullen zij in staat w orden gesteld om gebruik te
maken van hun separatistenpositie.

28-01-2020
1

Abcfinance B.V. heeft te kennen gegeven dat zij geen gebruik zal maken van
haar separatistenpositie. Sw ishfund Nederland B.V. zal vervolgens in de
gelegenheid w orden gesteld om gebruik te maken van haar
separatistenpositie ten aanzien van de debiteurenvorderingen van
gefailleerde.

28-04-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen van de crediteuren heeft een beroep op een recht van
eigendomsvoorbehoud gedaan.

28-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Geen van de crediteuren heeft een beroep op een retentierecht gedaan.

28-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen van de crediteuren heeft een beroep op een recht van reclame gedaan.

28-01-2020
1

Geen van de crediteuren heeft een beroep op een recht van reclame gedaan.
De termijn w aarbinnen het recht van reclame kan w orden ingeroepen is
inmiddels verstreken.

28-04-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

28-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de komende verslagperiode zal de rechtsgeldigheid van de gepretendeerde
pandrechten w orden beoordeeld. Voorts zal de afw ikkeling van de
leaseovereenkomst w orden gemonitord.

28-01-2020
1

In de komende verslagperiode zal Sw ishfund Nederland B.V. in de gelegenheid
w orden gesteld om haar separatistenpositie ten aanzien van de
debiteurenvorderingen van gefailleerde uit te oefenen.

28-04-2020
2

Er resteren geen w erkzaamheden.

28-07-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nu de activiteiten van gefailleerde reeds voor het faillissement gestaakt w aren,
behoorde het voortzetten van de activiteiten niet tot de mogelijkheden.

28-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

28-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheden voor een doorstart w orden onderzocht.

28-01-2020
1

In de tw eede verslagperiode zijn diverse gesprekken gevoerd met een
geïnteresseerde over het doorstarten van de onderneming van gefailleerde.
Dit heeft echter niet tot definitieve overeenstemming geleid. Het is niet te
verw achten dat er alsnog een doorstart mogelijk zal zijn.

28-04-2020
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

28-07-2020
3

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

28-07-2020
3

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

28-07-2020
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende verslagperiode zullen de mogelijkheden voor het realiseren van
een doorstart w orden onderzocht.

28-01-2020
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat er geen doorstart van de
onderneming van gefailleerde mogelijk is. Er resteren geen w erkzaamheden.

28-04-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is de financiële administratie veiliggesteld. In de
komende verslagperiode(n) zal w orden onderzocht of aan de boekhoudplicht is
voldaan.

28-01-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft een extern onderzoeksbureau onderzoek
uitgevoerd naar de administratie van gefailleerde. Hieruit is gebleken dat
(voldoende) aan de boekhoudplicht is voldaan.

28-04-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2015, 2016 en 2017 zijn te laat gedeponeerd. De
termijn voor het deponeren van de jaarrekening van 2018 w as op datum
faillissement nog niet verstreken.

28-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang heeft de vennootschap geen controleplicht, om w elke reden
dan ook geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden (art. 2:396 lid 1 BW ).

7.4 Stortingsverplichting aandelen

28-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In de komende verslagperiode zal w orden onderzocht of aan de
stortingsverplichting is voldaan.

28-01-2020
1

Het bestuur heeft desgevraagd verklaard dat aan de stortingsverplichting is
voldaan, maar heeft hiervan geen bew ijsstuk verstrekt. Gelet op het geringe
belang (€ 1,-) zal hiernaar geen nader onderzoek w orden verricht.

28-04-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit is voorw erp van onderzoek.
Nee

28-01-2020
1

28-10-2020
4

Toelichting
Niet is gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

28-01-2020
1

Ja

28-10-2020
4

Toelichting
Aan een (feitelijk) bestuurder is voorafgaand aan het faillissement een bedrag
van € 7.040,- betaald. Deze betaling is op grond van artikel 42 / 47
Faillissementsw et door de curator vernietigd en teruggevorderd. De
rechtsgeldigheid van de vernietiging w ordt door de (feitelijk) bestuurder
betw ist. Deze betw isting zal in de komende verslagperiode door de (feitelijk)
bestuurder nader w orden onderbouw d en vervolgens door de curator w orden
beoordeeld.
Ja

28-01-2021
5

Toelichting
Van de (feitelijk) bestuurder is geen nadere onderbouw ing ontvangen. De
incasso van de teruggevorderde betaling dient in de komende verslagperiode
te w orden voortgezet.
Ja
Toelichting
De incasso van de vordering op de (feitelijk) bestuurder is in de zesde
verslagperiode voortgezet. Uit onderzoek is gebleken dat het niet in het
belang van de boedel lijkt te zijn om nadere rechtsmaatregelen te treffen. De
incasso van deze vordering is derhalve gestaakt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

28-04-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De administratie van gefailleerde is door een extern onderzoeksbureau
veiliggesteld en zal in de komende verslagperiode(n) nader w orden
onderzocht.

28-01-2020
1

De administratie van gefailleerde is door een extern onderzoeksbureau nader
onderzocht. In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek
naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoeksbureau w orden
voortgezet.

28-04-2020
2

In de derde verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en zijn
er vragen gesteld aan het (feitelijk) bestuur. Naar aanleiding van deze vragen
zijn er tw ee vervolgbesprekingen met het (feitelijk) bestuur gevoerd. Naar
verw achting kan het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode
w orden afgerond.

28-07-2020
3

Uit het onderzoek is gebleken van paulianeus handelen door een (feitelijk)
bestuurder. Het paulianeuze handelen w ordt door deze (feitelijk) bestuurder
betw ist (zie hierboven). Voor het overige is het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond.

28-10-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode(n) zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

28-01-2020
1

De onderbouw ing van de betw isting van het paulianeuze handelen dient te
w orden ontvangen. Vervolgens dient de betw isting te w orden beoordeeld.

28-10-2020
4

De incasso van de teruggevorderde betaling dient te w orden voortgezet.

28-01-2021
5

De incasso van de teruggevorderde betaling is gestaakt, dus er resteren
geen w erkzaamheden.

28-04-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 42,35

28-01-2020
1

€ 69,58

28-04-2020
2

€ 7.998,16

28-07-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.405,00

28-01-2020
1

€ 2.332,00

28-04-2020
2

€ 11.532,00

28-10-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering vooralsnog niet ingediend.
€ 4.226,33

28-01-2020
1

28-07-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 77.144,19

28-01-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

28-01-2020
1

20

28-04-2020
2

23

28-07-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 247.760,49

28-01-2020
1

€ 303.621,82

28-04-2020
2

€ 313.032,04

28-07-2020
3

€ 310.572,20

28-01-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

28-01-2020
1

Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten (artikel 16 Faillissementsw et). Dit verslag dient derhalve als
eindverslag.

28-04-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

28-01-2020
1

In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

28-04-2020
2

In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

28-07-2020
3

In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

28-10-2020
4

In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

28-01-2021
5

Omdat het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing w egens
gebrek aan baten zullen de crediteuren niet nader w orden geïnventariseerd.
Er resteren geen w erkzaamheden.

28-04-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Mevrouw C.H.W . Bleumink, h.o.d.n. CB Advies en Bemiddeling (als eisende
partij).

28-01-2020
1

9.2 Aard procedures
Incasso van een financiële vordering op gefailleerde.

28-01-2020
1

9.3 Stand procedures
De procedure is op grond van artikel 29 Fw als gevolg van het faillissement
geschorst.

28-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Nu de procedure als gevolg van het faillissement geschorst is, resteren er geen
w erkzaamheden.

28-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Het gehuurde dient te w orden opgeleverd aan de verhuurder;
- onderzocht dient te w orden w elke overige verzekeringen gefailleerde heeft
afgesloten;
- de gepretendeerde zekerheidsrechten dienen te w orden beoordeeld;
- de afw ikkeling van de leaseovereenkomst dient te w orden gemonitord;
- de mogelijkheden voor een doorstart dienen te w orden onderzocht;
- onderzocht dient te w orden of aan de stortingsverplichting is voldaan;
- het rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet;
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

28-01-2020
1

- De tw eede pandhouder dient in de gelegenheid te w orden gesteld om van
haar separatistenpositie ten aanzien van de debiteurenportefeuille gebruik te
maken;
- het rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet;
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

28-04-2020
2

- Er dient een regeling te w orden getroffen ten aanzien van de vorderingen uit
rekening-courant op het (feitelijk) bestuur;
- Het rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet;
- De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

28-07-2020
3

- De betaling uit hoofde van de met het (feitelijk) bestuur getroffen regeling
dient te w orden ontvangen op de faillissementsrekening;
- De onderbouw ing van de betw isting van het paulianeuze handelen dient te
w orden ontvangen en beoordeeld;
- De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

28-10-2020
4

- Het restant van de betaling uit hoofde van de met het (feitelijk) bestuur
getroffen regeling dient te w orden ontvangen op de faillissementsrekening;
- De incasso van de van een (feitelijk) bestuurder teruggevorderde betaling
dient te w orden voortgezet;
- De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

28-01-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

28-01-2020
1

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

28-04-2020
2

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

28-07-2020
3

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

28-10-2020
4

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

28-01-2021
5

Nu alle w erkzaamheden zijn afgerond (dan w el gestaakt) zal het faillissement
op korte termijn w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan
baten (artikel 16 Faillissementsw et). Dit verslag betreft het eindverslag.

28-04-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje “Plan van aanpak” hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

28-01-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

