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

5
11-11-2022
F.16/21/242
NL:TZ:0000204987:F001
29-10-2021

R-C
Curator

mr. P.J. Neijt
mr A.D. van Dalen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Meter Support B.V.

26-11-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meter Support B.V.,
statutair en feitelijk gevestigd te (3603 CV) Maarssen aan de Straatw eg 19A,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5919929.

26-11-2021
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Activiteiten onderneming
Het plaatsen, vervangen en onderhouden van (slimme) gas- en
elektriciteitsmeters.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2020

€ 2.214.113,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -524.026,00

€ 936.909,00

Toelichting financiële gegevens
Gegevens afkomstig uit jaarrekening over 2020

Gemiddeld aantal personeelsleden

26-11-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
29

26-11-2021
1

Boedelsaldo
€ 205.009,49

26-11-2021
1

€ 296.405,28

25-02-2022
2

€ 235.030,73

24-05-2022
3

€ 290.079,00

19-08-2022
4

€ 278.049,23

11-11-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van

26-11-2021
1

26-10-2021
t/m
21-11-2021
van

25-02-2022
2

22-11-2021
t/m
20-2-2022
van

24-05-2022
3

21-2-2022
t/m
22-5-2022
van

19-08-2022
4

23-5-2022
t/m
14-8-2022
van

11-11-2022
5

15-8-2022
t/m
6-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

109 uur 0 min

2

92 uur 36 min

3

27 uur 42 min

4

12 uur 18 min

5

8 uur 42 min

totaal

250 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In totaal zijn tot heden 27,60 uur in de surseance besteed en 81,90 uur in het
faillissement.
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Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
Situatie per 25 februari 2022:
In totaal zijn tot heden 27,60 uur in de surseance besteed en 182,80 uur in
het faillissement.

25-02-2022
2

Situatie per 24 mei 2022:
In totaal zijn tot heden 27,60 uur in de surseance besteed en 211,10 uur in
het faillissement.

24-05-2022
3

Situatie per 19 augustus 2022:
In totaal zijn tot heden 27,60 uur in de surseance besteed en 224,10 uur in
het faillissement.

19-08-2022
4

Situatie per 11 november 2022:
In totaal zijn tot heden 27,60 uur in de surseance besteed en 232,90 uur in
het faillissement.

11-11-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Meter Support B.V., hierna ‘gefailleerde’, is op 4 januari 2014 opgericht.
Zelfstandig bevoegd bestuurder van gefailleerde is Fiva Management B.V., van
w elke vennootschap B.A. Bogaards Holding B.V. zelfstandig bevoegd
bestuurder is. De heer B.A. Bogaards is bestuurder van die laatste
vennootschap, zodat hij (middellijk) zelfstandig bevoegd bestuurder is van
gefailleerde. Gefailleerde kent tw ee 50%-aandeelhouders; Saleti Holding B.V.
en Inter Arbores B.V. Fiva Management B.V. is van de eerstgenoemde partij
eveneens zelfstandig bevoegd bestuurder.
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1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

1.3 Verzekeringen

26-11-2021
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn in het kader van de voortzetting van de activiteiten (zie
onderdeel 6 hierna) gecontinueerd.
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Situatie per 25 februari 2022:
De bedrijfsverzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

25-02-2022
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1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfspand te Maarssen. De huur is met machtiging
daartoe van de rechter-commissaris opgezegd ex art. 39 Fw , met een
opzegtermijn van drie maanden.

26-11-2021
1

Situatie per 25 februari 2022:
De huur is inmiddels beëindigd.

25-02-2022
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende aangegeven ten aanzien van de oorzaak
van het faillissement:
Meter Support richtte zich op de installatie van ‘slimme’ energiemeters bij
huishoudens en bedrijven. Haar activiteiten w aren verdeeld over tw ee takken:
kleinverbruikers en grootverbruikers.
Het bedrijf leed al jaren verliezen. In 2019 is de huidige bestuurder bij het
bedrijf in beeld gekomen en heeft hij een analyse gemaakt. Op basis daarvan
heeft hij destijds een nieuw bedrijfsplan gemaakt, w aardoor de onderneming
(naar eigen zeggen) w eer w instgevend kon w orden.
De Covid-19 pandemie gooide evenw el roet in het eten. Allereerst gold dat de
monteurs die bij kleinverbruikers meters installeren, geruime tijd niet meer bij
mensen over de vloer konden komen. Dat w as evenw el niet het grootste
probleem (men ontving immers NOW ), maar naar zeggen van de bestuurder
heeft de overheid vanw ege de pandemie de verplichting voor netbeheerders
om op korte termijn slimme meters te installeren, uitgesteld. Daarmee is de
vraag naar de monteurs van Meter Support voor kleinverbruikers vrijw el
opgedroogd. Aanvankelijk kon men de problemen deels nog het hoofd bieden
door de opdrachten voor de installatie van meters bij grootverbruikers, maar
ook de omzet uit die tak kw am onder druk te staan. W aar men in 2019 in
totaal nog een omzet behaalde van circa €2,2 miljoen, verw achtte men voor
2021 nog geen anderhalf miljoen aan omzet te kunnen behalen, w aarbij een
verlies van meer dan een half miljoen euro w erd verw acht.
Financiering van de activiteiten kon naar zeggen van de bestuurder niet meer
w orden verkregen. Vanw ege de fors dalende omzet, de slechte vooruitzichten
en het feit dat de financiering is opgedroogd, heeft de bestuurder vervolgens
besloten de surseance van betaling aan te vragen.
De surseance van betaling is verleend op 26 oktober 2021, met benoeming
van mr. A.D. van Dalen tot bew indvoerder. Vrij snel bleek dat er geen
vooruitzicht bestond dat de crediteuren na verloop van tijd konden w orden
bevredigd, terw ijl men ook niet kon voortgaan met het voldoen van de lopende
verplichtingen. Daarop is de surseance op 29 oktober 2021 omgezet in
faillissement. Daarbij is mr. Van Dalen aangesteld tot curator.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

26-11-2021
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29

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

26-11-2021
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35
Toelichting
Circa 35.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

1-11-2021

29

Alvorens over te gaan tot ontslagaanzegging, is terzake een
melding gedaan aan de vakbonden, op grond van de W MCO.
Voorts is het UW V zo snel mogelijk geïnformeerd.

totaal

29

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met de vakbonden, het UW V en het personeel.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Van onroerende zaken is geen sprake.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

26-11-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsmiddelen

€ 1.500,00

€ 6.750,00

totaal

€ 1.500,00

€ 6.750,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over een beperkte kantoorinventaris en daarnaast over
gereedschappen en een kleine voorraad. De zaken zijn verpand (zie ook
onderdeel 5.3). In de achterliggende periode zijn de zaken geïnventariseerd
en getaxeerd. Het heeft de nodige w erkzaamheden gekost om de
gereedschappen (die grotendeels aanw ezig w aren in de voertuigen van de
medew erkers) te verzamelen en naar de bedrijfslocatie te Maarssen te laten
komen. Thans vindt overleg plaats met de pandhouders over de uitw inning van
de zaken.

26-11-2021
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Situatie per 25 februari 2022:
De bedrijfsmiddelen bleken voor de boedel niet eenvoudig onderhands
verkocht te kunnen w orden. Om die reden zijn de zaken, na afstemming met
de taxateur en na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris,
verkocht aan de pandhouders. In dat kader heeft de boedel de volgende
bedragen ontvangen:

25-02-2022
2

€ 1.500,00 voor de bodemzaken;
€ 6.750,00 (exclusief BTW ) aan boedelbijdragen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Met het bodemvoorrecht van de fiscus w ordt vanzelfsprekend rekening
gehouden.

26-11-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie hiervoor onder ‘toelichting bedrijfsmiddelen’.

26-11-2021
1

Situatie per 25 februari 2022:
in de achterliggende periode zijn de bedrijfsmiddelen verkocht aan de
pandhouders, met toestemming van de Rechter-Commissaris.

25-02-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per datum faillissement beschikte gefailleerde nog over het nodige
onderhanden w erk. Het bestaande en het nieuw e onderhanden w erk is
inmiddels, met inzet van de administratie van gefailleerde, uitgefactureerd. De
verdere gegevens zijn dan ook w eergegeven bij het onderdeel debiteuren.

26-11-2021
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Voor zover er sprake is van voorraad, verw ijst de curator naar het onderdeel
bedrijfsmiddelen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Uitfacturatie onderhanden w erk.

26-11-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Van andere activa is geen sprake.

26-11-2021
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Situatie per 19 augustus 2022:
Van de Belastingdienst is nog een restitutie ad € 106,00 ontvangen.

19-08-2022
4

Voorts w orden op korte termijn de aanvragen voor de definitieve berekeningen
van de NOW -subsidies ingediend. De curator w acht de uitkomst daarvan af.
Situatie per 11 november 2022:
De aanvragen voor de definitieve vaststelling van de NOW -subsidies zijn
ingediend. De curator is nog in afw achting van de beschikkingen van het
UW V.

11-11-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

26-11-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 209.541,72

€ 188.151,57

Boedelbijdr.

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

totaal

€ 209.541,72

€ 188.151,57

Boedelbijdr.
€ 0,00

Toelichting debiteuren
Inclusief het uitgefactureerde onderhanden w erk bedraagt de omvang van de
totale debiteurenportefeuille € 237.497,24. Daarvan ziet € 33.080,66 op
w erkzaamheden vanaf w eek 43 (de w eek w aarin surseance van betaling is
verleend); het resterende bedrag ziet op w erkzaamheden van daarvoor.

26-11-2021
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De tw ee pandhouders (zie onderdeel 5.3) pretenderen een pandrecht te
hebben ten aanzien van de vorderingen met betrekking tot w erkzaamheden
die tot en met w eek 42 zijn verricht. De curator betw ist dit pandrecht. Terzake
vindt overleg plaats, w aarbij ook de incasso van de vorderingen onderw erp
van overleg is. Reeds direct na datum surseance w ensten de pandhouders
over te gaan tot aanschrijving van de debiteuren. Om die reden is per 29
oktober 2021 een fictie van aanschrijving aangenomen.
Inmiddels is op de vorderingen een bedrag van € 40.088,50 betaald. Daarvan
is € 12.619,63 betaald op de G-rekening.
Situatie per 25 februari 2022:
Het debiteurensaldo is bijgesteld; in het eerdere bedrag w as geen rekening
gehouden met een creditpost.

25-02-2022
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De incasso loopt en w ordt in de komende periode gecontinueerd.
Tot op heden zijn de volgende bedragen ontvangen:
ten aanzien van de facturen voor w erkzaamheden tot en met w eek 42
van 2021: € 115.087,62;
ten aanzien van facturen voor w erkzaamheden vanaf w eek 43 van 2021:
€ 14.856,71.
Van het bedrag van € 115.087,62 is € 4.095,35 vóór het moment van fictie van
aanschrijving betaald.
De discussie met de pandhouders w ordt voortgezet. Teneinde te voorkomen
dat de discussie met de pandhouders de incasso van de vorderingen zou
vertragen, is met hen - met goedkeuring van de Rechter-Commissaris - een
afspraak gemaakt. Deze luidt dat als het pandrecht toch rechtsgeldig mocht
zijn, de boedel voor haar incassow erkzaamheden een boedelbijdrage van 15%
exclusief BTW ontvangt over alle betalingen op verpande vorderingen na
eerste aanschrijving van debiteuren.
Situatie per 24 mei 2022:

24-05-2022
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Debiteurenincasso
De incasso w ordt voortgezet. Er resteert feitelijk nog een discussie met één
partij, w elke discussie enigszins gecompliceerd is. Met deze partij w ordt nader
gecorrespondeerd.
Discussie pandhouders
Inmiddels is, met goedkeuring van de Rechter-Commissaris, een schikking
bereikt met de pandhouders. Aan hen komt 50% van het geïncasseerde
bedrag toe.
Situatie per 19 augustus 2022:

19-08-2022
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Debiteurenincasso
Recentelijk is met de de desbetreffende partij, met goedkeuring van de
Rechter-Commissaris, een regeling getroffen. Deze partij heeft vervolgens
betaald.
Hiermee is de debiteurenincasso tot een einde gekomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Facturatie van het onderhanden w erk, overleg met (de advocaat van de)
pandhouders, inventarisatie debiteuren, etc. etc.
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Situatie per 24 mei 2022:
Vervolg overleg (advocaat) pandhouders en voortzetting debiteurenincasso.

24-05-2022
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Situatie per 19 augustus 2022:
Afronding debiteurenincasso.

19-08-2022
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

26-11-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde heeft geen bankkrediet verkregen. Zij houdt een creditrekening en
een G-rekening aan bij ING Bank N.V. De bank heeft het aanw ezige saldo van
€ 205.009,49 overgemaakt naar de faillissementsrekening.
Het saldo van de G-rekening is inmiddels gevorderd door de belastingdienst.
Met de belastingdienst vindt correspondentie plaats over de afw ikkeling van de
G-rekening.
De boedel is aangeschreven door de (advocaat van de) pandhouders; men
pretendeerde een pandrecht te hebben op het banksaldo. De curator heeft
onder verw ijzing naar de algemene voorw aarden van de bank uitgelegd dat
daarvan geen sprake kan zijn, in verband met een verpandingsverbod met
goederenrechtelijke w erking.

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 25 februari 2022:
Het saldo op de G-rekening is ontvangen. De opbrengsten w orden
meegenomen in het kader van de debiteurenincasso.

5.2 Leasecontracten

25-02-2022
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5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft ten behoeve van haar monteurs 24 bestelw agens op basis
van een operational – lease contract in gebruik gekregen van Alphabet. De
curator heeft, nadat gebleken w as dat een doorstart niet tot de mogelijkheden
behoorde, zich ervoor ingespannen dat de voertuigen zouden w orden
ingeleverd door de medew erkers. Inmiddels zijn de voertuigen allemaal
ingeleverd, zo heeft de curator van Alphabet begrepen.

26-11-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
De tw ee aandeelhouders van gefailleerde hebben de activiteiten van
gefailleerde jarenlang gefinancierd. Zij zouden gezamenlijk ruim € 800.000,00
te vorderen hebben. Ter meerdere zekerheid voor de voldoening van hun
vorderingen, hebben zij een pandrecht verkregen op de roerende zaken van
gefailleerde. Bovendien pretenderen zij een pandrecht te hebben ten aanzien
van de debiteuren van gefailleerde, voorzover de vorderingen zien op
w erkzaamheden tot en met 22 oktober 2021 (laatste w erkdag w eek 42). De
curator betw ist dat pandrecht.

26-11-2021
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Situatie per 24 mei 2022:
Deze kw estie is afgerond, zie onderdeel 4.1.

24-05-2022
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5.4 Separatistenpositie
Voor zover de pandhouders pandrechten hebben, hebben zij te gelden als
separatist.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij gefailleerde zijn nog meters aanw ezig, die (mogelijk) van derden zijn. De
desbetreffende derden zijn hierover aangeschreven. Terzake vindt
correspondentie plaats. Omdat de desbetreffende derden doorgaans ook
debiteuren zijn, beroept de boedel zich op een retentierecht.
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Situatie per 25 februari 2022:
De afw ikkeling van de eigendommen van derden heeft de nodige voeten in de
aarde gehad. Inmiddels zijn de meeste rechten geïnventariseerd en
afgew ikkeld. Ten aanzien van tw ee debiteuren w ordt nog (deels) een beroep
gedaan op een retentierecht.

25-02-2022
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Situatie per 24 mei 2022:
De afw ikkeling van de rechten van derden is voortgezet. Thans w ordt van één
partij het eigendomsrecht betw ist. De curator onderzoekt de mogelijkheden
voor uitw inning van de desbetreffende zaken.

24-05-2022
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Ten aanzien van de resterende discussie met de debiteur (zie onderdeel 4.1)
w ordt het retentierecht uitgeoefend.
Situatie per 19 augustus 2022:
De afw ikkeling van de rechten van derden is afgerond.

19-08-2022
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Het retentierecht is in het kader van de regeling (zie onderdeel 4.1)
afgew ikkeld.
Er is een aantal zaken achtergebleven, maar het is nog onduidelijk of die
zaken een nadere opbrengst voor de boedel kunnen opleveren. Dit w ordt
nader bekeken.
Situatie per 11 november 2022:
De zaken bleken niet te kunnen w orden uitgew onnen en zijn afgevoerd.
Hiermee is dit onderdeel afgerond.

11-11-2022
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5.6 Retentierechten
Van een retentierecht is vooralsnog niet gebleken, alhoew el diverse
medew erkers zich op het standpunt stelden dat zij ten aanzien van het aan
hen ter beschikking gestelde voertuig en/of andere zaken een retentierecht
zouden kunnen uitoefenen. Na overleg zijn de zaken alsnog door hen
ingeleverd.
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5.7 Reclamerechten
Van een recht van reclame is vooralsnog niet gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

26-11-2021
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

26-11-2021
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Hierover vindt overleg plaats.

Toelichting

25-02-2022
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Situatie per 25 februari 2022:
Zie onderdeel 4.1.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de achterliggende periode is herhaaldelijk overleg gevoerd met de
(advocaat van de) pandhouders, de leasemaatschappij, de medew erkers en
derden.
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Situatie per 25 februari 2022:
Zie onderdeel 4.1.

25-02-2022
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6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Aangezien gebleken w as dat de verzekeringen konden w orden gecontinueerd
en dat de activiteiten bruto nog een aanvullende opbrengst konden
genereren, is besloten de activiteiten gedurende het onderzoek naar een
doorstart, voor zover mogelijk, voort te zetten.
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6.2 Financiële verslaglegging
Met de voortzetting van de w erkzaamheden in w eek 43 en 44 is voor ruim €
33.000,00 omzet gegenereerd, zie onderdeel 4.1. Met de voortzetting zijn
kosten gemoeid gew eest, oa. voor verzekeringen etc. De curator verw acht
hiervan in het komende verslag een overzicht te kunnen geven.
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Situatie per 25 februari 2022:
De kosten voor verzekeringen, etc. zijn inmiddels voldaan. Verw ezen w ordt
naar het financieel verslag.

25-02-2022
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Aansturen management, contact medew erkers, contact
verzekeringstussenpersoon, etc. etc.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De curator heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor
een doorstart en in dat kader ook potentiële gegadigden benaderd. Op basis
van een geheimhoudingsverklaring is voorts het bidbook verstrekt. Helaas is
gebleken dat er uiteindelijk geen interesse bestond in een doorstart van (een
deel van) de onderneming. Een doorstart cq. verkoop van de onderneming is
dus niet mogelijk gebleken. Aldus w as er voorts geen grond voor voortzetting
van de onderneming, reden w aarom de activiteiten zijn gestaakt.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

26-11-2021
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6.6 Opbrengst
Toelichting
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Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

26-11-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie onderdeel 6.4.

26-11-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De digitale administratie en e-mailboxen zijn aangeleverd. De curator heeft een
extern bureau ingeschakeld voor het maken van een quick scan. De curator
w acht de resultaten af.
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Situatie per 25 februari 2022:
Het onderzoek loopt. De curator verw acht in het komende verslag een nadere
toelichting te kunnen geven.

25-02-2022
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Situatie per 24 mei 2022:
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek is een vragenbrief
opgesteld voor een (oud-)bestuurder. De curator is in afw achting van diens
reactie.

24-05-2022
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Situatie per 19 augustus 2022:

19-08-2022

De reactie is inmiddels ontvangen. De curator heeft geconstateerd dat niet
gezegd kan w orden dat de administratie niet zou voldoen aan de w ettelijke
vereisten. Hiermee is dit onderdeel afgerond.

4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn als volgt gedeponeerd:

26-11-2021
1

2018: De jaarrekening over 2018 is op 20 mei 2019 gedeponeerd (aldus
tijdig);
2019: De jaarrekening over 2019 is op 15 juni 2020 gedeponeerd (aldus
tijdig);
2020: De jaarrekening over 2020 is op 28 juni 2021 gedeponeerd (aldus
tijdig).

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

26-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien het feit dat de onderneming in 2014 is opgericht, is een eventuele
vordering terzake verjaard.

26-11-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

26-11-2021
1

Het onderzoek gaat in de komende periode van start.

Toelichting

25-02-2022
2

Situatie per 25 februari 2022:
Het onderzoek loopt.

Toelichting
Situatie per 19 augustus 2022:
Van onbehoorlijk bestuur is tot op heden niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen

19-08-2022
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-11-2021
1

Toelichting
In onderzoek.

In onderzoek

25-02-2022
2

Toelichting
Situatie per 25 februari 2022:
De curator heeft zich jegens de pandhouders op het standpunt gesteld dat de
verpanding van de debiteurenvorderingen paulianeus is gew eest. Deze
discussie w ordt vervolgd.

Nee

24-05-2022
3

Toelichting
Situatie per 24 mei 2022:
Deze discussie is afgerond. Van andere vormen van paulianeus handelen is
vooralsnog niet gebleken.

Nee

19-08-2022
4

Toelichting
Situatie per 19 augustus 2022:
Van paulianeus handelen is tot op heden niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en w ordt in de komende periode
voortgezet.

26-11-2021
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Situatie per 19 augustus 2022:
Het onderzoek heeft plaatsgevonden. Van onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen is tot op heden niet gebleken.

19-08-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en w ordt in de komende periode
voortgezet.

26-11-2021
1

Situatie per 24 mei 2022:
Het onderzoek loopt.

24-05-2022
3

Situatie per 19 augustus 2022:
Het onderzoek heeft plaatsgevonden. Van onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen is tot op heden niet gebleken.

19-08-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.754,22

26-11-2021
1

Toelichting
Claimsagent B.V. € 57,48
Huur na datum faillissement € 4.696,74.

€ 2.420,97

25-02-2022
2

Toelichting
Situatie per 25 februari 2022:
Claimsagent B.V. € 72,60;
Huur na datum faillissement € 2.348,37.

€ 2.427,02

24-05-2022
3

Toelichting
Situatie per 24 mei 2022:
Claimsagent B.V. € 78,65;
Huur na datum faillissement € 2.348,37.
De curator verw acht daarnaast nog een boedelvordering van het UW V terzake
het loon over de opzegtermijn.

€ 2.430,08

19-08-2022
4

Toelichting
Situatie per 19 augustus 2022:
Claimsagent B.V. € 81,68
huur na datum faillissement € 2.348,37.
De boedelvordering van het UW V is tot op heden nog niet ontvangen.

€ 218.202,00
Toelichting
Situatie per 11 november 2022:
Claimsagent B.V. € 96,80
huur na datum faillissement € 2.348,37
UW V € 215.756,83
De curator verw acht daarnaast nog een aanvullende vordering van het UW V
met betrekking tot de pensioengelden.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-11-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 291.112,63

26-11-2021
1

Toelichting
De belastingdienst heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend ad in
totaal € 291.112,63.

€ 259.817,52

25-02-2022
2

Toelichting
Situatie per 25 februari 2022:
De ingediende - en voorlopig erkende - vordering van de Belastingdienst is
bijgesteld tot een bedrag van € 259.817,52.
Daarnaast w ordt de door de Belastingdienst ingediende naheffingsaanslag OB
november 2021 ad € 77.318,00 door de curator betw ist.

€ 333.103,45

24-05-2022
3

Toelichting
Situatie per 24 mei 2022:
ingediend en voorlopig erkend: € 333.103,45;
betw ist: € 77.318,00.

€ 332.596,12

19-08-2022
4

Toelichting
Situatie per 19 augustus 2022:
ingediend en voorlopig erkend € 332.596,12;
betw ist: € 77.318,00.

€ 333.184,12
Toelichting
Situatie per 11 november 2022:
ingediend en voorlopig erkend € 333.184,12
betw ist € 77.318,00

8.3 Pref. vord. UWV

11-11-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

26-11-2021
1

Nog niet bekend.

€ 0,00

25-02-2022
2

Toelichting
Situatie per 25 februari 2022:
Ongew ijzigd.

€ 0,00

24-05-2022
3

Toelichting
Situatie per 24 mei 2022:
De curator houdt rekening met een preferente vordering van het UW V.

€ 0,00

19-08-2022
4

Toelichting
Situatie per 19 augustus 2022:
Het UW V heeft zich tot op heden nog niet bij de curator gemeld.

€ 116.900,46
Toelichting
Situatie per 11 november 2022:
UW V heeft preferente vorderingen ingediend ad in totaal € 116.900,46.

8.4 Andere pref. crediteuren

11-11-2022
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 450.000,00

26-11-2021
1

Toelichting
De vordering van Inter Arbores B.V. is om technische redenen genoteerd op de
lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren. Na uitw inning van de
zekerheden zal een eventuele restantvordering w orden verplaatst naar de
concurrente crediteurenlijst.

€ 397.065,00

25-02-2022
2

Toelichting
Situatie per 25 februari 2022:
De vordering van Inter Arbores is verminderd tot € 397.065,00.

€ 0,00

24-05-2022
3

Toelichting
Situatie per 24 mei 2022:
De vordering van de pandhouder is afgew ikkeld en verplaatst naar de lijst van
voorlopig erkende crediteuren concurrent.

€ 0,00

19-08-2022
4

Toelichting
Situatie per 19 augustus 2022:
Ongew ijzigd.

€ 0,00
Toelichting
Situatie per 11 november 2022:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11-11-2022
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

26-11-2021
1

Toelichting
Tot op heden hebben acht concurrente crediteuren een vordering ingediend.

12

25-02-2022
2

Toelichting
Situatie per 25 februari 2022:
Inmiddels hebben 12 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

14

24-05-2022
3

Toelichting
Situatie per 24 mei 2022:
Tot op heden hebben 14 concurrente crediteuren zich bij de curator gemeld.

15

19-08-2022
4

Toelichting
Situatie per 19 augustus 2022:
Inmiddels hebben 15 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

16
Toelichting
Situatie per 11 november 2022:
Inmiddels hebben 16 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

11-11-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.392,09

26-11-2021
1

Toelichting
€ 5.392,09 + PM

€ 47.171,23

25-02-2022
2

Toelichting
€ 47.171,23 + PM

€ 417.039,26

24-05-2022
3

€ 417.122,44

19-08-2022
4

Toelichting
Situatie per 19 augustus 2022:
€ 417.122,44 + PM

€ 420.510,44

11-11-2022
5

Toelichting
Situatie per 11 november 2022:
€ 420.510,44 + PM

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken
w orden gedaan.

26-11-2021
1

Situatie per 11 november 2022:
Gelet op de hoogte van de vorderingen van het UW V, is het niet te
verw achten dat aan concurrente crediteuren een uitkering zal kunnen
plaatsvinden.

11-11-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencorrespondentie.

26-11-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

26-11-2021
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

26-11-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

26-11-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

26-11-2021
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hierna onder ‘w erkzaamheden’ w eer te geven taken zullen w orden
voortgezet of opgepakt.

26-11-2021
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken
w orden gedaan.

26-11-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
11-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

11-11-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Ondermeer:

26-11-2021
1

(overleg pandhouders over) uitw inning roerende zaken en
debiteurenincasso
correspondentie over het gepretendeerde pandrecht op de debiteuren
afw ikkeling rechten tav. de aanw ezige meters, inclusief retentierecht
boedel
afw ikkeling G-rekening
onderzoek administratie
onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur
onderzoek paulianeus handelen
crediteurencorrespondentie.
Situatie per 25 februari 2022:

25-02-2022
2

vervolg debiteurenincasso;
vervolg discussie pandrecht op debiteuren;
afw ikkeling resterende rechten derden;
onderzoek administratie;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek paulianeus handelen;
crediteurencorrespondentie.
Situatie per 24 mei 2022:

24-05-2022
3

vervolg debiteurenincasso;
afw ikkeling resterende rechten derden;
onderzoek administratie;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
crediteurencorrespondentie.
Situatie per 19 augustus 2022:

19-08-2022
4

onderzoek w ijze afw ikkeling resterende zaken;
afw ikkeling NOW -subsidies;
crediteurencorrespondentie.
Situatie per 11 november 2022:
afw ikkeling NOW -subsidies;
crediteurencorrespondentie;
afw achten pensioenvordering UW V.

Bijlagen
Bijlagen

11-11-2022
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