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Algemene gegevens
Naam onderneming
Faillissement Bouw bedrijf Burggraaff Bolsw ard B.V.

24-05-2018
5

Gegevens onderneming
Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuw arden, d.d. 11
april 2017 is de besloten vennootschap Bouw bedrijf Burggraaff Bolsw ard B.V.,
statutair gevestigd te Bolsw ard, kantoorhoudende te (8701 PT) Bolsw ard aan
het adres De Marne 40, in staat van faillissement verklaard met benoeming van
mr. H.J. Idzenga tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. C. Geffroy tot
curator.

24-05-2018
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De gefailleerde vennootschap zal hierna w orden aangeduid als ‘’Burggraaff’’.

Activiteiten onderneming
Burggraaff exploiteert een bouw bedrijf dat voornamelijk gericht is op
nieuw bouw , verbouw en utiliteitsbouw .

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 2.128.418,00

€ -54.497,00

€ 443.309,00

2015

€ 2.758.369,00

€ -192.075,00

€ 489.312,00

Toelichting financiële gegevens

24-05-2018
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Toelichting financiële gegevens
Jaar 2016 gegevens zijn niet bekend.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
10

24-05-2018
5

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 1.127.461,00

Boedelsaldo
€ 11.257,26

Boedelsaldo
€ 11.762,95

Verslagperiode

24-05-2018
5

30-08-2018
6

11-12-2018
7

Verslagperiode
24-05-2018
5

van
1-2-2018
t/m
30-4-2018

30-08-2018
6

van
1-5-2018
t/m
31-7-2018

11-12-2018
7

van
1-8-2018
t/m
30-11-2018

25-03-2019
9

van
1-12-2018
t/m
28-2-2019

11-07-2019
10

van
1-3-2019
t/m
30-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

28,20 uur

6

12,40 uur

7

13,60 uur

9

14,70 uur

10

7,60 uur

totaal

76,50 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Zie bijlage bij voorgaand verslag: organogram
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1.2 Lopende procedures
De curator is bekend met tw ee lopende procedures tegen Burggraaff. Beide
procedures zijn inmiddels geschorst.
De curator heeft de processtukken bestudeerd. In de komende verslagperiode
zal de curator een besluit nemen over het al dan niet voortzetten van de
procedures.
De curator heeft een voorlopig standpunt ingenomen ten aanzien van het al
dan niet voortzetten van de procedures. In de volgende verslagperiode zal de
curator de rechtbank en de w ederpartij informeren.
Op 12 april 2017 heeft een eerste bespreking met de (middellijk) bestuurder
van
Burggraaff, de heer H. Brander, plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking zijn
de achtergronden en de gang van zaken van het faillissement besproken.
De bestuurder heeft aangegeven dat hij, samen met zijn advocaat, bezig w as
met de voorbereidingen van een crediteurenakkoord. Het faillissement is
uitgesproken voordat het crediteurenakkoord uitgew erkt w as. De bestuurder
heeft in eerste instantie de curator te kennen gegeven dat hij voornemens is
om het akkoord (ook) in faillissement aan te bieden, ofw el een poging te doen
om een doorstart te realiseren.
Verder heeft de curator op de dag dat het faillissement is uitgesproken contact
opgenomen met het UW V om afspraken te maken over een
personeelsbijeenkomst. De personeelsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op
donderdag 20 april 2017 w aarbij (vertegenw oordigers van) de vakbond en de
functionaris van het UW V aanw ezig w aren. Tijdens deze bijeenkomst heeft de
curator het personeel het ontslag aangezegd en de ontslagbrieven uitgereikt
en de personeelsleden in de gelegenheid gesteld om samen met het UW V de
formulieren voor de loongarantieregeling in te vullen.
Na inventarisatie van het onderhanden w erk heeft de curator de
w erkzaamheden van Burggraaff met toestemming van de rechter-commissaris
voortgezet. De w erkzaamheden hadden betrekking op lopende projecten en
onderhoudsw erkzaamheden. De curator heeft met de diverse opdrachtgevers
afspraken gemaakt over de voorw aarden van het uitvoeren van de
opdrachten. In de komende verslagperiode zal hierover verslag w orden
gedaan.
Parallel aan het voortzetten van de w erkzaamheden heeft de curator
gesproken met 16 geïnteresseerden over de overname van de activiteiten en
activabestanddelen van Burggraaff. In verband met de grote interesse heeft
de curator alle kandidaatkopers uitgenodigd om een indicatieve bieding uit te
brengen op een viertal kavels (1. Bedrijfsinventaris, 2. Voorraad/auto’s, 3.
Debiteuren en 4. Orderportefeuille/goodw ill). De curator zal de komende
verslagperiode nader in onderhandeling treden met de geïnteresseerden die
de voor de boedel meest voordelige bieding hebben gedaan.
De curator heeft met de diverse geïnteresseerden uitvoerig onderhandeld.
Uiteindelijk is de curator tot verkoop van de activiteiten en activabestanddelen
overgegaan. De bedrijfsinventaris, de voorraad en de voertuigen zijn verkocht
via een (online-)veiling. De orderportefeuille/goodw ill is verkocht aan De
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Meester bouw t het B.V., een zustervennootschap van Burggraaff. De curator
heeft besloten om zelf de incasso van de debiteuren ter hand te nemen.
Hierna zal onder “activa” nader w orden ingegaan op de financiële
verslaglegging.
De curator heeft de lopende projecten afgerond en de
onderhoudsw erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode uitgevoerd.
De curator heeft de procedures niet voortgezet (afgew ikkeld).

30-08-2018
6

1.3 Verzekeringen
Met de verzekeraar zijn afspraken gemaakt over de continuering van de
benodigde verzekeringen. De overige verzekeringen zijn (w aar mogelijk)
beëindigd ten einde een premierestitutie te bew erkstelligen.

24-05-2018
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de (tijdelijk) gecontinueerde
verzekeringen beëindigd. Er is een schademelding gedaan bij de verzekeraar
onder de CAR-polis. In de verslagperiode heeft de curator het schadeformulier
en de bijbehorende documentatie toegestuurd aan de assurantiemakelaar. De
curator is thans in afw achting van een inhoudelijke beoordeling (ongew ijzigd).
De assurantiemakelaar heeft de curator geïnformeerd dat de gemelde schade
niet onder de dekking van de CAR-polis valt, omdat de schade is ontstaan na
het verstrijken van de onderhoudstermijn.
De curator heeft verzekeringsvoorw aarden opgevraagd en ontvangen, zodat
het standpunt van de assurantiemakelaar kan w orden geverifieerd.
De curator heeft de verzekeringsvoorw aarden bestudeerd. In de komende
verslagperiode zal de correspondentie met de verzekeraar w orden voortgezet.

30-08-2018
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In de zevende verslagperiode heeft de curator geconstateerd dat de schade
niet onder de dekking van de verzekering valt (afgew ikkeld).

11-12-2018
7

1.4 Huur
Ten tijde van het faillissement huurde Burggraaff het bedrijfspand aan de
Marne 40 van H. Brander Beheer B.V.
De curator heeft in overleg met de verhuurder het bedrijfspand opgeleverd
(afgew ikkeld).

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder is de omzet vanaf eind 2015 sterk
teruggelopen doordat zow el de projectleider en de uitvoerder kort na elkaar
zijn vertrokken bij Burggraaff. De uitvoerder zelf is een (concurrerend) bedrijf in
Bolsw ard begonnen en een deel van de klanten van Burggraaff zijn hem
gevolgd. Gelet op het voorgaande is de omzet vanaf eind 2015 (verder)
gedaald, maar zijn de kosten nagenoeg gelijk gebleven. Dit heeft volgens de
bestuurder tot acute liquiditeitsproblemen geleid.
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De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement heeft (vooralsnog) geen
andere oorzaken aan het licht gebracht (ongew ijzigd).

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
24-05-2018
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Personeelsleden
10
Ten tijde van het faillissement w aren er volgens de personeelsadministratie 10
w erknemers in dienst van Burggraaff.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
24-05-2018
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Personeelsleden
10
Het jaar voorafgaand aan het faillissement w as er een vergelijkbaar aantal
w erknemers in dienst bij Burggraaff.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-4-2017

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Zie hiervoor onder toelichting (afgew ikkeld).

3. Activa

24-05-2018
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3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Burggraaff beschikt over een uitgebreide bedrijfsinventaris. De
bedrijfsmiddelen zijn verpand aan de Rabobank. Op 14 april 2017 zijn de
bedrijfsmiddelen getaxeerd.
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De bedrijfsinventaris, voorraden en voertuigen zijn verkocht via een (online)veiling. Op 17 juli 2017 heeft de veiling plaatsgevonden. Hiermee is een totale
opbrengst gerealiseerd van € 65.707,- (excl. btw ). Op 3 augustus 2017 is een
voorschot van € 65.000,- op de faillissementsrekening ontvangen. In de derde
verslagperiode zal de eindafrekening plaatsvinden.
Een aantal bedrijfsmiddelen zijn, met toestemming van de rechter-commissaris,
onderhands verkocht voor een bedrag van € 1.600,- (excl. btw ).
Een bedrijfsauto (VW Transporter) met defecte motor stond ter reparatie bij
een garage. De garage heeft vordering uit hoofde van stalling, diagnose en
demontage en heeft in dat kader een retentierecht uitgeoefend. De curator
heeft de bus opgeëist en is tot verkoop overgegaan voor een bedrag van €
1.100,- (incl. btw ).
Met de Rabobank is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen. De
komende verslagperiode zal de afrekening met de bank plaatsvinden.
De afrekening met de bank heeft plaatsgevonden. Er is een netto
verkoopopbrengst van € 15.786,90 ten goede gekomen aan de bank. In het
kader van de afrekening heeft de bank een aantal vragen gesteld. De
afrekening en de correspondentie met de bank zal komende verslagperiode
definitief w orden afgew ikkeld.
De openstaande punten zijn afgew ikkeld en er is afgerekend (afgew ikkeld).
Een aanhangw agen kon tijdens de onlineveiling van 17 juli 2017 nog w orden
geveild w egens het ontbreken van een kentekenbew ijs. Na verkrijging van een
nieuw kentekenbew ijs is de aanhangw agen meegenomen in een
inbrengveiling. De aanhangw agen is verkocht voor € 521,51 (inclusief btw ).

30-08-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal op grond van het bepaalde in artikel 57 lid 3 de belangen van de
fiscus behartigen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bestanddelen van de boedel geïnventariseerd.

24-05-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tot de boedel van Burggraaff behoort een bedrijfsvoorraad. De voorraad is
rechtsgeldig verpand aan de Rabobank. Op 14 april 2017 is de voorraad
getaxeerd.

24-05-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de bestanddelen van de boedel geïnventariseerd.

24-05-2018
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

24-05-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Pre faillissementsdebiteuren

€ 32.491,92

€ 5.342,23

€ 2.671,11

totaal

€ 32.491,92

€ 5.342,23

€ 2.671,11

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De debiteurenstand bedroeg per faillissementsdatum bedraagt € 32.491,92.
Daarnaast is er een rekening-courant vordering ter hoogte van ongeveer €
108.000,- op een gelieerde vennootschap. In de komende verslagperiode zal
nader onderzoek w orden gedaan naar de debiteuren.

24-05-2018
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De curator heeft de debiteurenincasso ter hand genomen. In het volgende
verslag zal opgave w orden gedaan van de opbrengsten van de
debiteurenincasso.
De curator heeft de incasso van de handelsdebiteuren afgerond. De
incasseerbare vorderingen zijn geïnd. Alle resterende openstaande posten
w orden gemotiveerd betw ist en de tw ee grootste vorderingen staan al open
sinds medio 2010. De curator acht het daarom niet opportuun om nadere
incassow erkzaamheden te verrichten. Daarnaast is gesproken met de heer
Brander over de rekening-courantvordering. De correspondentie met de heer
Brander zal komende verslagperiode w orden voortgezet.
De correspondentie met Brander over de rekeningcourantverhouding is
voortgezet. De boedel heeft de rekeningcourantvordering op Brander Bouw
B.V. De broer van Brander, de heer S. Brander, w as tot voor kort gezamenlijk
met Brander (middellijk) aandeelhouder van Brander Bouw B.V. Inmiddels heeft
Brander zijn aandelen overgedragen aan de heer S. Brander, w aarmee hij
thans enig aandeelhouder (en bestuurder) van Brander Bouw B.V. is. De
curator heeft met de heer S. Brander gesproken over de afw ikkeling van de
rekening-courantvordering.
De vijfde verslagperiode heeft de curator de (correspondentie omtrent) de
incasso van de rekening-courantvordering voortgezet.
Ongew ijzigd.

30-08-2018
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In de zevende verslagperiode zijn de curator, de bestuurder van Brander Bouw
B.V. en de bestuurder van Burggraaff bijeengekomen om de rekeningcourantvordering te bespreken. Tijdens deze bespreking is gesproken over de
opbouw van de vordering, alsmede over de (mogelijkheden tot) betaling
daarvan.

11-12-2018
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In de achtste verslagperiode hebben diverse besprekingen tussen de
bestuurder van Brander Bouw B.V. en de curator plaatsgevonden. Allereerst is
de opbouw en de hoogte van de rekening-courantschuld besproken. Na het
doorvoeren van een aantal correcties is overeenstemming bereikt over de
hoogte. Vervolgens is de bestuurder van Brander Bouw B.V. in de gelegenheid
gesteld om een voorstel tot afbetaling van de vordering te doen. De curator
heeft een voorstel ontvangen en zal daarover de komende verslagperiode met
de bestuurder van Brander Bouw B.V. in overleg treden.

25-03-2019
9

De curator heeft het voorstel van Brander Bouw B.V. in overw eging genomen
en afgew ezen. De curator heeft voorgesteld om een overleg in te plannen om
te bezien of het zinvol is de onderhandelingen voort te zetten.

11-07-2019
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteurenpositie onderzocht.

24-05-2018
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De curator heeft de debiteuren aangeschreven en incassow erkzaamheden
verricht.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 62.909,92

24-05-2018
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Rabobank Leeuw arden-Noordw est Friesland U.A. heeft een vordering van €
62.909,92 ingediend.
€ 0,00

30-08-2018
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In de zesde verslagperiode is het onroerend goed van de
moedervennootschap, Brander Beheer B.V., verkocht. Dit heeft tot gevolg
gehad dat het obligo van de bank geheel is afgelost. De bank heeft haar
dossier gesloten en de zekerheden vrijgegeven.

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend is Burggraaff geen partij bij een
leaseovereenkomst.

24-05-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank Leeuw arden-Noordw est Friesland U.A. heeft zich beroepen op een
pandrecht op de inventaris, voorraden en vorderingen van Burggraaff.

24-05-2018
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5.4 Separatistenpositie
De curator zijn geen andere separatisten bekend.

24-05-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben zich een aantal crediteuren gemeld met een beroep op
een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze crediteuren in de
gelegenheid gesteld om hun aanspraken te onderbouw en en in de komende
verslagperiode zullen de aanspraken w orden afgew ikkeld.
De curator heeft alle aanspraken op een eigendomsvoorbehoud afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten

24-05-2018
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5.6 Retentierechten
Bij de curator hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld met een
beroep op een recht van retentie.

24-05-2018
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Er is een retentierecht uitgeoefend op een bedrijfsauto (VW Transporter). De
curator heeft de bus opgeëist op grond van artikel 60 Fw en is tot verkoop
overgegaan (zie hiervoor onder Bedrijfsmiddelen).

5.7 Reclamerechten
Bij de curator hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld met een
beroep op een recht van reclame.

24-05-2018
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5.8 Boedelbijdragen
In de komende verslagperiode zal de curator uitgebreid verslag doen van de
bate die voor de boedel is gerealiseerd in het kader van de doorstart.

24-05-2018
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Zie hiervoor onder activa en debiteuren.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de positie van de bank in kaart gebracht, de crediteuren
geïnventariseerd en de crediteuren aangeschreven.

24-05-2018
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De curator heeft alle bijzondere aanspraken van crediteuren afgew ikkeld.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator de w erkzaamheden
gedurende een korte periode voortgezet. In het volgende verslag zal de
curator verslag doen van de voortzetting en de bijbehorende financiële
verslaglegging.
De curator heeft de lopende projecten afgerond en de
onderhoudsw erkzaamheden uitgevoerd gedurende een periode van zes
w eken. Inmiddels zijn de w erkzaamheden beëindigd en de boedelvorderingen
en resultaten zijn (grotendeels) in kaart gebracht.

6.2 Financiële verslaglegging

24-05-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
De curator voor een bedrag van € 50.318,- (incl. btw ) in rekening gebracht bij
de diverse opdrachtgevers. Dit bedrag is vrijw el geheel geïncasseerd door de
curator. De boedelvorderingen zijn in kaart gebracht en gecontroleerd. Nadat
de laatste verrekeningen hebben plaatsgevonden en de laatste
boedelvorderingen zijn geïncasseerd zal de curator overgaan tot financiële
verslaglegging.
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Tot op heden heeft de curator voor een bedrag van € 49.065,65 (incl. btw ) aan
boedelvorderingen geïncasseerd. Tegenover de opbrengsten staat
(vooralsnog) € 10.698,28 (incl. btw ) aan boedelkosten.
Eén van de boedeldebiteuren heeft haar vordering onbetaald gelaten. De
komende verslagperiode zal de incasso w orden voortgezet.
In de zevende verslagperiode heeft de curator de incasso voortgezet en de
nodige voorbereidingen getroffen voor het nemen van rechtsmaatregelen.

11-12-2018
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In de achtste verslagperiode heeft de curator de boedel debiteur een laatste
keer in de gelegenheid gesteld om tot betaling over te gaan.

25-03-2019
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In de negende verslagperiode zijn afspraken gemaakt met de boedeldebiteur
over de betaling van de openstaande post. De komende verslagperiode zal
de vordering w orden geïncasseerd en kan de definitieve afrekening w orden
opgesteld.

11-07-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft alle partijen met interesse in de activa en/of activiteiten van
Burggraaff uitgenodigd om een indicatieve bieding te doen op de activa van
Burggraaff. In het volgende verslag zal de curator uitgebreid verslag doen van
de biedingsprocedure.

24-05-2018
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6.5 Verantwoording
De Meester bouw t het B.V. heeft in eerste instantie een bieding uitgebracht op
de gehele activa. De curator is met De Meester bouw t het B.V. niet tot
overeenstemming gekomen over de voorw aarden voor verkoop van de gehele
activa. Uiteindelijk is de curator met De Meester bouw t het B.V. tot een
akkoord gekomen over de verkoop van de goodw ill en enkele roerende zaken.
Daarbij heeft De Meester bouw t het B.V. tevens aangegeven dat er aan in
ieder geval tw ee personeelsleden een dienstverband aangeboden w ordt.

6.6 Opbrengst

24-05-2018
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6.6 Opbrengst
€ 12.500,00

24-05-2018
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De goodw ill is verkocht aan De Meester bouw t het B.V. voor een bedrag van €
12.500,-. Dit bedrag w ordt voldaan in termijnen en dient uiterlijk 31 december
2017 geheel te zijn voldaan. De curator heeft inmiddels de eerste termijnen
geïncasseerd.

6.7 Boedelbijdrage
24-05-2018
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft diverse w erkzaamheden verricht in het kader van de
doorstart, zoals onderhandelingen, besprekingen, corresponderen en het
realiseren van een doorstart.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie veiliggesteld en zal deze in de komende
verslagperiode nader onderzoeken.

24-05-2018
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De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de
boekhouding. De komende verslagperiode zal het onderzoek w orden
voortgezet (ongew ijzigd).
De curator heeft het boekenonderzoek afgerond en concludeert dat aan de
boekhoudplicht is voldaan.

11-12-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
De
De
De
De

jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening

over 2015
over 2014
over 2013
over 2012

is
is
is
is

gedeponeerd
gedeponeerd
gedeponeerd
gedeponeerd

op
op
op
op

13
28
19
31

januari 2017, derhalve tijdig;
januari 2016, derhalve tijdig;
juni 2014, derhalve tijdig;
januari 2014, derhalve tijdig.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering w elke de curator zou kunnen ontlenen aan het niet
voldoen aan de stortingsverplichting is inmiddels verjaard, nu de vennootschap
langer dan vijf jaar geleden is opgericht. Overigens is niet gebleken dat niet
aan de stortingsverplichting is voldaan.

24-05-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid. In de komende verslagperiodes zal dit alsnog
plaatsvinden.
De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid. In de komende verslagperiode zal het
onderzoek w orden voortgezet (ongew ijzigd).

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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De curator heeft het boekenonderzoek afgerond. Het boekenonderzoek heeft
geen andere oorzaken van het faillissement opgeleverd. Derhalve is geen
aanleiding om het bestuur aansprakelijk te stellen (afgerond).

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele paulianeuze
handelingen en ongeoorloofde verrekeningen in het zicht van het faillissement.
Dit onderzoek zal nog w orden gedaan.
De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar eventuele
paulianeuze handelingen en ongeoorloofde verrekeningen in het zicht van het
faillissement. In de komende verslagperiode zal het onderzoek w orden
voortgezet (ongew ijzigd).

7.6 Paulianeus handelen
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De curator heeft geen paulianeuze transacties en/of ongeoorloofde
verrekening geconstateerd (afgew ikkeld).

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft een deel van de administratie veiliggesteld en een aanvang
gemaakt met het boekenonderzoek.
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De curator heeft het boekenonderzoek afgerond en naar aanleiding daarvan
conclusies getrokken (zie de afzonderlijke paragrafen) (afgew ikkeld).

11-12-2018
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
De boedelvorderingen in het onderhavige faillissement zullen omvangrijker zijn
in verband met het voortzetten van de onderneming.
€ 38.077,69
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 209.496,86
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De Fiscus heeft een hoog preferente vordering.

8.3 Pref. vord. UWV
Het UW V heeft de volgende vorderingen ingediend.
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Hoog preferent: € 2.662,13
Laag preferent: € 24.615,01
€ 27.277,14
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 9.555,94
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Er hebben zich vier preferente crediteuren bij de curator gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
79
De curator heeft alle bij het faillissement betrokken crediteuren aangeschreven
en hen in de gelegenheid gesteld om hun vordering ter verificatie in het
faillissement aan te melden. Tot op heden hebben 79 concurrente crediteuren
een vordering bij de curator ter verificatie aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 524.031,33
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€ 463.862,91

30-08-2018
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€ 465.208,26
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is bekend met tw ee lopende procedures. Beide procedures zijn
geschorst in verband met de uitspraak van het faillissement.
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9.2 Aard procedures
De procedures zien op een geschillen met (voormalig) handelspartners en
heeft betrekking op het vaststellen van eventuele schade. De andere
procedure ziet op een voormalig w erknemer van curanda.
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9.3 Stand procedures
De procedures zijn aangehouden tot de rolzitting van dinsdag 12 december
2017.
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De komende verslagperiode zal de curator laten w eten of de procedures
w orden overgenomen.
De curator heeft de procedures niet voortgezet (afgew ikkeld).
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9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft de processtukken bestudeerd.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Op een aantal belangrijke onderdelen hiervoor in het verslag genoemd zijn de
onderzoeken nog niet afgerond en zullen in de komende verslagperiode(s)
w orden voortgezet.
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In de komende verslagperiode zal de curator de volgende activiteiten
voortzetten (en w aar mogelijk afronden):
•
•
•
•

het boekenonderzoek;
incasso rekening-courantvordering;
voortgang schademelding;
incasso boedeldebiteur;

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende activiteiten
voortzetten (en w aar mogelijk afronden):
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• incasso rekening-courantvordering;
• incasso boedeldebiteur;
• incasso boedeldebiteur (afgew ikkeld).
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden bij het faillissement als ook
het onderzoek naar de bijbehorende kw esties, zoals hiervoor gesignaleerd,
bevindt zich nog in de beginfase. De curator kan daarom nog niet aangeven op
w elke termijn het faillissement kan w orden afgew ikkeld.
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Na de incasso van de rekening-courant vordering kan het faillissement
w orden afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
11-10-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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