Openbaar faillissementsverslag
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mr. K.G. van de Streek
mr. M.A. van der Hoeven

Algemene gegevens
Naam onderneming
Fiber Solutions B.V.

05-11-2021
1

Gegevens onderneming
Rietmeent 13
1357 CC ALMERE

05-11-2021
1

De voormalige bedrijfsruimte aan de Markerkant 10 13B te Almere w as reeds
voor datum faillissement ontruimd en opgeleverd.
In december 2020 is Fiber Solutions B.V. eerder failliet verklaard. Destijds is
met succes verzet ingesteld en is het faillissement door de rechtbank
vernietigd.

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:
Het uitvoeren van installatiew erkzaamheden van kabels onder de grond,
alsmede het exploiteren van een handelsonderneming in w itgoed producten
en het verzorgen van de verkoop via internet hiervan. Renovatie en
verbouw ingen.
Volgens opgave verrichtte gefailleerde al ruim een jaar voor faillissement geen
activiteiten meer.

Financiële gegevens

05-11-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 754.093,00

€ 57.094,00

€ 296.625,00

2018

€ 111.996,00

€ -3.638,00

€ 64.761,00

2020

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande cijfers over 2019 en 2018 zijn afkomstig uit de door/namens het
bestuur verstrekte jaarrekening 2019.

05-11-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

05-11-2021
1

Boedelsaldo
€ 9,10

05-11-2021
1

€ 4.799,80

03-02-2022
2

€ 6.090,50

03-05-2022
3

€ 6.768,96

03-08-2022
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
5-10-2021

05-11-2021
1

t/m
4-11-2021
van
5-11-2021

03-02-2022
2

t/m
2-2-2022
van
3-2-2022

03-05-2022
3

t/m
2-5-2022
van
3-5-2022

03-08-2022
4

t/m
2-8-2022
van
3-8-2022

19-09-2022
5

t/m
19-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 9 min

2

41 uur 39 min

3

16 uur 48 min

4

10 uur 51 min

5

2 uur 21 min

totaal

103 uur 48 min

Toelichting bestede uren

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.

05-11-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bij akte van oprichting d.d. 31 augustus 2018 is de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Fiber Solutions B.V. opgericht. De vennootschap is
op 3 september 2018 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 72480033. Sinds 6 mei 2020 is de heer Cornelis
Robert de Groot bestuurder van gefailleerde.

05-11-2021
1

Tot 9 september 2020 w as de heer Patrick van Laarhoven bestuurder en
aandeelhouder van gefailleerde.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde niet betrokken bij lopende
procedures. Van het tegendeel is niet gebleken.

05-11-2021
1

1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement w aren de feitelijke w erkzaamheden van gefailleerde
reeds gestaakt en w aren er volgens opgave ook geen sprake meer van
lopende verzekeringen. Van het tegendeel is niet gebleken.

05-11-2021
1

De afgelopen verslagperiode is een premierestitutie geïncasseerd van €
146,97.

03-02-2022
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde voorheen een bedrijfsruimte aan de Markerkant 10 13B te
Almere. Het betreffende huurcontract w as reeds voor datum faillissement
beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

05-11-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende verklaard omtrent de oorzaken en
achtergronden van het faillissement:

05-11-2021
1

In december 2020 is Fiber Solutions B.V. eerder failliet verklaard. Door de heer
De Groot is destijds met succes verzet ingesteld en het faillissement is
vervolgens door de rechtbank vernietigd. Volgens opgave had de heer De
Groot – achteraf bezien – geen verzet had moeten instellen, nu uiteindelijk is
gebleken dat de onderneming niet meer te redden w as.
In 2020 is de heer De Groot in dienst getreden bij Fiber Solutions B.V. Volgens
opgave bezit de heer C.R. de Groot zelf geen aandelen in de vennootschap.
W el zou de bestuurder veel geld hebben geleend aan gefailleerde. Er zijn in
totaal vier aandeelhouders, w aaronder de heer R. de Groot, de zoon van de
bestuurder, met een aandelenbelang van 49%.
Gefailleerde hield zich bezig met het monteren en onderhouden van
glasvezelnetw erken zow el bij consumenten als op grotere projectbasis. De
omzet bedroeg aanvankelijk ca. € 900.000,= per jaar. Door de Coronacrisis is
de omzet volledig teruggelopen naar nihil. Dit w as volgens opgave van de
bestuurder in de gehele branche het geval.
Na het instorten van de omzet w egens de Coronacrisis, is nog geprobeerd om
een product w aarvan de bestuurder het patent bezit, via gefailleerde in de
markt te zetten. De curator heeft de bestuurder verzocht om een korte
toelichting omtrent dit patent, w elke tot op heden nog niet is ontvangen.
Volgens opgave is er geen sprake van enige activa, behoudens enkele
(financial) leaseauto's (zie par. 5). Nu de activiteiten van gefailleerde volledig
stil kw amen te liggen heeft de bestuurder volgens opgave in juni 2021 melding
gedaan van betalingsonmacht, alsmede een ontslagvergunning verkregen voor
het personeel.
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaken en achtergronden
van het faillissement.
De curator heeft zijn onderzoek (zo goed als) afgerond. De afgelopen
verslagperiode heeft ook een bespreking met de voormalig bestuurder van
gefailleerde plaatsgevonden op het kantoor van de curator. Er w ordt verw ezen
naar par. 7 van dit verslag.

03-05-2022
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6
Toelichting
Door gefailleerde w as reeds in augustus 2021 een collectieve
ontslagaanzegging bij het UW V aangevraagd. Nu geen van de w erknemers
bezw aar heeft gemaakt tegen deze aanvraag, is op 24 september 2021

05-11-2021
1

toestemming verleend voor het ontslag. Omdat niet gebleken is dat de
arbeidsovereenkomsten schriftelijk w aren opgezegd door gefailleerde, is de
curator alsnog tot ontslag overgegaan.
Er is sprake van een aanzienlijke loonachterstand. Door gefailleerde is het loon
uitgekeerd tot en met mei 2021. De w erknemers zijn bij het UW V aangemeld
om in aanmerking te komen voor de loongarantieregeling. Het UW V is doende
om te beoordelen of en zo ja, w elke bedragen in aanmerking komen voor
uitkering.

03-02-2022
2

Toelichting
De afgelopen verslagperiode heeft het UW V haar onderzoek voortgezet om te
beoordelen één of meerdere medew erkers in aanmerking komen voor de
loongarantieregeling, w aaronder gesprekken met de voormalig w erknemers en
de bestuurder. Ook de voormalig bestuurder is door het UW V opgeroepen om
diverse openstaande vragen te beantw oorden. Aan dit verzoek is geen gehoor
gegeven.

03-05-2022
3

Toelichting
De afgelopen verslagperiode hebben zow el de curator als het UW V hun
onderzoek voortgezet. Tevens heeft een gesprek plaatsgevonden met de
voormalig bestuurder. De w erkzaamheden van de curator zijn in beginsel
afgew ikkeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

05-11-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-10-2021

5

7-10-2021

1

totaal

6

Toelichting

betreft bestuurder

2.4 Werkzaamheden personeel
contacten UW V;
contacten w erknemers;
ontslagbrieven w erknemers.

contacten UW V.
Afgew ikkeld.

05-11-2021
1

03-02-2022
2
03-05-2022
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

05-11-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-11-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave w aren er op datum faillissement geen activa aanw ezig. De
curator heeft een en ander in onderzoek.

05-11-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nu de activiteiten reeds w aren gestaakt, de huurovereenkomst beëindigd en
het pand opgeleverd, zal van bodemvoorrecht geen sprake zijn.

05-11-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

05-11-2021
1

Toelichting andere activa
Gebleken is dat thans nog een w ebsite met de naam "w etdry.nl" actief is. De
w ebsite verkoopt een unieke papierrol- en toilethouder, een uniek
gepatenteerd systeem. De contactgegevens vermelden de NAW -gegevens en
het KVK-nummer van gefailleerde. Het is niet mogelijk om via de w ebsite
goederen aan te schaffen. De curator heeft een en ander in onderzoek.

05-11-2021
1

Tot op heden is onvoldoende komen vast te staan dat ten aanzien van
w etdry.nl nog enige activa te gelde kunnen w orden gemaakt ten behoeve van
de boedel.

03-05-2022
3

Gebleken is dat in ieder geval nog één en mogelijk tw ee auto's op naam van
gefailleerde staan. Volgens opgave van de bestuurder is één van deze auto's
geruime tijd voor datum faillissement verkocht en de andere auto total loss
verklaard. De curator heeft een en ander in onderzoek. De bestuurder heeft
toegezegd onderbouw ende stukken te zullen toesturen.

03-08-2022
4

De afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder aangegeven na overdracht
van de BV geen stukken meer in zijn bezit te hebben. Verw ezen w ordt naar
de administratie. Uit de administratie is niet te herleiden w at er met (een
groot deel van) de (voormalige) activa is gebeurd.

19-09-2022
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
onderzoek w etdry.nl
In beginsel afgew ikkeld.

05-11-2021
1
03-05-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde w aren al voor datum faillissement
gestaakt. Er zou volgens opgave al geruime tijd geen omzet w orden
gerealiseerd. Uit de grootboekrekening 2021 blijkt dat er - naast diverse
rekening-courantvorderingen - evenw el sprake is van een
debiteurenportefeuille van € 55.740,=. De curator heeft een en ander in
onderzoek.

05-11-2021
1

De curator continueert zijn onderzoek, doch heeft dit tot op heden nog geen
resultaat opgeleverd.

03-02-2022
2

Van enige debiteuren is niet gebleken.

03-05-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Afgew ikkeld.

03-05-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

05-11-2021
1

Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij
ING Bank N.V. Het tegoed op de betaalrekening bedroeg € 9,10. Dit bedrag is
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
De afgelopen verslagperiode hebben nog bijschrijvingen op de geblokkeerde
bankrekening van gefailleerde plaatsgevonden. De bank heeft het saldo van €
1.290,70 overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

03-05-2022
3

5.2 Leasecontracten
Door gefailleerde w erden meerdere auto's geleased. Een aantal auto's zouden
al vóór faillissement zijn ingenomen door- / ingeleverd bij de
leasemaatschappij.

05-11-2021
1

een viertal bedrijfsauto's, geleaset bij drie leasemaatschappijen, w aren op
datum faillissement nog in bezit van gefailleerde. De leasemaatschappijen
hadden reeds pogingen ondernomen om deze auto's in te nemen. Ondanks
toezegging van de bestuurder om zijn medew erking te verlenen met het
(laten) ophalen van de voertuigen, heeft het behoorlijk veel inspanning gekost
van de curator, de leasemaatschappijen en het door één van de
leasemaatschappijen ingeschakelde recherchebureau om de voertuigen te
traceren. Inmiddels zijn alle voertuigen getraceerd en/of ingeleverd. Van een
deel van de voertuigen ontbreken thans nog (reserve)sleutels en/of papieren.
Omdat het financial lease betreft, komt een eventuele overw aarde toe aan de
boedel. De curator zal hier op toezien.
De afgelopen verslagperiode zijn de betreffende voertuigen verkocht en is de
overw aarde ad in totaal € 4.643,73 overgemaakt naar de
faillissementsrekening. Dit onderdeel is afgerond.

03-02-2022
2

Daarnaast is gebleken dat door gefailleerde meerdere (aan)betalingen zijn
verricht met betrekking tot de aanschaf van een Porsche. Blijkens navraag bij
de dealer is gebleken dat het het voertuig uiteindelijk niet gefactureerd is aan
gefailleerde, maar is omgezet naar een lease-order via Volksw agen Pon
Financial Lease. Volgens opgave van de leasemaatschappij is het voertuig voor
datum faillissement opgehaald en is hiermee een voortijdig einde gekomen aan
het leasecontract. De leasemaatschappij stelt zich op het standpunt dat er
sprake is van een full operational lease contract (zuivere huur) en de boedel
daarom geen aanspraak zou hebben op een eventuele overw aarde. De
curator heeft een en ander in onderzoek.
Voor w at betreft de Porsche geldt dat er inmiddels inzicht is verkregen in de
financiële afrekening. Er zou slechts een zeer beperkte overw aarde zijn. De
curator is nog in discussie met PON of deze overw aarde aan de boedel
toekomt.

03-05-2022
3

De afgelopen periode een discussie plaatsgevonden met de leasemaatschappij
Volksw agen Pon Financial Services inzake een Porsche die w erd geleased. Het
belang voor de boedel leek groot, gezien de geschatte w aarde van de auto.
Na meerdere verzoeken heeft de leasemaatschappij inzicht gegeven in het
‘saldo’ na verkoop van de auto. Daaruit bleek dat sprake is van een positief
eindresultaat van (slechts) € 1.356,92. De curator heeft zich op het standpunt
gesteld dat geen sprake is van zuivere operational lease en het positief
eindresultaat op grond van artikel 7:92 BW dient toe te komen aan de boedel.
De leasemaatschappij heeft het standpunt ingenomen dat sprake zou zijn van
‘full operational lease’ (huur) en een eventuele overw aarde ten goede van de
leasemaatschappij dient te komen. Ook betw ist de leasemaatschappij de
hoogte van het positief eindresultaat, omdat de overhead- en fundingkosten
bij de berekening van het resultaat buiten beschouw ing zouden zijn gelaten.
Uiteindelijk is met toestemming van de rechter-commissaris overeenstemming
bereikt met de leasemaatschappij en is een bedrag van € 678,46, zijnde 50%
van de overw aarde, aan de boedel overgemaakt. Dit onderdeel is afgew ikkeld.

03-08-2022
4

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend heeft gefailleerde geen pandrecht verstrekt op de
bedrijfsactiva, tegoeden, voorraad en debiteuren.

05-11-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-11-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
eigendomsvoorbehoud.

05-11-2021
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld met een beroep op
retentierecht.

05-11-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld met een beroep op het
recht van reclame.

05-11-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
aanschrijven banken;
contacten ING Bank N.V.;
contacten leasemaatschappijen.

contact leasemaatschappij.

05-11-2021
1

03-02-2022
2

Discussie PON omtrent overw aarde Porsche

03-05-2022
3

Diverse contacten met leasemaatschappij omtrent overw aarde Porsche.

03-08-2022
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Vóór datum faillissement w aren de feitelijke activiteiten reeds gestaakt en het
gehuurde ontruimd. De bestuurder heeft aangegeven dat de onderneming
feitelijk al een jaar stilligt. Gedurende die periode is geen omzet gerealiseerd,
zodat een eventuele doorstart niet mogelijk is gebleken.

05-11-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-11-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

05-11-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten van gefailleerde lagen reeds voor faillissementsdatum stil.
Daarnaast w as het gehuurde reeds beëindigd. Om die redenen is een
eventuele doorstart op de locatie van gefailleerde niet mogelijk gebleken.

05-11-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-11-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

05-11-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

05-11-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

05-11-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vanw ege privéredenen heeft de bestuurder verzocht om ten aanzien van
vragen en verzoek rechtstreeks contact met de boekhouder op te nemen. De
curator heeft (een deel van) de administratie van de boekhouder van
gefailleerde in digitale vorm ontvangen.

05-11-2021
1

De curator zal onderzoeken in hoeverre de administratie juist en volledig is en
of voldaan is aan de administratieplicht.
De afgelopen verslagperiode heeft de curator nog aanvullende stukken
opgevraagd. De boekhouder heeft aangegeven de bij hem in bezit zijnde
stukken te hebben afgedragen.

03-02-2022
2

De curator heeft eveneens de voormalig bestuurder op kantoor uitgenodigd
voor een gesprek. Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven. De heer Van
Laarhoven is vervolgens opgeroepen voor een verhoor ten overstaan van de
rechter-commissaris. Ook aan dit verzoek heeft de heer Van Laarhoven geen
gehoor gegeven, maar aangegeven vanw ege privéomstandigheden verhinderd
te zijn.
Met de voormalig bestuurder heeft uiteindelijk een gesprek plaatsgevonden
ten kantore van de curator. Ook het UW V heeft dit gesprek bijgew oond. De
curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek nagenoeg afgerond en zal in de
komende verslagperiode de vervolgstappen bepalen.

03-05-2022
3

De afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek afgerond. Enkele
feiten en omstandigheden zijn bij het onderzoek aan het licht zijn gekomen.
Dat heeft ertoe geleid dat de curator inmiddels een aantal (voorlopige)
conclusies heeft getrokken, w elke in een brief zijn medegedeeld aan de
bestuurder. De bestuurder van gefailleerde is - mede in het kader van hoor en
w ederhoor - in de gelegenheid gesteld om op
deze conclusies te reageren. De curator is van mening dat zow el aan de
administratie- als de deponeringsplicht niet is voldaan. Op datum faillissement
w erd een 'lege' vennootschap aangetroffen en uit de administratie is niet te
herleiden w at er met (een groot deel van) de (voormalige) activa is gebeurd.
Enige aansprakelijkheid w ordt door de bestuurder betw ist en hij stelt juist nog
een grote vordering op gefailleerde te hebben. De (adviseur van) de
bestuurder is in de gelegenheid gesteld om nog eenmaal op de conclusies van
de curator te reageren, w elke op korte termijn w ordt verw acht.

03-08-2022
4

Ook de afgelopen verslagperiode stelt (de adviseur van) de bestuurder zicht
op het standpunt dat is voldaan aan de administratie- en deponeringsplicht.
De vennootschap zou failliet zijn gegaan vanw ege bedrijfseconomische
redenen. De rekeningen konden niet meer betaald w orden, omdat de omzet
minder w erd. De financiële positie w erd daardoor slechter.

19-09-2022
5

De curator blijft bij zijn standpunt dat de administratieplicht is geschonden en
heeft de aansprakelijkstelling gehandhaafd. Civielrechtelijke vervolgstappen
w orden door de curator echter niet opportuun geacht. Het onderzoek en dit
onderdeel zijn daarmee afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: 7 december 2020
2018: geen deponering aanw ezig

05-11-2021
1

Nu de jaarrekening 2019 enkel een voorlopige, niet-vastgestelde jaarrekening
betreft, is naar de mening van de curator niet aan de deponeringsplicht
voldaan.

03-08-2022
4

Volgens opgave van (de adviseur van) de bestuurder is w él aan de
deponeringsplicht voldaan. Zie par. 7.1 voor het standpunt van de curator.

19-09-2022
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

05-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
bedraagt het gestort en geplaatst kapitaal een bedrag van € 10,=. Gezien het
beperkte bedrag zal de curator geen verder onderzoek hiernaar verrichten.

05-11-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

05-11-2021
1

In onderzoek.

Toelichting

03-05-2022
3

Zie par. 7.1.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-11-2021
1

Toelichting
De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek en kan derhalve terzake (nog)
geen uitspraken doen.

In onderzoek
Toelichting
Zie par. 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

03-05-2022
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
n de komende verslagperiode(s) zal de curator aan de hand van de
administratie onderzoeken of aan de administratieplicht is voldaan en / of
sprake is van paulianeus handelen, alsmede onderzoek doen naar eventuele
overige onregelmatigheden.

05-11-2021
1

De curator zal ook in de komende verslagperiode zijn onderzoek voortzetten.

03-02-2022
2

Zie onder 7.1 van dit verslag.

03-08-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
onderzoek administratie/boekhoudplicht;
onderzoek paulianeus handelen;
onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
overig rechtmatigheidsonderzoek.

bespreking voormalig bestuurder;
afronden rechtmatigheidsonderzoek.

05-11-2021
1

03-05-2022
3

diverse correspondentie met (adviseur van) bestuurder.

03-08-2022
4

diverse correspondentie / contacten met (adviseur van) bestuurder.

19-09-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

05-11-2021
1

Tot op heden geen.

€ 11,80

03-02-2022
2

€ 8.190,44

19-09-2022
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 336.559,00

05-11-2021
1

€ 365.417,00

03-02-2022
2

€ 365.941,00

19-09-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

05-11-2021
1

Tot op heden geen.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

03-02-2022
2

Door een voormalig w erkneemster is een loonvordering in het faillissement
ingediend. Deze vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
preferente faillissementsschuldvorderingen. Vooralsnog is hierbij geen bedrag
opgenomen. De curator w acht eerst de onderzoeken van het UW V af.

Toelichting

19-09-2022
5

Zie onder par. 8.7 van dit verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

05-11-2021
1

12

03-02-2022
2

16

03-05-2022
3

17

03-08-2022
4

18

19-09-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 34.141,54

05-11-2021
1

€ 44.936,11

03-02-2022
2

€ 215.302,32

03-05-2022
3

€ 217.973,56

03-08-2022
4

€ 629.915,56

19-09-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is het nog te vroeg om uitspraken te doen over een eventuele
uitkering aan crediteuren.

05-11-2021
1

Op basis van de huidige stand van de boedel zijn de vooruitzichten voor de
crediteuren uiterst somber. Gezien de hoge preferente schuldenlast, lijkt een
uitkering aan de concurrente crediteuren in ieder geval niet te verw achten.

03-05-2022
3

De curator acht het langer laten voortduren van het faillissement niet in het
belang van de crediteuren. Het faillissement zal w orden voorgedragen voor
opheffing w egens de toestand van de boedel ex art. 16 Fw . Aan geen van de
crediteuren zal een uitkering kunnen w orden gedaan.

19-09-2022
5

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

05-11-2021
1

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

05-11-2021
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

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

05-11-2021
1

het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
toezien opbrengst verkopen leasevoertuigen;
onderzoek debiteuren en eventuele overige vorderingen;
onderzoek administratie(plicht);
onderzoek rechtmatigheid;
de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

03-02-2022
2

onderzoek leaseovereenkomst Porsche;
voortgang onderzoek debiteuren en eventuele overige vorderingen;
voortgang onderzoek administratie(plicht);
voortgang onderzoek rechtmatigheid;
de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

03-05-2022
3

afronding discussie PON;
afronding rechtmatigheidsonderzoek en bepalen vervolgstappen.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:
afronden onderzoek voertuigen;
overleg met (adviseur van) bestuurder omtrent conclusies
rechtmatigheidsonderzoek en bepalen eventuele vervolgacties.

03-08-2022
4

Nu gebleken is dat er geen voor uitw inning vatbare activabestanddelen meer
aanw ezig zijn, alsmede gelet op de hoogte van het gerealiseerde actief is de
curator van mening dat verdere w erkzaamheden per saldo niet tot vergroting
van het thans gerealiseerde actief kunnen leiden. Het langer laten
voortduren van het faillissement acht de curator niet in het belang van de
crediteuren. De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing
w egens de toestand van de boedel ex art. 16 Fw .

19-09-2022
5

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

05-11-2021
1

De curator streeft ernaar om het faillissement in de komende verslagperiode af
te ronden. Dit zal echter mede afhankelijk zijn van de vervolgstappen naar
aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek.

03-05-2022
3

De curator verw acht dat op zeer korte termijn duidelijkheid zal bestaan over
bovenstaande tw ee punten. De curator streeft ernaar om het faillissement
daarna zo snel mogelijk af te w ikkelen, al zal dit ook afhankelijk zijn van
eventuele te bepalen vervolgstappen.

03-08-2022
4

Dit betreft een eindverslag. De komende periode zal bestaan uit het
(financieel) afw ikkelen van het faillissement.

19-09-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:

05-11-2021
1

mr. G.J. ten Hagen
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT
Bij beschikking van 8 april 2022 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

03-05-2022
3

