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Gegevens onderneming
Rijksstraatw eg 109
1396 JH BAAMBRUGGE
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Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens uit het Handelsregister bestaan de activiteiten van de
onderneming uit het reinigen en behandelen van kleding en stoffen.
Feitelijk fungeerde gefailleerde als personeels-B.V. binnen een onderneming
die stomerijen exploiteert. De activiteiten bestonden dan ook enkel uit het
uitlenen van het personeel aan de eenmanszaak die de stomerijactiviteiten
verricht.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 399.344,00

€ -38.803,00

€ 30.450,00

2018

€ 399.100,00

€ 4.010,00

€ 255.664,00

2020

€ 169.765,51

€ -42.905,00

€ 139.376,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens over 2019 en 2018 zijn afkomstig uit de vastgestelde
en gedeponeerde jaarrekening 2019. De gegevens over 2020 zijn afkomstig
uit de aangeleverde kolommenbalans per 30 september 2020.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
19

13-11-2020
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Toelichting
Volgens de gegevens uit het Handelsregister: 6

Boedelsaldo
€ 7.817,97

13-11-2020
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€ 9.870,25

09-11-2021
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Verslagperiode
van
13-10-2020

13-11-2020
1

t/m
12-11-2020
van
13-11-2020

12-02-2021
2

t/m
12-2-2021
van
13-2-2021

12-05-2021
3

t/m
11-5-2021
van
12-5-2021

10-08-2021
4

t/m
9-8-2021
van
10-8-2021
t/m
8-11-2021

Bestede uren

09-11-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

42 uur 3 min

2

28 uur 57 min

3

26 uur 42 min

4

18 uur 6 min

5

6 uur 21 min

totaal

122 uur 9 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.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is bij akte van 13 oktober 2011 opgericht en op 18 oktober
2011 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De
heer Robbert W illem Hendrikse is sinds 1 januari 2020 bestuurder van
gefailleerde en sinds 20 mei 2020 enig aandeelhouder.

13-11-2020
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Tot 20 mei 2020 w as de heer Robert Hendrikse, vader van de huidige
bestuurder, enig aandeelhouder en (tot 1 januari 2020 enig) bestuurder van
gefailleerde.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder w as er op datum faillissement geen sprake
van lopende procedures. Van het tegendeel is niet gebleken.

1.3 Verzekeringen

13-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder w as er op datum faillissement geen sprake
van lopende verzekeringen.

13-11-2020
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Er is gebleken dat gefailleerde nog een ziekengeldverzekering had afgesloten.
Deze is per datum faillissement beëindigd. De curator zal erop toezien dat een
eventuele restitutie naar de boedelrekening w ordt overgemaakt.

12-02-2021
2

1.4 Huur
Niet van toepassing. Gefailleerde fungeert in feite als personeels B.V. binnen
een onderneming die stomerijen exploiteert. Het personeel w ordt ingehuurd
door een eenmanszaak van de bestuurder, w aarin zich de (activa van de)
diverse bedrijfslocaties bevinden. Het gaat om een w as-/stoomlocatie in
Baambrugge en een drietal locaties w aar klanten hun te stomen kleding
afhalen en ophalen (tw ee in Amsterdam-Zuid en één in Hilversum).

1.5 Oorzaak faillissement

13-11-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende aangegeven omtrent de oorzaken van het
faillissement:

13-11-2020
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In de vennootschap is uitsluitend personeel ondergebracht. Deze
personeelsleden w erden ingehuurd door de eenmanszaak, The Dry Clean
Specialist, van de bestuurder. De eenmanszaak is volgens opgaaf eigenaar
van de bedrijfsactiva en van hieruit w erd de onderneming gedreven.
Door de maatregelen rondom het Corona-virus liepen de w erkzaamheden
aanzienlijk terug. Volgens opgave is de vraag vanaf maart 2020 met 50%
afgenomen. Vanw ege de thuisw erksituatie w erd er veel minder formele kleding
als kostuums en overhemden aangeboden. Ondanks de financiële
steunpakketten van de overheid bleven de schulden oplopen. Getracht is om
ontslag van een aantal w erknemers aan te vragen om hiermee de kosten te
verlagen. Dit verzoek is door het UW V afgew ezen.
De eenmanszaak van de bestuurder kon als gevolg van de teruglopende
omzet de facturen van gefailleerde niet meer betalen, w aardoor er een
vordering in rekening-courant op de eenmanszaak / de bestuurder is ontstaan.
Gefailleerde kon als gevolg hiervan (met name) haar fiscale verplichtingen niet
nakomen. Nadat er een tw eede reeks maatregelen w erden genomen om het
Corona-virus terug te dringen, heeft de bestuurder het eigen faillissement
aangevraagd om de schulden niet langer te laten oplopen.
De curator zal nog onderzoek doen naar de oorzaken en achtergronden van
het faillissement.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een uitgebreide vragenbrief
aan de huidige en voormalige bestuurder verzonden. De vragen zagen op een
aantal administratieve punten, maar ook op de achtergronden en oorzaken
van het faillissement. De voormalige en huidige bestuurder hebben de curator
van een gezamenlijke reactie voorzien. De curator is doende deze te
bestuderen en zal de beantw oording meenemen in zijn onderzoek.

12-05-2021
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De curator heeft in een reactie op de brief van het bestuur een aantal
voorlopige conclusies geformuleerd. Die zien onder meer op de oorzaken van
het faillissement. Het bestuur is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren
en heeft dat ook gedaan. De curator is doende deze reactie te bestuderen.

10-08-2021
4

Verw ezen w ordt naar par. 7 van dit verslag.

09-11-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19

13-11-2020
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Toelichting
Alle w erknemers zijn bij het UW V aangemeld om in aanmerking te komen voor
de loongarantieregeling. Met één w erknemer w as voor datum faillissement
reeds een vaststellingsovereenkomst gesloten. De betreffende w erknemer
heeft evenw el nog een achterstallige loonvordering, zodat ook deze
w erknemer bij het UW V is aangemeld.
De bestuurder heeft aangegeven tw aalf w erknemers een nieuw e
arbeidsovereenkomst aan te w illen bieden vanuit de eenmanszaak. De curator
heeft ingestemd met beëindiging van de arbeidsovereenkomsten en de
w erknemers aangegeven dat vanaf 21 oktober 2020 de nieuw e w erkgever
verantw oordelijk is voor tijdige en volledige betaling van het loon en overige
emolumenten. Zie verder par 6. van dit verslag.
Gebleken is dat de eenmanszaak uiteindelijk dertien w erknemers een nieuw e
arbeidsovereenkomst heeft aangeboden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
19

13-11-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-10-2020

19

totaal

19

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- contacten w erknemers en ontslagbrief;
- contacten UW V.

13-11-2020
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Deze w erkzaamheden zijn goeddeels afgew ikkeld.
Afgew ikkeld.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

12-02-2021
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Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

13-11-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing. In de vennootschap zijn uitsluitend de personeelsleden
van de stomerij-onderneming ondergebracht. De materiële activa, zoals
machines, zijn volgens opgaaf ondergebracht in de eenmanszaak van de
bestuurder.

13-11-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

13-11-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

13-11-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie onder par. 3.3 van dit verslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

13-11-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

saldo bankrekening

€ 2.052,28

totaal

€ 2.052,28

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

13-11-2020
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Op datum faillissement vertoonde de bankrekening een creditstand. De bank
betaalde dit echter niet uit, omdat zij zich kon beroepen op verrekening ter
zake een verstrekt krediet. De schuld in dat kader is echter volledig betaald
door een gelieerde vennootschap, die hoofdelijk medeschuldenaar w as.
Overigens is w at de curator betreft ook vast komen te staan dat die
gelieerde vennootschap als enige gebruik maakte van het krediet.

09-11-2021
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De bank heeft het creditsaldo daarom alsnog op de faillissementsrekening
voldaan.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgew ikkeld.

09-11-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Rekening-courantvordering eenmanszaak
bestuurder

€ 67.331,73

totaal

€ 67.331,73

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De rekening-courantvordering is volgens opgave opgelopen vanw ege het feit
dat de eenmanszaak als gevolg van de Corona-crisis de inleenvergoeding voor
het personeel niet meer kon voldoen. De curator zal aan de hand van de
administratie nog nader onderzoek doen naar de hoogte en het ontstaan van
deze vordering.

13-11-2020
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ING Bank N.V. heeft overigens kenbaar gemaakt bij de curator dat zij een
pandrecht heeft gevestigd op de betreffende vordering. De curator heeft de
stukken in dat kader nog niet definitief beoordeeld, maar zal als het pandrecht
rechtsgeldig is gevestigd in overleg treden met ING en eventueel afspraken
maken over de inning van de vordering. Zie verder par. 5 van dit verslag.
De curator heeft het door ING gepretendeerde pandrecht beoordeeld en
vastgesteld dat dit rechtsgeldig is gevestigd. Met ING zijn afspraken gemaakt
over de inning (zie par. 5 van dit verslag).

12-02-2021
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De curator streeft ernaar om zijn onderzoek naar de rekeningcourantvordering in de komende verslagperiode goeddeels af te ronden. De
bestuurder heeft reeds aangegeven w aarschijnlijk een minnelijke regeling te
w illen treffen. De curator zal in samenspraak met ING de inning ter hand
nemen.
De curator heeft in de afgelopen de voormalige en huidige bestuurder een
aantal vragen gesteld aangaande de aard en omvang van de rekening-courant
schuld. Hierop is een reactie ontvangen, de curator is doende deze te
bestuderen.

12-05-2021
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De curator heeft in een reactie op de brief van het bestuur een aantal
voorlopige conclusies geformuleerd. Die zien onder meer op de aard en
omvang van de rekening-courant schuld. Het bestuur is in de gelegenheid
gesteld hierop te reageren en heeft dat ook gedaan. De curator is doende
deze reactie te bestuderen.

10-08-2021
4

De schuld aan ING w aarvoor het pandrecht op de rekening-courantvordering
w as gevestigd is voldaan door een derde partij. ING heeft dan ook geen
pandrecht meer op de vordering. Zie uitgebreider onderdeel "5.
Bank/Zekerheden."
Zie par. 7 van dit verslag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

09-11-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Nader onderzoek rekening-courantvordering;
- Eventueel afspraken met ING omtrent inning.

13-11-2020
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- Onderzoek rekening-courantvordering;
- Inning van vordering(en) en overleg met bestuurder, w aaronder in het kader
van mogelijke minnelijke regeling.

12-02-2021
2

- Onderzoek rekening-courantvordering, bestudering beantw oording vragen
bestuur;
- Inning van vordering(en) en overleg met bestuurder, w aaronder in het kader
van mogelijke minnelijke regeling.

12-05-2021
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- Onderzoek rekening-courantvordering, bestudering beantw oording reactie
bestuur op voorlopige conclusies;
- inning van vordering(en) en overleg met bestuurder, w aaronder in het kader
van mogelijke minnelijke regeling.

10-08-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 74.312,65

13-11-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij
Rabobank Gooi en Vechtstreek en bij ING Bank N.V. Rabobank heeft vooralsnog
geen vordering ingediend. ING heeft een vordering van € 74.31,65 ingediend
(zie par. 5.3).
€ 0,00

10-08-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
ING heeft kenbaar gemaakt dat Exploitatiemaatschappij Hendrikse B.V., w elke
vennootschap hoofdelijk aansprakelijk w as voor de schuld aan ING, de
vordering van ING heeft voldaan. Exploitatiemaatschappij heeft vooralsnog
geen vordering ingediend uit hoofde van regres of subrogatie. In een dergelijk
geval zou relevant zijn in w elke mate de schuld aan ING beide
vennootschappen aan ging. Overigens is door het bestuur aangegeven dat
door gefailleerde nooit gebruik is gemaakt van het krediet, hetgeen een
(sterke) aanw ijzing zou vormen dat de schuld haar niet aanging en van
subrogatie of regres geen sprake is.

Toelichting vordering van bank(en)
De afgelopen verslagperiode is het saldo van de bankrekening van €
2.052,28 overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

09-11-2021
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5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

13-11-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
ING heeft een vordering ingediend van € 74.312,65. Het zou gaan om een
krediet verstrekt aan zow el gefailleerde als aan Exploitatiemaatschappij
Hendrikse B.V., w aarvan de vader van de huidige DGA enig bestuurder en
aandeelhouder van is. Beide vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk
jegens ING. De vader van de bestuurder heeft tevens een borgstelling
afgegeven.
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ING heeft daarnaast aangegeven dat gefailleerde vrijw el al haar goederen aan
haar heeft verpand ('bankzekerheid'). De curator zal de kredietdocumentatie
nog beoordelen.
De curator heeft vastgesteld dat de zekerheden rechtsgeldig zijn gevestigd,
w aardoor bijvoorbeeld in ieder geval alle vorderingen van gefailleerde
(ontstaan vóór datum faillissement) zijn verpand aan ING.

12-02-2021
2

Als gevolg van de delging van de schuld aan ING door Exploitatiemaatschappij
Hendrikse B.V. zijn de pandrechten in beginsel tenietgegaan (behoudens de
mogelijkheid van subrogatie, zie ook onderdeel 5.1).

10-08-2021
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5.4 Separatistenpositie
ING Bank N.V. is separatist in dit faillissement voor w at betreft alle goederen
die rechtsgeldig aan haar zijn verpand door gefailleerde. Als de curator tot het
oordeel komt dat de pandrechten rechtsgeldig zijn gevestigd, zal de curator
nog nader in overleg treden met ING en eventueel afspraken maken omtrent
de uitw inning van de zekerheden (en met name de inning van de rekeningcourantvordering op de eenmanszaak, zie par. 4).
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Zie par. 5.3: ING is separatist. De curator heeft afspraken gemaakt omtrent de
inning van de rekening-courantvordering(en).

12-02-2021
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Zie onderdeel 4.1 aangaande de ontw ikkelingen met betrekking tot de (inning
van) de rekening-courant vordering.

12-05-2021
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
eigendomsvoorbehoud. Gezien de aard van de activiteiten (uitlenen personeel)
w ordt dat ook niet verw acht.

13-11-2020
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5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
retentierechten. Gezien de aard van de activiteiten (uitlenen personeel) w ordt
dat ook niet verw acht.

5.7 Reclamerechten

13-11-2020
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5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
reclamerechten. Gezien de aard van de activiteiten (uitlenen personeel) w ordt
dat ook niet verw acht.

13-11-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator zal de inning van de rekening-courantvordering(en) ter hand
nemen. Zodra dit tot een opbrengst leidt, heeft de boedel recht op een
boedelbijdrage.

12-02-2021
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Beoordelen kredietdocumentatie ING;
- Nader overleg ING en maken afspraken omtrent uitw inning zekerheden.

13-11-2020
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- Nader overleg ING omtrent inning vordering(en).

12-02-2021
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In beginsel afgew ikkeld, behoudens een eventuele discussie omtrent regres of
subrogatie.

10-08-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De feitelijke w erkzaamheden w erden door de eenmanszaak van de bestuurder
uitgevoerd. Voor het inlenen van het personeel betaalde de eenmanszaak een
maandelijkse fee, volgens opgave gelijk aan alle bruto loonkosten plus 2,5 %
opslag. De afgelopen maanden w as de eenmanszaak niet in staat de
betreffende fee te voldoen. Nu de eenmanszaak graag haar w erkzaamheden
w ilde voortzetten en de bestuurder heeft aangegeven een deel van de
w erknemers vanuit de eenmanszaak een nieuw e arbeidsovereenkomst aan te
w illen bieden, heeft de eenmanszaak een korte termijn - tot en met 20 oktober
2020 - het personeel ingeleend van de boedel. De eenmanszaak heeft
hiervoor een vergoeding aan de boedel voldaan. Nadien zijn de betreffende
w erknemers in loondienst getreden van de eenmanszaak.
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6.2 Financiële verslaglegging
Voor het inlenen van personeel heeft de eenmanszaak een bedrag van €
7.817,97 inclusief btw aan de boedel voldaan. Met de voortzetting w aren geen
directe kosten (die bij staking van de activiteiten niet in rekening w aren
gebracht) gemoeid. De voortzetting heeft dus geleid tot een positief financieel
resultaat voor de boedel van voornoemd bedrag.

13-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afgew ikkeld.

13-11-2020
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. Nu de activiteiten enkel bestonden uit het uitlenen van
personeel, w as een doorstart niet mogelijk. Het feit dat de eenmanszaak van
de bestuurder een deel van het personeel in dienst heeft genomen, w ordt
door de curator niet als doorstart gezien en hij heeft dienaangaande ook geen
afspraken gemaakt met de eenmanszaak of het personeel. Beide partijen acht
hij vrij in de afspraken die zij dienaangaande maken.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

13-11-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding grotendeels digitaal ontvangen. De curator
zal onderzoeken in hoeverre de administratie juist en volledig is en of deze
voldoet aan de eisen die de w et daaraan stelt.
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Dit onderzoek w ordt gecontinueerd.

12-02-2021
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een vragenbrief aan de
voormalige en huidige bestuurder verzonden, w aarin onder meer een aantal
vragen van administratieve aard is gesteld. Zie ook onderdeel 1.5. Hierop is
een reactie ontvangen, de curator is doende deze te bestuderen.

12-05-2021
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De curator heeft in een reactie op de brief van het bestuur een aantal
voorlopige conclusies geformuleerd, die onder meer verband houden met de
administratie. Het bestuur is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren en
heeft dat ook gedaan. De curator is doende deze reactie te bestuderen.

10-08-2021
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In de afgelopen verslagperiode hebben diverse contacten met de bestuurder
en de voormalig bestuurder plaatsgevonden. Voor w at betreft de
administratieplicht geldt dat de curator tot de conclusie is gekomen dat
daaraan is voldaan. Voor w at betreft de overige punten zie par. 7.5 hierna.

09-11-2021
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Vermeldensw aardig is nog dat gefailleerde vóór faillissement beroep heeft
gedaan op de NOW -regeling en in dat kader bij het UW V een definitieve
berekening ingediend diende te w orden. De bestuurder heeft hier op eigen
kosten zorg voor gedragen.

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: 4 mei 2020, derhalve tijdig
2018: 26 juni 2019, derhalve tijdig
2017: 3 september 2018, derhalve tijdig

13-11-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

13-11-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 18.000,=. Omdat een eventuele vordering
uit hoofde van het niet hebben voldaan aan de stortingsplicht zal zijn verjaard,
acht de curator nader onderzoek daarnaar niet opportuun.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-11-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Dit onderzoek w ordt gecontinueerd.

Toelichting
Het onderzoek w ordt gecontinueerd.

Toelichting
In onderzoek. Zie ook onderdelen 1.5 en 7.1.

Toelichting
De curator is voorshands van oordeel dat zow el de huidige bestuurder als de
voormalig bestuurder (de vader van de huidig bestuurder) aansprakelijk zijn.
Die aansprakelijkstelling w ordt betw ist. Tevens is de curator van oordeel dat
zow el de huidig- als voormalig bestuurder aansprakelijk zijn voor de
rekening-courantvordering op de (thans:) eenmanszaak (zie par. 4 van dit
verslag). Die aansprakelijkheid w ordt door de huidig bestuurder erkend, maar
door de voormalig bestuurder betw ist.

13-11-2020
1

12-02-2021
2

12-05-2021
3

10-08-2021
4

09-11-2021
5

Op dit moment w orden de mogelijkheden tot een minnelijke regeling
onderzocht. De curator streeft ernaar dit punt in de komende verslagperiode
af te ronden, w aarna ook tot afw ikkeling van het faillissement overgegaan
kan w orden. Blijkt een minnelijke regeling niet mogelijk, dan zal de curator
zich beraden op de te nemen vervolgstappen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-11-2020
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In onderzoek

12-02-2021
2

Toelichting
Dit onderzoek w ordt gecontinueerd.

Toelichting
Het onderzoek w ordt gecontinueerd.

Toelichting
In onderzoek. Zie ook onderdelen 1.5 en 7.1.
Nee
Toelichting
Dit onderzoek is afgerond. Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

12-05-2021
3

10-08-2021
4

09-11-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Bij zijn onderzoek naar de administratie en feiten en omstandigheden
voorafgaand aan het faillissement, zal de curator tevens onderzoek doen naar
eventuele overige onregelmatigheden.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- toezien op het aanleveren van de volledige boekhouding;
- onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.
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- onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.

12-02-2021
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- onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
- bestuderen beantw oording vragenbrief door bestuur;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.

12-05-2021
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- onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
- bestuderen reactie bestuur op voorlopige conclusies
rechtmatigheidsonderzoek;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.

10-08-2021
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- contacten (advocaat van) bestuur inzake mogelijke minnelijke regeling c.q.
betw isting aansprakelijkheid;
- indien van toepassing: bepalen vervolgstappen inzake rechtmatigheid.

09-11-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden geen ingediend.

13-11-2020
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€ 24.287,15

12-02-2021
2

€ 25.368,56

12-05-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 69.195,00
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€ 100.437,00

12-02-2021
2

€ 109.774,78

12-05-2021
3

€ 109.775,00

10-08-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden niet ingediend.
€ 17.951,45

13-11-2020
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12-02-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 74.312,65

13-11-2020
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Toelichting
Vordering bank.
€ 80.297,42

12-02-2021
2

Toelichting
Vordering bank + niet overgenomen loonvordering w erknemer.
€ 5.984,77

10-08-2021
4

Toelichting
De bank heeft aangegeven dat haar vordering door een derde is voldaan.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

13-11-2020
1

2

12-02-2021
2

3

12-05-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 14.740,16

13-11-2020
1

€ 16.307,94

12-02-2021
2

€ 29.765,28

12-05-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is het nog te vroeg om conclusies ten aanzien van een
eventuele uitkering aan credituren te verstrekken.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- aanschrijven crediteuren;
- controleren en plaatsen ingediende vorderingen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft vooralsnog geen procedures aanhangig gemaakt.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

13-11-2020
1

De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

13-11-2020
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- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- beoordeling zekerheden, eventueel overleg met ING omtrent uitw innen
zekerheden;
- overleg ten aanzien van inning rekening-courantvordering;
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

12-02-2021
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- onderzoek naar- en inning van rekening-courantvordering(en);
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
- onderzoek naar- en inning van rekening-courantvordering(en);
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek rechtmatigheid;
- bestuderen beantw oording vragenbrief door bestuur;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

12-05-2021
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- onderzoek naar- en inning van rekening-courantvordering(en);
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek rechtmatigheid;
- bestuderen reactie bestuur op voorlopige conclusies curator;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

10-08-2021
4

De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
bestaan uit:
- mogelijk treffen minnelijke regeling (huidig en voormalig) bestuurder; en
indien niet mogelijk
- bepalen vervolgstappen in dat kader.

09-11-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft thans geen inzicht in de termijn die nodig is voor de
afw ikkeling van het onderhavige faillissement.

13-11-2020
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Mits tot een minnelijke regeling gekomen w ordt met de huidig- en voormalig
bestuurder, streeft de curator ernaar om het faillissement de komende
verslagperiode af te w ikkelen.
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10.3 Indiening volgend verslag
9-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig
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10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:

13-11-2020
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mr. J.A.M. van Dieren
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT
Bij beschikking van 1 september 2021 is tot opvolgend curator benoemd:
mr. M.A. van der Hoeven
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen
Bijlagen
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