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

5
08-04-2021
F.16/20/115
NL:TZ:0000135246:F001
10-03-2020

R-C
Curator

mr. Hofman
mr G.J. ten Hagen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Foras Sport B.V.

10-04-2020
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Gegevens onderneming
Foras Sport B.V. tevens handelende onder de namen Vabrik en Drybagfactory

10-04-2020
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Slijkstraat 18
1381 BA W EESP

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister en volgens opgave bestuurder:
W inkel en w ebshop in sport- en vrijetijdskleding en sneakers.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 151.488,00

€ -53.046,00

€ 54.507,00

2018

€ 107.184,00

€ -37.916,00

€ 64.849,00

Toelichting financiële gegevens

10-04-2020
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Toelichting financiële gegevens
Bovenvermelde gegevens zijn afkomstig uit de aangifte
Vennootschapsbelasting 2017 en 2018.

10-04-2020
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 3.531,54

10-04-2020
1

€ 7.555,70

09-07-2020
2

Verslagperiode
van
10-3-2020

10-04-2020
1

t/m
10-4-2020
van
11-4-2020

09-07-2020
2

t/m
9-7-2020
van
10-7-2020

09-10-2020
3

t/m
9-10-2020
van
10-10-2020

08-01-2021
4

t/m
8-1-2021
van
9-1-2021
t/m
7-4-2021

Bestede uren

08-04-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 6 min

2

40 uur 0 min

3

8 uur 39 min

4

9 uur 3 min

5

12 uur 15 min

totaal

108 uur 3 min

Toelichting bestede uren
Algemeen
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de
curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit
openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden.
De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

10-04-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is bij akte van 28 oktober 2015 opgericht en ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bestuurder is de heer L.B.
Renzenbrink.

10-04-2020
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde niet betrokken bij
procedures. Van het tegendeel is niet gebleken.

1.3 Verzekeringen

10-04-2020
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1.3 Verzekeringen
Gebleken is dat gefailleerde géén inboedelverzekering heeft afgesloten voor
het w inkelpand aan de Slijkstraat 18 te W eesp. Door gefailleerde w as enkel
een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

10-04-2020
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In verband met de aanw ezige voorraad - w aar voor een groot gedeelte
beroep is gedaan op eigendomsvoorbehoud - en inventaris heeft de curator
alsnog een inboedelverzekering afgesloten. Een vereiste voor het afsluiten van
deze verzekering is de aanw ezigheid van een alarminstallatie. De curator heeft
derhalve - met machtiging van de rechter-commissaris - een tijdelijk alarm
(laten) verzorgen dat tijdelijk actief w ordt met een verzekering.
Nu de inventaris met machtiging van de rechter-commissaris is verkocht en het
gehuurde leeg en bezemschoon aan de verhuurder is opgeleverd, is de
inboedelverzekering (en het tijdelijk alarm) beëindigd. Dit onderdeel is
afgew ikkeld.

09-07-2020
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1.4 Huur
Gefailleerde huurt een w inkelruimte aan de Slijkstraat 18 te W eesp. De huur
bedraagt € 1.295,= per maand. Er is volgens opgave een huurachterstand van
€ 4.700,85. De huurovereenkomst zou volgens opgave reeds vóór
faillissementsdatum zijn opgezegd. Onderliggende stukken w aaruit dit blijkt
zijn - ondanks herhaaldelijk verzoek - nog niet aan de curator verstrekt reden
w aarom de huurovereenkomst zekerheidshalve - met machtiging van de
rechter-commissaris - per faillissementsdatum is opgezegd door de curator ex
artikel 39 Fw . De curator streeft ernaar het gehuurde - in overleg met de
verhuurder - nadat de eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld en de
eventuele resterende voorraad / inventaris te gelde is gemaakt zo spoedig
mogelijk aan de verhuurder op te leveren. Vanw ege de huidige Coronamaatregelen neemt dit meer tijd in beslag dan onder normale
omstandigheden.

10-04-2020
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De afgelopen verslagperiode is de w inkelinventaris en voorraad met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht. Het gehuurde is door de
koper van genoemde activa ontruimd en op 20 mei 2020 leeg en bezemschoon
opgeleverd aan de verhuurder. Dit onderdeel is afgew ikkeld.

09-07-2020
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1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een van de leveranciers van
gefailleerde. De bestuurder heeft het volgende verklaard omtrent de oorzaken
van het faillissement:
De oorzaak van het faillissement is volgens opgave veroorzaakt door de
terugval van de omzet en de hogere kosten.
Een belangrijk deel van de omzet kw am uit Backpack. De bestuurder heeft
aangegeven dat deze markt is veranderd en niet meer interessant is vanw ege
stuntverkopen van de merken zelf. Daarnaast is de onderneming per 1 januari
2019 verhuisd van Slijkstraat 19 naar Slijkstraat 18. Hiermee dacht de
bestuurder meer omzet te kunnen genereren. Door de verhuizing kw am er
namelijk ruimte voor een PostNL punt (afgifte en ophalen pakketpost). Dit zou
meer traffic met zich mee moeten brengen in de fysieke w inkel, w aardoor
klanten kennis zouden kunnen maken met de onderneming (en de fysieke
w inkel), w aardoor er meer omzet gerealiseerd kon w orden. De huurprijs van
de nieuw e w inkelruimte w as aanzienlijk hoger. Daarnaast w as er volgens
opgave een enorme dip in de omzet van de zomer van 2019. Dit heeft
gefailleerde niet meer goed kunnen maken met de najaarsverkopen in dat
jaar. Back-to-school-artikelen leverden bijvoorbeeld te w einig op. Deze dip trof
zow el de fysieke w inkel als de online w inkel. Gefailleerde kon door deze
tegenvallende verkoopresultaten diverse lopende verplichtingen niet meer
(tijdig) voldoen.
De curator zal nog onderzoek doen naar de achtergrond en oorzaken van het
faillissement.

10-04-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-04-2020
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Toelichting
Er w as op datum faillissement geen personeel in loondienst. Gefailleerde had
eerder gebruikt gemaakt van w erknemers op basis van een 0-urencontract.
Vanw ege de tegenvallende verkoopresultaten zijn deze
arbeidsovereenkomsten niet verlengd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-04-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

w inkel-inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft de eigendom van een beperkte w inkelinventaris. Na
vaststelling en afw ikkeling van de door diverse leveranciers ingeroepen
eigendomsvoorbehouden ten aanzien van de voorraad, zal de curator bekijken
op w elke w ijze de (eventuele) restantvoorraad en de w inkelinventaris ten
gelde kan w orden gemaakt. Door de gebeurtenissen rondom het Corona-virus
en de RIVM-maatregelen die hierin genomen w orden, heeft dit ook invloed op
het verkopen en (laten) ophalen van de voorraad en inventaris. De curator
streeft ernaar dit in de komende verslagperiode zo spoedig mogelijk af te
w ikkelen.

10-04-2020
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Volgens opgave van de RDW heeft tot begin september 2019 een voertuig
(Mini Cooper) op naam van gefailleerde geregistreerd gestaan. Dit w ordt nader
onderzocht.
Het merendeel van de leveranciers heeft - na opgave van de nog aanw ezige
voorraad - afstand gedaan van het ingeroepen eigendomsvoorbehoud. Eén
leverancier heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om de nog aanw ezig
voorraad op te halen na voldoening van een boedelbijdrage van € 300,=. De
hoogte van de boedelbijdrage is mede bepaald door het feit dat de curator na
verkregen toestemming van de rechter-commissaris een inboedelverzekering
heeft moeten afsluiten en daarbij tevens een tijdelijk alarm heeft moeten laten
aanleggen, nu dat door de verzekeraar w erd vereist teneinde een
inboedelverzekering te kunnen afsluiten. Vervolgens is de w inkelinventaris en
voorraad aangeboden aan een groot aantal opkopers. Dit heeft geleid tot een
vijftal biedingen variërend van € 1.000,= tot en met € 3.001,50 ex btw . De
w inkelinventaris en voorraad is met toestemming van de rechter-commissaris
verkocht aan de hoogste bieder voor een bedrag van € 3.001,50 ex btw . Dit
onderdeel is hiermee afgew ikkeld.

09-07-2020
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Het onderzoek naar het voertuig maakt onderdeel uit van het
rechtmatigheidsonderzoek. Verw ezen w ordt naar paragraaf 7 van dit verslag.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van de bodemvoorraad van gefailleerde kan de fiscus haar
bodemvoorrecht doen gelden.

10-04-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie RDW en onderzoek administratie.

10-04-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kleding en sneakers
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Diverse leveranciers hebben zich beroepen op eigendomsvoorbehoud. De
betreffende goederen zijn inmiddels door middel van het handmatig tellen van
de in de w inkel aanw ezige goederen geïnventariseerd. De leveranciers hebben
hiervan een overzicht ontvangen.
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Door de gebeurtenissen rondom het Corona-virus en de RIVM-maatregelen die
hierin genomen w orden, heeft dit ook invloed op het (laten) ophalen van de
goederen. De curator zal bezien w anneer en op w elke w ijze de goederen
retour kunnen w orden gehaald.
Daarnaast is aan de betreffende leveranciers aangegeven dat mede ook
omdat de boedel zorg heeft gedragen voor onder meer het (laten) veiligstellen
en (laten) verzekeren van de inventaris c.q. voorraad, een boedelbijdrage
dient te w orden voldaan. Vier leveranciers hebben te kennen gegeven afstand
te doen van eigendomsvoorbehoud. De curator is thans in afw achting van een
reactie van vier leveranciers w aarna e.e.a. op de kortst mogelijke termijn zal
w orden afgew ikkeld.
Zie hieromtrent eveneens paragraaf 3.3. van dit verslag.

09-07-2020
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De w inkelinventaris en voorraad is verkocht voor een totaalbedrag van €
3.001,50 ex btw .

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- (laten) inventariseren voorraad;
- contacten leveranciers.

10-04-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kasgeld
totaal

Toelichting andere activa
In de kas bevond zich nog een bedrag van € 46,10. Dit bedrag is op de
faillissementsrekening bijgeschreven.

3.9 Werkzaamheden andere activa

10-04-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 1.027,04

€ 821,34

€ 1.027,04

€ 821,34

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde had eveneens in de w inkel een PostNL-punt. Ten aanzien van de
afw ikkeling van de door gefailleerde verrichte w erkzaamheden, ontvangt
gefailleerde nog een eindafrekening.

10-04-2020
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Volgens opgave heeft gefailleerde ook nog gelden tegoed van verkopen via
Bol.com en de nog te ontvangen betalingen van verkopen via de w ebshop
middels AfterPay. Op basis van de thans ontvangen informatie bedraagt dit
tegoed een totaalbedrag van € 1.027,04.
De betreffende debiteuren zijn verzocht om het tegoed over te maken naar de
faillissementsrekening.
Gebleken is dat gefailleerde geen geld tegoed heeft van PostNL. PostNL heeft
aangegeven een vordering op gefailleerde te hebben, w elke in het
faillissement zal w orden ingediend.
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Door AfterPay is de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 249,65 naar
de faillissementsrekening overgemaakt. Het tegoed van Bol.com (€ 476,09 en €
95,60) is in eerste instantie op de geblokkeerde bankrekening van gefailleerde
bijgeschreven. De bank heeft dit tegoed inmiddels overgemaakt naar de
faillissementsrekening.
In totaal is een bedrag van € 821,34 op de faillissementsrekening
bijgeschreven. De hiermee gepaard gaande w erkzaamheden zijn afgew ikkeld.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- aanschrijven debiteuren.

10-04-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankiert bij ING
Bank N.V. Het saldotekort is verrekend met het saldotegoed. Vervolgens is het
saldotegoed overgemaakt naar de faillissementsrekening. De bank heeft geen
vordering op gefailleerde.

10-04-2020
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5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten afgesloten door gefailleerde.

10-04-2020
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Gefailleerde bleek kassa-apparatuur te hebben gehuurd van de firma
BizzCloud w elke apparatuur eigendom is van laatstgenoemde. Deze
apparatuur is de afgelopen verslagperiode geretourneerd aan genoemde
verhuurder. Dit onderdeel is afgew ikkeld.

09-07-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn volgens opgave geen zekerheden aan de bank of derden verstrekt. Van
het tegendeel is vooralsnog niet gebleken.

10-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie eveneens onder paragraaf 3.6 van dit verslag.

10-04-2020
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Er hebben zich in totaal 10 partijen gemeld die een beroep doen op
eigendomsvoorbehoud. De curator zal beoordelen of er sprake is van een
rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud.
Door de gebeurtenissen rondom het Corona-virus en de RIVM-maatregelen die
hierin genomen w orden, heeft dit ook invloed op het (laten) ophalen van de
goederen. De curator streeft ernaar dit in de komende verslagperiode op de
kortst mogelijke termijn af te w ikkelen.
De afgelopen verslagperiode is het ingeroepen eigendomsvoorbehoud
afgew ikkeld. Het merendeel van de leveranciers heeft - na opgave van de nog
aanw ezige voorraad - afstand gedaan van het ingeroepen
eigendomsvoorbehoud. Eén leverancier heeft gebruik gemaakt van de
gelegenheid om de nog aanw ezig voorraad op te halen na voldoening van een
boedelbijdrage van € 300,=. De hoogte van de boedelbijdrage is mede
bepaald door het feit dat de curator een inboedelverzekering heeft moeten
afsluiten en een tijdelijk alarm heeft moeten laten aanleggen.

09-07-2020
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5.6 Retentierechten
Er hebben zich bij de curator geen partijen gemeld die een beroep doen op
retentierecht.

10-04-2020
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5.7 Reclamerechten
Er hebben zich bij de curator geen partijen gemeld die een beroep doen op
reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-04-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- contacten bank;
- schriftelijke en telefonisch contacten leveranciers eigendomsvoorbehoud.

10-04-2020
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- beoordelen stukken en retourneren kassa-apparatuur;
- beoordelen en afw ikkelen eigendomsvoorbehoud.

09-07-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum faillissement w aren de feitelijke w erkzaamheden reeds gestaakt.
Gefailleerde had eveneens de activiteiten met betrekking tot het PostNL-punt
beëindigd.

10-04-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

10-04-2020
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten van de onderneming lagen reeds op datum faillissement stil.
Een eventuele doorstart op locatie is niet mogelijk gebleken.

10-04-2020
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

10-04-2020
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

10-04-2020
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

10-04-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is tot op heden nog niet (volledig) aangeleverd, zodat
vooralsnog niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 105a lid 2 jo. 106 Fw .
Volgens opgave ligt de aan te leveren administratie bij de boekhouder. De
boekhouder heeft aangegeven dat de boekhouding over het jaar 2019 nog
niet is bijgew erkt. Dit w ordt nader onderzocht.

10-04-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de boekhouder de administratie digitaal
aangeleverd. De curator is aan de hand van deze ontvangen administratie en
de bankafschriften zijn gebruikelijke onderzoek gestart. De curator is
voornemens dit (eerste) onderzoek binnenkort af te ronden en aan de hand
van zijn bevindingen (eventueel) om nadere informatie c.q. uitleg van de
bestuurder te vragen.

09-07-2020
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de ter hand gestelde
(grootboek)administratie nader onderzocht. Naar aanleiding daarvan zijn
diverse vragen gerezen w elke aan de bestuurder van gefailleerde zullen
w orden voorgelegd. Daartoe w ordt thans een vragenbrief opgesteld die op
korte termijn aan de bestuurder van gefailleerde zal w orden gestuurd met het
verzoek om aanvullende toelichting c.q. de gestelde vragen te beantw oorden
alsmede aan de hand van onderliggende stukken (nader) te onderbouw en. Dit
onderzoek w ordt voortgezet.

09-10-2020
3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een vragenbrief aan de
(feitelijk) bestuurders gestuurd met het verzoek de daarin gestelde vragen te
beantw oorden alsmede de onderliggende stukken te (laten) verstrekken.
Ondanks herhaalde verzoeken c.q. sommaties is daaraan tot op heden geen
gehoor gegeven. De (feitelijk) bestuurders hebben w elisw aar meermaals
aangegeven c.q. toegezegd met de beantw oording daarvan bezig te zijn / te
zullen gaan en dat het w achten is op de boekhouder, maar dit is niet
daadw erkelijk aangetoond. De (feitelijk) bestuurders zijn erop gew ezen dat
het niet voldoen aan de op hen rustende inlichtingen- en medew erkingsplicht
vergaande gevolgen kan hebben alsmede dat het uitblijven van een
inhoudelijke reactie tevens van invloed kan zijn op conclusie(s) t.a.v. o.a. de (al
dan niet (volledig)) gevoerde administratie en/of het gevoerde beleid van
gefailleerde, hetgeen ook vergaande consequenties voor de (feitelijk)
bestuurders kan hebben. De curator heeft de (feitelijk) bestuurders een
laatste termijn gesteld. Ingeval niet uiterlijk vrijdag 15 januari a.s. een
inhoudelijke reactie (voorzien van de onderbouw ende stukken) is ontvangen,

08-01-2021
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zal de curator zich beraden over de eventuele vervolgstappen. Dit onderzoek
w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.
Status per 7 april 2021
De bestuurder heeft na diverse rappels op 15 januari 2021 de vragenbrief
beantw oord. Vervolgens heeft de curator mede aan de hand van de
verstrekte antw oorden geconcludeerd dat enkele rechtshandelingen die kort
vóór faillissementsdatum zijn verricht, paulianeus zijn alsmede dat diverse
verrekeningen (in rekening-courant) niet rechtsgeldig hebben
plaatsgevonden dan w el dat die paulianeus zijn. Dit resulteert erin dat
gefailleerde (lees: de boedel) vorderingen heeft op zow el de bestuurder als
diens ouders. De curator heeft bij brief aan de bestuurder en diens ouders
derhalve de vernietiging van de betreffende rechtsvorderingen ingeroepen
en zijn zij verzocht tot betaling aan de boedel van de betreffende rekeningcourantvordering. Vervolgens heeft een advocaat zich gemeld namens zow el
de bestuurder als diens ouders. De advocaat heeft w egens omstandigheden
tw ee maal om uitstel verzocht voor het geven van haar inhoudelijke reactie.
De curator is thans in afw achting van de reactie van (de advocaat van) de
bestuurder en diens ouders en zal zich na ontvangst daarvan beraden over
eventuele vervolgstappen.

08-04-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 29 december 2019, derhalve tijdig
2017: 30 juni 2018, derhalve tijdig
2016: 5 september 2017, derhalve tijdig

10-04-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-04-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het gestort kapitaal bedraagt € 100,=.

10-04-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit w ordt nader onderzocht.

Toelichting
Zie hierboven onder paragraaf 7.1.

Toelichting
Dit onderzoek w ordt gecontinueerd (zie ook par. 7.1 van dit verslag).

7.6 Paulianeus handelen

10-04-2020
1

09-07-2020
2

09-10-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-04-2020
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In onderzoek

09-07-2020
2

Toelichting
Zie hierboven onder paragraaf 7.1.
In onderzoek

09-10-2020
3

Toelichting
Dit onderzoek w ordt gecontinueerd (zie ook par. 7.1 van dit verslag).

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Dit onderzoek w ordt gecontinueerd (zie ook par. 7.1 van dit verslag).

09-10-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- toezien op het aanleveren van de volledige boekhouding;
- onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.

10-04-2020
1

- voortgang rechtmatigheidsonderzoek;
- bevindingen voorleggen bestuurder.

09-07-2020
2

- Bestuderen administratie, grootboek- en bankmutaties;
- Vragenbrief bestuurder opstellen.

09-10-2020
3

- Correspondentie met (feitelijk) bestuurders.

08-01-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.061,49
Toelichting
Betreft verhuurder.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

10-04-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft aangekondigd een (naheffings)aanslag ex artikel 29 lid 7 W et
OB te zullen gaan opleggen.

10-04-2020
1

€ 7.915,00

09-07-2020
2

€ 11.812,00

09-10-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

10-04-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.975,00

10-04-2020
1

Toelichting
Betreft aanvraagkosten.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
25

10-04-2020
1

Toelichting
Alle bekende handelscrediteuren zijn aangeschreven.
28

09-07-2020
2

29

09-10-2020
3

31

08-01-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 58.958,01

10-04-2020
1

€ 65.437,22

09-07-2020
2

€ 65.529,55

09-10-2020
3

€ 68.188,09

08-01-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is het nog te vroeg om conclusies ten aanzien van een
eventuele uitkering aan crediteuren te verstrekken.

10-04-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- aanschrijven crediteuren;
- controleren en plaatsen ingediende vorderingen.

10-04-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn door de curator geen procedures aanhangig gemaakt.

10-04-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-01-2021
4

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-01-2021
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

08-01-2021
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

10-04-2020
1

- beoordelen en afw ikkelen eigendomsvoorbehouden;
- verkoop restant voorraad en inventaris;
- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- toezien op inleveren boekhouding;
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

09-07-2020
2

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- voortgang onderzoek administratie(plicht);
- voortgang onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

09-10-2020
3

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- afronden onderzoek administratie(plicht);
- continueren onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

08-01-2021
4

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- toezien op beantw oording vragen bestuurder naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek;
- voortgang en/of eventueel afronden rechtmatigheidsonderzoek naar
aanleiding van antw oorden bestuurder;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

08-04-2021
5

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- reactie advocaat bestuurder en diens ouders afw achten naar aanleiding
van het rechtmatigheidsonderzoek;
- voortgang en/of eventueel afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afw ikkeling van het
onderhavig faillissement.

10-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-7-2021

08-04-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
mr. G.J. ten Hagen
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen
Bijlagen

10-04-2020
1

