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

5
23-11-2021
F.16/20/419
NL:TZ:0000169589:F001
08-12-2020

R-C
Curator

mr. Neijt
mr T.F. Quaars

Algemene gegevens
Naam onderneming
Divardy Handling Systems B.V.

08-01-2021
1

Gegevens onderneming
Divardy Handling Systems B.V. (hierna ook: "failliet") is statutair gevestigd te
Culemborg en feitelijk gevestigd te (3439 MP) Nieuw egein aan de Pascalbaan
3. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 62699040.

08-01-2021
1

Activiteiten onderneming
In het handelsregister is als bedrijfsomschrijving vermeld: "De vervaardiging
van handlingapparatuur en speciaal machines voor de voedings- en
genotsmiddelenindustrie".
SBI-code: 46682 - Groothandel in machines voor de voedings- en
genotmiddelenindustrie.
Failliet hield zich bezig met het ontw erpen, produceren en verkopen van
machines voor de voedings- en genotsmiddelenindustrie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 1.091.951,00

Winst en verlies
€ -767.088,00

Balanstotaal
€ 1.184.260,00

08-01-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor vermelde gegevens zijn vermeld in de jaarrekening 2019. Eerdere
jaarrekeningen zijn niet beschikbaar, omdat de huidige activiteiten eerst vanaf
2019 zijn gestart.

08-01-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
24

08-01-2021
1

Toelichting
Bij failliet zijn in totaal 24 w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

08-01-2021
1

Toelichting
Per datum verslag bedraagt het saldo van de boedelrekening nihil. Er is nog
geen actief gerealiseerd.

Verslagperiode
van
8-12-2020

08-01-2021
1

t/m
7-1-2021
van
30-6-2021

29-09-2021
4

t/m
27-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 18 min

2

52 uur 41 min

3

13 uur 42 min

4

7 uur 0 min

5

4 uur 0 min

totaal

116 uur 41 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De in de eerste verslagperiode verrichte w erkzaamheden zien met name op de
inventarisatie en het onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart.

08-01-2021
1

In de tw eede verslagperiode is de inventarisatie afgerond, zijn de
mogelijkheden voor een doorstart nader onderzocht en zijn de
debiteurenvorderingen geïncasseerd. Verder is een aanvang gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek.

01-04-2021
2

In de derde verslagperiode is het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. Ook zijn de debiteuren nogmaals aangeschreven ter incasso.
Verder hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

01-07-2021
3

In de vierde verslagperiode hebben zich geen nieuw e ontw ikkelingen
voorgedaan.

29-09-2021
4

Inmiddels zijn alle w erkzaamheden verricht en kan w orden overgegaan tot
afw ikkeling van het faillissement. Dit vijfde verslag dient tevens te w orden
aangemerkt als eindverslag.

23-11-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 19 februari 2015 en maakt
onderdeel uit van de Rademaker Groep. Enig aandeelhouder en tevens
bestuurder is Racu BV. De aandelen in laatstgenoemde vennootschap w orden
gehouden door Rademaker Beheer BV. Het bestuur van deze vennootschap
w ordt gevormd door de heren M.M.G. Muermans en R.T.A. Kals (uitvoerende
bestuurders) en C. van Zanten en J.J.A. van Blokland (niet uitvoerende
bestuurders).

08-01-2021
1

Divardy Handling Systems BV is een voortzetting van het op 12 maart 2019
door de Rechtbank Midden-Nederland failliet verklaarde RD Metaal Utrecht B.V.
(voorheen h.o.d.n. Divardy Constructions BV). Vanuit dit faillissement zijn de
activa overgenomen en de activiteiten voortgezet. Vanuit de vennootschap
w erden aanvankelijk andere activiteiten verricht. Deze zijn beëindigd voordat
de doorstart vanuit het faillissement van RD Metaal Utrecht BV plaatsvond.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is failliet geen partij in lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

08-01-2021
1

1.3 Verzekeringen
Alle benodigde verzekeringen zijn afgesloten door en lopen via de Rademaker
groep.

08-01-2021
1

Alle op failliet btrekking hebbende verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

01-07-2021
3

1.4 Huur
De bedrijfsruimte van failliet w ordt gehuurd. Bij brief d.d. 14 december 2020 is
de huurovereenkomst door de curator opgezegd na daarvoor verkregen
toestemming van de rechter-commissaris. Het gehuurde is reeds voor de
uitspraak van het faillissement ontruimd. De curator is met de verhuurder
overeengekomen dat de huurovereenkomst per 31 december 2020 met
w ederzijds goedvinden w ordt beëindigd.

08-01-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur is het faillissement een direct gevolg van de coronacrisis.
Veel van de opdrachtgevers hebben investeringen uitgesteld w aardoor de
orderportefeuille van failliet nagenoeg is opgedroogd. Dit heeft ertoe geleid
dat de omzet van failliet terugliep w aardoor zij niet langer aan haar financiële
verplichtingen kon voldoen. Vanuit de groep zijn maandelijks bedragen
geleend zodat de directe verplichtingen w aaronder huur en personeel toch
konden w orden voldaan. Omdat er vooralsnog geen uitzicht is op herstel, is
besloten om eigen aangifte te doen van het faillissement.

08-01-2021
1

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
In een van de volgende verslagen w ordt hierop teruggekomen.
Het oorzakenonderzoek loopt nog. Zodra dit is afgerond, w ordt hiervan
melding gemaakt in het verslag.

01-04-2021
2

In de vierde verslagperiode is het oorzakenonderzoek afgerond. Hieruit zijn
geen bijzonderheden naar voren gekomen. De curator heeft geen
aanw ijzingen gevonden dat aan het faillissement andere oorzaken ten
grondslag liggen dan door het bestuur zijn aangegeven. Het is duidelijk dat de
financiële problemen met name zijn ontstaan door de coronacrisis. Als gevolg
hiervan zijn de opdrachten en daarmee de bedrijfsactiviteiten zodanig
teruggelopen dat een faillissement niet kon w orden voorkomen.

29-09-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
24

08-01-2021
1

Toelichting
Op datum faillissement had failliet 24 w erknemers in dienst. Een aantal hiervan
betreft w erknemers van het eerder gefailleerde RD Metaal Utrecht BV. Zij zijn
bij de doorstart, c.q. overname van de activa bij de Divardy Handling Systems
BV in dienst getreden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
24

08-01-2021
1

Toelichting
Idem.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-12-2020

24

totaal

24

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De arbeidsovereenkomsten zijn bij brief d.d. 14 december 2020 door de
curator opgezegd. Hiervoor is door de rechter-commissaris een machtiging
afgegeven.

08-01-2021
1

De salarissen zijn betaald tot en met november 2020. Direct na de uitspraak
van het faillissement is UW V door de curator geïnformeerd en verzocht om een
intakegesprek te plannen zodat de w erknemers aanspraak kunnen maken op
de loongarantieregeling.
In de tw eede verslagperiode hebben enkele w erknemers contact opgenomen
met de curator over het faillissement en de afw ikkeling hiervan.

01-04-2021
2

In de derde verslagperiode zijn geen w erkzaamheden meer verricht zodat dit
hoofdstuk kan w orden afgesloten.

01-07-2021
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

08-01-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

08-01-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris, rollend materieel en voorraad

€ 131.250,00

totaal

€ 131.250,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bij failliet is een bedrijfs- en kantoorinventaris aangetroffen alsmede (rollend)
materieel en een voorraad. Reeds voor de uitspraak van het faillissement zijn
de activa in opdracht van de pandhouder getaxeerd, w aarbij een onderscheid
is gemaakt tussen de bodemzaken en niet bodemzaken.

08-01-2021
1

Op 26 november 2020 is tussen de pandhouder (Racu BV) en failliet een
overeenkomst afgesloten tot afw ijkende w ijze van verkoop ex artikel 3:251 lid
2 BW . De verpande inventaris en voorraad is verkocht aan Rademaker BV voor
de liquidatiew aarde.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bodemzaken zijn op de hiervoor beschreven w ijze verkocht onder de
opschortende voorw aarde van instemming door de Ontvanger. Reeds voor de
uitspraak van het faillissement heeft de Ontvanger aangegeven akkoord te
gaan w aarmee de verkoop een feit is gew orden.

08-01-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de verpanding alsmede de w ijze van verkoop van de activa
onderzocht. Zow el de verpanding als de verkoop hebben op rechtsgeldige
w ijze plaatsgevonden.
De pandhouder heeft aangegeven dat w anneer een doorstart c.q. overname
kan w orden gerealiseerd en dit nodig is, de activa hierbij kunnen w orden
betrokken.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

08-01-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Lopende projecten

Boedelbijdrage
€ 12.790,00

Voorraad
totaal

€ 0,00

€ 12.790,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor.

08-01-2021
1

Op datum faillissement w as sprake van enkele lopende projecten. Deze
w orden door Racu BV afgemaakt. Slechts één project vertegenw oordigt een
(over)w aarde. De curator heeft met Racu BV afgesproken om de w aarde bij
helfte te delen. Aan de boedel komt dan een bedrag van € 12.790 toe. De
rechter-commissaris heeft hiervoor toestemming verleend.

01-04-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor.

08-01-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill
totaal

Toelichting andere activa
Indien een doorstart c.q. overname kan w orden gerealiseerd, kan mogelijk ook
de goodw ill w orden verkocht. De w aarde hiervan is nog niet bekend.

08-01-2021
1

Zoals hierna in het verslag is vermeld, is het niet gelukt om een doorstart te
realiseren. In verband hiermee is de goodw ill niet te gelde gemaakt.

01-04-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De verrichte w erkzaamheden zien op de inventarisatie en dan met name het
bepalen van de omvang van de aanw ezige activa.

08-01-2021
1

Naar het zich laat aanzien zijn geen activa meer aanw ezig die nog te gelde
kunnen w orden gemaakt.

01-07-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vorderingen van failliet op derden.

€ 457.368,48

€ 436.310,71

€ 42.876,68

totaal

€ 457.368,48

€ 436.310,71

€ 42.876,68

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van failliet stond per datum faillissement een bedrag
van € 484.200,88 aan vorderingen open. In de eerste verslagperiode is
hiervan een bedrag van € 151.728,51 voldaan.

08-01-2021
1

De verpanding van de activa, w aaronder de debiteurenvorderingen, heeft
plaatsgevonden op 8 oktober 2020. Nadien zijn geen pandlijsten
geregistreerd. Het merendeel van de vorderingen ziet op facturen van na
datum verpanding. Het betreft hier echter vorderingen die voortvloeien uit ten
tijde van de verpanding bestaande rechtsverhoudingen, zodat de betreffende
vorderingen onder het pandrecht vallen.
W el is vanaf de datum w aarop eigen aangifte van het faillissement is gedaan
nog een bedrag van in totaal € 84.983,02 aan de debiteuren gefactureerd. De
curator heeft zich op het standpunt gesteld dat dit bedrag aan de boedel
toekomt. De pandhouder heeft aangegeven hiermee in te kunnen stemmen en
de curator verzocht om de incasso van de overige debiteurenvorderingen ter
hand te nemen voor een boedelbijdrage van 10% over het incassoresultaat
vanaf datum faillissement. Ingeval alle vorderingen kunnen w orden
geïncasseerd, bedraagt de boedelbijdrage dan € 39.921,78 te vermeerderen
met btw .
De curator is voornemens om met het voorstel van de pandhouder in te
stemmen en zal hiervoor toestemming vragen aan de rechter-commissaris.
In de tw eede verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven. Gebleken is
dat het totaalbedrag van de openstaande vorderingen, na correctie, €
457.368,48 bedraagt. Hiervan ziet een bedrag van € 371.119,29 op de
verpande vorderingen en een bedrag van € 86.249,19 op de niet verpande
vorderingen.
Tot op heden is een bedrag van € 354.352,69 aan verpande vorderingen
geïncasseerd en een bedrag van € 81.958,02 aan niet verpande vorderingen.
De curator is met de pandhouder een boedelbijdrage overeengekomen van
10% over het incassoresultaat, te vermeerderen met 21% btw . De
boedelbijdrage bedraagt dan € 42.876,68 inclusief btw .
Met de grootste debiteur loopt een discussie over de juistheid van de facturen.
Om de vordering toch te kunnen incasseren is met de debiteur afgesproken
dat 10% van het totaalbedrag kan w orden achtergehouden. Dit betreft een
bedrag van € 22.000,60 dat bij helfte ten laste is gekomen van de boedel en
de pandhouder.
Per saldo is aan de boedel toegekomen € 113.834,40 (€ 81.958,02 niet
verpand + € 42.876,68 boedelbijdrage incl. btw - € 11.000,30 verrekening
10%).

4.2 Werkzaamheden debiteuren

01-04-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden zien op de inventarisatie, de beoordeling van de
verpanding en van de portefeuille alsmede het overleg met de pandhouder.

08-01-2021
1

De in de tw eede verslagperiode verrichte w erkzaamheden zien op de incasso
van de debiteurenvorderingen.

01-04-2021
2

In de derde verslagperiode zijn geen bedragen meer geïncasseerd. Thans
w orden door de curator de mogelijkheden onderzocht om de openstaande
vorderingen nog te incasseren.

01-07-2021
3

Ook in de vierde verslagperiode zijn geen debiteurenvorderingen meer
geïncasseerd.

29-09-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bankfinanciering verstrekt.

Toelichting vordering van bank(en)
Door failliet w ordt een bankrekening aangehouden bij ABN AMRO Bank. Door
de bank is geen financiering verstrekt. Vanw ege het faillissement is de
rekening geblokkeerd. Omdat het tegoed op de bankrekening onder het
pandrecht valt van Racu BV althans het tegoed is opgebouw d uit betalingen
van verpande debiteuren, heeft de curator ABN AMRO Bank verzocht om het
tegoed vrij te geven.
€ 0,00

08-01-2021
1

01-04-2021
2

01-07-2021
3

Toelichting vordering van bank(en)
De bankrekening van failliet is door ABN AMRO Bank gedeblokkeerd, w aarna
het tegoed op de rekening is doorbetaald aan de pandhouder. Vervolgens is
door de pandhouder het aan de boedel toekomende bedrag uit hoofde van de
debiteurenincasso gestort op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Door failliet zijn meerdere operational leaseovereenkomsten afgesloten. Deze
w orden door Racu althans de Rademaker groep overgenomen.

08-01-2021
1

Alle leaseovereenkomsten zijn inmiddels overgenomen.

01-04-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Zoals eerder in dit verslag is vermeld, is op 8 oktober 2020 ten behoeven van
Racu BV een pandrecht gevestigd op de inventaris, voorraden en vorderingen
van failliet.

08-01-2021
1

De verplichting tot verpanding is neergelegd in de overeenkomst tot geldlening
die op 14 mei 2019 tussen failliet en Racu BV is afgesloten. In de
overeenkomst is vermeld dat naast een agiostorting van € 500.000 aan failliet
een krediet in rekening-courant w ordt verstrekt tot een bedrag van €
2.500.000.
Ten tijde van de uitw inning van het pandrecht op 26 november 2020 had Racu
BV een vordering op failliet uit hoofde van de rekening-courant van €
1.900.000. Zow el in de periode voor als na de verpanding zijn door Racu
aanzienlijke bedragen in het kader van de rekening-courant aan failliet
uitbetaald.

5.4 Separatistenpositie
Pandrecht, zie hiervoor.

08-01-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog is hierop geen beroep gedaan.

08-01-2021
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog is hierop geen beroep gedaan.

08-01-2021
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog is hierop geen beroep gedaan.

08-01-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De pandhouder heeft een boedelbijdrage voorgesteld van 10% over het
incassoresultaat vanaf datum faillissement als de curator de verpande
vorderingen incasseert. De curator heeft de rechter-commissaris hiervoor om
toestemming gevraagd.
€ 42.876,68
Toelichting
De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de tussen de curator
en de pandhouder overeengekomen boedelbijdrage voor de incasso van de
debiteurenvorderingen. Aan de boedel komt een bedrag van € 42.876,68
inclusief btw toe.

08-01-2021
1

01-04-2021
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De verpanding van de activa alsmede de uitw inning die heeft plaatsgevonden
zijn door de curator beoordeeld. Hierover heeft overleg plaatsgevonden tussen
partijen.

08-01-2021
1

De in de derde verslagperiode verrichte w erkzaamheden zien op het
deblokkeren van de bankrekening van failliet en de afrekening met de
pandhouder.

01-07-2021
3

In de vierde verslagperiode zijn geen w erkzaamheden meer verricht.

29-09-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van failliet w orden in zeer beperkte omvang voortgezet. Het
betreft hier een project w aarbij de opdrachtgever heeft verzocht om de inzet
van tw ee w erknemers tot eind januari. De rechter-commissaris heeft hiervoor
toestemming verleend.

08-01-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Met de hiervoor genoemde activiteiten kan voor de boedel nog een actief
w orden gerealiseerd van ca. € 50.000. De voorzetting w ordt mede gefaciliteerd
door Racu BV althans de Rademaker groep.

08-01-2021
1

Zoals in het eerste openbare verslag is vermeld, is gedurende het faillissement
nog voor een korte periode een project voortgezet. Hiermee is een netto
resultaat behaald van € 28.406,37.

01-04-2021
2

Dit bedrag is aanzienlijk lager dan het in het eerste verslag genoemde bedrag.
De reden hiervoor is dat de w erkzaamheden eerder zijn beëindigd dan
gepland. Omdat de facturen niet w erden voldaan en de opdrachtgever naar
verluid in financiële problemen w as komen te verkeren, heeft de curator de
w erkzaamheden direct stopgezet. Het is w el gelukt om de facturen voor de
reeds verrichte w erkzaamheden alsnog te incasseren.
De facturatie (en btw ) zijn via Racu BV verlopen. Het netto resultaat w ordt
door deze vennootschap aan de boedel voldaan, althans in de verrekening
meegenomen.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De door de curator verrichte w erkzaamheden zien op het overleg met de
betrokken partijen en het controleren van de gemaakte afspraken.

08-01-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Door de curator w orden de mogelijkheden van een eventuele doorstart
onderzocht. Op dit moment bestaat hierover nog geen duidelijkheid.

08-01-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

08-01-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet bekend.

08-01-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

08-01-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft contact opgenomen met mogelijke gegadigden. Ook hebben
enkele partij zich hiervoor bij de curator gemeld. Thans is de curator met de
betreffende partijen in overleg.

08-01-2021
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator getracht een doorstart te
realiseren. Dit is echter niet gelukt. Er is met meerdere partijen gesproken,
maar die hebben allemaal aangegeven dat zij het risico dat aan een doorstart
is verbonden te groot vinden. Dit vanw ege de huidige crisis.

01-04-2021
2

Daar komt bij dat de fysieke activa feitelijk al voor het faillissement zijn
verkocht en de i.e.-rechten geen eigendom zijn van failliet. Omdat de
activiteiten van failliet dus niet "een op een" kunnen w orden voortgezet, zien
de gegadigden geen heil in een doorstart.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van failliet is direct na de uitspraak van het faillissement aan
de curator ter hand gesteld. Door de curator zal w orden nagegaan of voldaan
is aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW .

08-01-2021
1

De administratie van failliet is op orde. Aan de boekhoudplicht is voldaan.

01-04-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is op 22 september 2020, en dus tijdig, gedeponeerd.

08-01-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing, samenstellingsverklaring.

08-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
W ordt onderzocht.

08-01-2021
1

Hieraan is voldaan.

29-09-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

08-01-2021
1

29-09-2021
4

Toelichting
Hiervoor zijn geen aanw ijzingen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

08-01-2021
1

Nee

29-09-2021
4

Toelichting
Hiervoor zijn geen aanw ijzingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal de curator een aanvang maken met het
rechtmatigheidsonderzoek. Op de uitkomsten hiervan w ordt in een van de
volgende verslagen teruggekomen.

08-01-2021
1

In de tw eede verslagperiode is een aanvang gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek. Vooralsnog zijn hieruit geen bijzonderheden naar
voren gekomen. De curator streeft ernaar om het rechtmatigheidsonderzoek in
de volgende verslagperiode af te ronden. Zodra de de uitkomsten bekend zijn,
w ordt hiervan melding gemaakt in het verslag.

01-04-2021
2

In de derde verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Dit
zal in de vierde verslagperiode w orden afgerond w aarna het faillissement,
behoudens bijzonderheden, kan w orden beëindigd.

01-07-2021
3

In de vierde verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Hieruit
zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen althans aanw ijzingen voor
onregelmatigheden die nader onderzoek rechtvaardigen. De gehele
administratie is door de curator doorgenomen en gecontroleerd. Eventuele
vraagpunten zijn aan het bestuur voorgelegd en naar behoren beantw oord.
Zoals hiervoor is vermeld, is niet gebleken van paulianeus handelen en/of
bestuurdersaansprakelijkheid.

29-09-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de administratie controleren en, indien nodig, een infoscan laten
uitvoeren.

08-01-2021
1

Zie hiervoor. De w erkzaamheden in de derde verslagperiode zien op de
afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

01-04-2021
2

De in de vierde verslagperiode verrichte w erkzaamheden zien op de afronding
van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

29-09-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6,05

08-01-2021
1

Toelichting
Tot op heden is een bedrag aangemeld van € 6,05 door ClaimsAgent B.V. Dit
bedrag ziet op de kosten voor het gebruik van de w ebsite w aarmee de
crediteuren hun vorderingen kunnen aanmelden. Daarnaast zal door de
verhuurder nog een boedelvordering w orden aangemeld over de periode
vanaf datum faillissement tot en met 31 december 2020. Ook zal door UW V
nog een vordering w orden aangemeld uit hoofde van de loongarantieregeling.
Verder zien de boedelschulden op het salaris curator en de verschotten.
€ 51,43

01-04-2021
2

Toelichting
Tot op heden is alleen een boedelvordering aangemeld door ClaimsAgent BV
voor de kosten van het gebruik van de w ebsite w aarmee de crediteuren hun
vordering kunnen aanmelden.
In overleg met de verhuurder is de huurovereenkomst reeds per december
2020 beëindigd zodat w aarschijnlijk geen boedelvordering meer zal w orden
aangemeld. W el zal door UW V nog een vordering w orden aangemeld in het
kader van de loongarantieregeling.
€ 211.318,01

01-07-2021
3

Toelichting
De vordering van ClaimsAgent is verhoogd tot € 54,45. Daarnaast is door UW V
een boedelvordering aangemeld van in totaal € 211.318,01 uit hoofde van de
loongarantieregeling.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Door de fiscus is nog geen vordering aangemeld.

08-01-2021
1

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door UW V is nog geen vordering aangemeld.
€ 89.613,25

08-01-2021
1

01-07-2021
3

Toelichting
Door UW V is een vordering aangemeld van in totaal € 89.613,25.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.661,17

08-01-2021
1

Toelichting
Door een van de w erknemers is een vordering aangemeld voor een bedrag dat
niet onder de loongarantieregeling valt. Verder zijn geen andere preferente
crediteuren bekend.
€ 8.464,93
Toelichting
Door een drietal w erknemers zijn vordering aangemeld voor het gedeelte van
het loon dat niet onder de loongarantieregeling valt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

01-04-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
50

08-01-2021
1

Toelichting
Volgens de administratie van failliet is sprake van ca. 50 crediteuren en een
totaalbedrag aan concurrente vorderingen van ca. € 150.000. De rekeningcourantvordering van Racu BV is niet in dit bedrag begrepen.
Omdat de curator nog niet beschikt over de hiervoor benodigde gegevens, zijn
de crediteuren nog niet aangeschreven. Dit zal alsnog op korte termijn
gebeuren. Alle bekende crediteuren zullen w orden verzocht om hun vordering
ter verificatie in te dienen via de w ebsite w w w .crediteurenlijst.nl.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.732,61

08-01-2021
1

Toelichting
Tot datum verslag heeft slechts een crediteur een vordering ingediend.
€ 146.389,88

01-04-2021
2

Toelichting
Tot aan datum verslag hebben een vijftiental crediteuren een bedrag van
146.389,88 aan concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.
€ 136.886,82

01-07-2021
3

Toelichting
Het totaalbedrag van de ter verificatie ingediende concurrente vorderingen is
gew ijzigd en bedraagt per datum verslag € 136.886,82.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar de huidige stand van de boedel zal het faillissement ex artikel 16 Fw
w orden opgeheven.

08-01-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal alle crediteuren nog aanschrijven met het verzoek hun
vorderingen ter verificatie in te dienen. Een aantal van de crediteuren heeft
telefonisch contact opgenomen met de curator met vragen over het
faillissement en dan met name over de afw ikkeling daarvan.

08-01-2021
1

De in de derde verslagperiode te verrichten w erkzaamheden zien op de
verificatie van de vorderingen.

01-04-2021
2

Ten aanzien van de hiervoor vermelde crediteuren hebben zich in de vierde
verslagperiode geen w ijzigingen voorgedaan. Er zijn geen nieuw e vorderingen
ter verificatie ingediend.

29-09-2021
4

Ook in de vijfde verslagperiode hebben zich geen w ijzigingen meer
voorgedaan.

23-11-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

08-01-2021
1

9.2 Aard procedures
Idem.

08-01-2021
1

9.3 Stand procedures
Idem.

08-01-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Idem.

08-01-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De in de tw eede verslagperiode te verrichten w erkzaamheden zien onder
andere op:

08-01-2021
1

- de beperkte voorzetting van de activiteiten;
- het onderzoek naar de mogelijkheden van een eventuele doorstart;
- het rechtmatigheidsonderzoek;
- de verificatie van de schuldvorderingen;
- de incasso van de debiteuren.
De in de derde verslagperiode verrichte w erkzaamheden zien onder andere
op:

01-04-2021
2

- incasso van de nog openstaande debiteuren;
- afronding oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- verificatie van de schuldvorderingen;
- afw ikkeling van het faillissement.
De in de vierde verslagperiode te verrichte w erkzaamheden zullen met zijn
gericht op de afw ikkeling van het faillissement.

01-07-2021
3

De curator zal in de komende verslagperiode overgaan tot beëindiging van het
faillissement.

29-09-2021
4

Zoals eerder in het verslag is vermeld, zijn alle w erkzaamheden verricht. Het
faillissement kan w orden beëindigd. Met het gerealiseerde actief kunnen de
boedelschulden gedeeltelijk w orden voldaan. De curator zal de rechtercommissaris verzoeken om het faillissement ex artikel 16 Fw bij de rechtbank
voor te dragen voor opheffing w egens de toestand van de boedel.

23-11-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

08-01-2021
1

De curator gaat ervan uit dat het faillissement in de volgende verslagperiode
kan w orden beëindigd. Het volgende verslag zal dan tevens het eindverslag
zijn.

01-07-2021
3

De afronding van het oorzaken- en rechtsmatigheidsonderzoek heeft meer tijd
in beslag genomen dan verw acht w aardoor eerst in de vijfde verslagperiode
het faillissement kan w orden afgew ikkeld. Op korte termijn zal het eindverslag
w orden ingediend en de rechter-commissaris w orden verzocht om het
faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing w egens de
toestand van de boedel.

29-09-2021
4

Zie hiervoor.

23-11-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De overige w erkzaamheden zien op de verslaglegging, het gebruikelijk overleg
met de rechter-commissaris, etc.

08-01-2021
1

Er hoeven geen w erkzaamheden meer te w orden verricht. Dit verslag heeft
te gelden als eindverslag.

23-11-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

