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Gegevens onderneming
Faillissementsnummer: C/18/17/238 F
Datum uitspraak : 9 november 2017
Curator: mr. P.T. Bakker
R-C: mr. P. Molema
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Activiteiten onderneming
(Verslag 1)
De gefailleerde vennootschap Supercamp hield zich blijkens het uittreksel
handelsregister bezig met het in- en verkopen van (tuin)meubels,
w atersportartikelen en vrijetijdsartikelen. De facto betrof het enkel
detailhandel van tuinmeubels in het hogere segment. Supercamp kende tw ee
show rooms: een in Groningen aan de Koningsw eg 8 met volgens opgaaf een
w inkeloppervlak van 6000m2 en een in Papenburg Duitsland met een
oppervlak van 1200m2. Ook verkocht Supercamp online producten middels en
drietal w ebsites.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 1.531.037,00

2017

€ 1.364.135,00

2016

€ 1.446.807,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -19.844,00

€ 1.434.118,00

€ -2.807,00

€ 1.580.851,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
7

06-06-2018
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Boedelsaldo
€ 26.815,85

06-06-2018
3

€ 26.959,24

06-09-2018
4

€ 29.796,53

26-09-2019
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-3-2018

06-06-2018
3

t/m
27-5-2018
van
27-5-2018

06-09-2018
4

t/m
6-9-2018
van
25-6-2019

26-09-2019
8

t/m
25-9-2019
van
25-9-2019

16-01-2020
9

t/m
16-1-2020
van
13-1-2020

16-04-2020
10

t/m
6-4-2020
van
6-4-2020

15-07-2020
11

t/m
12-7-2020
van
13-7-2020

15-10-2020
12

t/m
1-10-2020
van
2-10-2020

14-01-2021
13

t/m
1-1-2021
van
2-1-2021
t/m
31-3-2021

Bestede uren

14-04-2021
14

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

449 uur 36 min

4

14 uur 12 min

5

10 uur 12 min

7

33 uur 18 min

8

1 uur 36 min

9

5 uur 48 min

10

63 uur 33 min

11

16 uur 24 min

12

14 uur 24 min

13

12 uur 12 min

14

29 uur 24 min

15

19 uur 30 min

totaal

670 uur 9 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het totaal van de bestede uren in dit verslagperiode bedraagt 24,30.
Hierboven is w eergegeven totaal aantal uren 449,60 vanaf begin van het
faillissement, om er voor te zorgen dat het totaal van het aantal bestede uren
in de toekomst w el zullen kloppen.
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
faillissementsmedew erker)

: 00:36
: 01:48
: 11:36
: 10:18

(curator)
(mr. A. Gras)
(mr. L.G. van Dijk)
(I. Zenginer,

Bestede uren in verslagperiode : 08:30 (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren in verslagperiode : 00:30 (mr. T. M. Vollbehr)
Bestede uren in verslagperiode : 05:12 (I. Zenginer,
faillissementsmedew erker)
Bestede
Bestede
Bestede
Bestede
Bestede

uren
uren
uren
uren
uren

Totaal : 41:30 (curator)
Totaal : 42:12 (mr. A. Gras)
Totaal : 178:48 (mr. L.G. van Dijk)
Totaal : 15:36 (mr. T.M. Vollbehr)
Totaal : 185:42 (I. Zenginer, faillissementsmedew erker)

Bestede
Bestede
Bestede
Bestede
Bestede

uren
uren
uren
uren
uren

in
in
in
in
in

Bestede
Bestede
Bestede
Bestede
Bestede

uren
uren
uren
uren
uren

Totaal : 41,60 (curator)
Totaal : 42,60 (mr. A. Gras)
Totaal : 179,80 (mr. L.G. van Dijk)
Totaal : 16,10 (mr. T.M. Vollbehr)
Totaal : 193,90 (I. Zenginer, faillissementsmedew erker)

Bestede
Bestede
Bestede
Bestede
Bestede

uren
uren
uren
uren
uren

in
in
in
in
in

verslagperiode
verslagperiode
verslagperiode
verslagperiode
verslagperiode

verslagperiode
verslagperiode
verslagperiode
verslagperiode
verslagperiode

: 0,10
: 1,00
: 0,50
: 8,20
: 0,40
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(curator)
(mr. L.G. van Dijk)
(mr. T. M. Vollbehr)
(I. Zenginer, faillissementsmedew erker)
(mr. A. Gras)

: 1,20 (curator)
: 14,50 (mr. L.G. van Dijk)
: 1,30 (mr. T. M. Vollbehr)
: 6,30 (I. Zenginer, faillissementsmedew erker)
: 3,70 (mr. A. Gras)

06-09-2018
4

06-12-2018
5

28-06-2019
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
(Verslag 1)
Enig aandeelhouder en tevens de bestuurder van gefailleerde vennootschap is
Erik Agema Beheer B.V..
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1.2 Lopende procedures
Er zijn geen procedures bekend.
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1.3 Verzekeringen
De premies van de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen zijn na interventie van
curator en pandhouder ABN Bank voortgezet.
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1.4 Huur
Supercamp heeft een viertal huurcontracten gesloten met vier
eigenaren/verhuurders. Tw ee huurcontracten betreffen de show rooms en
tw ee betreffen de magazijnen en w erkplaats. Deze huurcontracten zijn, met
toestemming van de rechtercommissaris, per 29 november 2017 opgezegd.
De Duitse verhuurder beriep zich op het “Vermieterpfandrecht” (een pandrecht
dat onder Duits recht toekomt aan de verhuurder) op de activa aanw ezig in de
vestiging te Papenburg. Met hem is, mede in het kader van de verkoop van de
activa, een overeenkomst gesloten tegen finale kw ijting.
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement. De bestuurder, de
heer Agema, w ijt het faillissement aan een aantal factoren die gezamenlijk de
val van Supercamp hebben veroorzaakt. Zo verklaarde de bestuurder dat de
liquiditeitspositie van Supercamp al een aantal jaar onder druk stond. Hij
verklaarde dat de onderneming sinds 2008 grote voorraden tuinmeubelen
inkocht van een te breed assortiment. Gedurende het seizoen w aren dan
nadere inkopen noodzakelijk, hetgeen ten koste ging van de beschikbare
middelen. Ook liep het klantenaantal terug. De verkooplocatie is ongunstig en
de show room verouderd. Ook nam de concurrentie van (online)verkopers toe,
w at een dalend effect op de verkopen had. De grote handelsvoorraad en een
aantal slechte zomermaanden verslechterden de situatie in 2017. Supercamp
kw am onder bijzonder beheer van de ABN Amro Bank. Een uitverkoop bracht
onvoldoende middelen en gesprekken met derden over een overname en/of
sanering liepen spaak. Toen de kredietfaciliteit w erd teruggebracht w as
Supercamp niet langer in staat aan haar verplichtingen te voldoen, w aarop is
besloten het eigen faillissement aan te vragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-11-2017

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
(Verslag 1)
Met de w erknemers is gesproken en aan hen zijn de arbeidsovereenkomsten
opgezegd. In verband met de mogelijkheid van een uitverkoopscenario van de
handelsvoorraad is gekozen een verlengde opzegtermijn in acht te nemen, dit
met toestemming UW V en rechter-commissaris. De arbeidsovereenkomsten zijn
op 17 november 2017 opgezegd tegen 12 januari 2018.

06-06-2018
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(Verslag 2)
De kosten van de netto lonen, loonheffing en de kosten van de
salarisadministratie, voor een bedrag van € 7.743,36, zijn betaald.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Supercamp heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Gebruikelijke (kantoor) inventaris met
verkoopbalie, bureaus, computers, stellingen,
een tw eetal bedrijfsw agens van de merken
Peugeot en Iveco, en een aanhangw agen.

€ 26.850,00

totaal

€ 26.850,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
(kantoor) inventaris en een tw eetal bedrijfsw agens van de merken Peugeot en
Iveco, en een aanhangw agen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(Verslag 1)
Fiscus heeft een vordering van € 9.341,-- ingediend w aarvoor hij aanspraak
maakt op bodemvoorrecht.

06-06-2018
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(Verslag 3)
De fiscus heeft recentelijk een herziene vordering ingediend w aarmee hij
aanspraak maakt op een bodemvoorrecht van € 74.195,--.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
(Verslag 1)
De bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor € 26.850. De opbrengst is inmiddels
bijgeschreven op de boedelrekening.

06-06-2018
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(Verslag 3)
De opbrengst van de bedrijfsmiddelen, betreffende niet bodemzaken, voor een
deel van € 8.950, -- is overgemaakt naar de pandhouder ABN AMRO Bank.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Handelsvoorraad

€ 541.610,00

€ 51.584,00

totaal

€ 541.610,00

€ 51.584,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
(Verslag 1)
Er is een zeer aanzienlijke handelsvoorraad. Deze staat in de magazijnen en
show rooms van de w inkels in Groningen en in Papenburg (Duitsland). Blijkens
de informatie van de failliet bedraagt de inkoopw aarde € 1.320.000,-- (€
355.000,-- show room Groningen; € 885.000,-- magazijnen Groningen; €
80.000,-- show room Papenburg)

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

06-06-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
(Verslag 2)
Uit nader onderzoek bleek dat Supercamp B.V. een aantal show roommodellen
als reclame uiting had geplaatst bij een bevriend ondernemer. In overleg met
de pandhouder zijn deze show roommodellen verkocht voor € 2.904 incl. BTW .
Opbrengst is bijgeschreven op de boedelrekening.
Tevens is de verkoopopbrengst van de onder hoofdstuk 3.9 genoemde
contante verkopen voor een bedrag van € 2.600,00 bijgeschreven op de
boedelrekening.

06-06-2018
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(Verslag 3)
Met de ABN AMRO Bank zijn afspraken gemaakt inzake de financiële afw ikkeling
van de verkoopopbrengst ter zake de verpande zaken en ook afgerekend.
Aan de ABN AMRO Bank is onder verrekening van de eigendomsrechten van de
leveranciers, aanbetalingen van klanten en de boedelbijdrage, per saldo €
361.919 overgemaakt.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 45.000,00

totaal

€ 45.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
(Verslag 1)
Het immaterieel actief betreft onder meer de goodw ill, handelsnaam
Supercamp, telefoon- en faxaansluitingen, domeinnamen, w ebsite,
gebruiksgegevens van sociale media, adresgegevens van de klanten e.d.
(Verslag 2)
Het kassaldo per datum faillissement van € 2.210 is bijgeschreven op de
boedelrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft allereerst met behulp van derden/deskundigen een
beoordeling gemaakt van de mogelijke verkoop van de voorraad tuinmeubelen
vanuit faillissement. Gelet op de grote voorraad van tuinmeubelen, die een
seizoensgebonden handel betreft, zou de verkoop over een aantal maanden
tot aan de zomer moeten w orden uitgesmeerd. Een onzekere
verkoopopbrengst, de aanzienlijke lasten die gepaard gaan met de verkoop op
een dergelijke termijn met kosten van derden, doorlopende huurlasten, inhuur
personeel, boedelkosten, maakte dit een onzeker avontuur met een verre van
zekere (netto) verkoopopbrengst. Het betrof een risicovol traject met
ongew isse uitkomst.
Daarnaast is de markt verkend en de onderneming in zijn geheel te koop
aangeboden. Er is een verkoopmemorandum opgesteld dat aan een 38-tal
marktpartijen, concurrenten, handelspartijen en opkopers is gezonden. Tevens
zijn gegadigden in de gelegenheid gesteld om de vestiging te Groningen te
bezichtigen en de show room en de (4) magazijnen in Groningen te
inspecteren.
Daaruit volgden een achttal biedingen: een aantal op enkel de voorraad, maar
ook op de gehele onderneming. Met de tw ee hoogste bieders is nader
gesproken en zijn nieuw e biedingen gevraagd. Uiteindelijk zijn de activa
verkocht aan de partij Handelsonderneming Kw ant en Sennema BV (hierna:
HKS) die in de onderhandelingen het hoogste bod heeft uitgebracht. Tevens is
deze partij voornemens te bezien of een doorstart tot de mogelijkheden
behoort.
Met HKS is overeengekomen dat zij € 633.460,-- betaald, w aarvan € 541.610
op de (gehele) handelsvoorraad *, voor zover eigendom van Supercamp, voor
goodw ill € 45.000,-- en daarnaast een vergoeding voor w erkzaamheden van
personeel bij een verkoopronde en gebruik van de huurruimten van
respectievelijk € 6.000 en € 15.000. (* In verband met (mogelijke) afgifte van
meubels geleverd onder eigendomsvoorbehoud is een restitutie
overeengekomen die geclausuleerd is op maximaal € 130.000,-- .)
De pandhouder(s) hebben ingestemd met de verkoop en levering en de
rechter-commissaris heeft toestemming verleend.
(Verslag 2)
In de afgelopen periode zijn de aanspraken van derden op eigendomsrechten
beoordeeld. Ter zake de afw ikkeling van de erkende
eigendomsvoorbehoudsaanspraken zijn in overleg met diverse eigenaren en
koper regelingen tot stand gekomen. Eigenaren hebben ingestemd met een
betaling op afgifte van hun eigendommen en afstand van hun daaraan
verbonden vordering op de failliet. Op grond van de clausule in de
koopovereenkomst is een bedrag van € 116.825,00 terugbetaald aan de
koper betreffende de eigendomsrechten van derden op de handelsvoorraad.
Er resten nog een paar kw esties die met koper afgehandeld zullen w orden.
(Verslag 3)
Ook met de koper is het tot een afw ikkeling gekomen; de resterende kw esties
met betrekking tot de eigendomsvoorbehouden zijn afgehandeld. Naar
aanleiding hiervan is er deze periode een bedrag van € 10.323 terugbetaald
aan de koper inzake eigendomsvoorbehouden, klanten met aanbetalingen (€
3.884,21) en vermiste zaken (938,68) hetgeen het totaal brengt op €
122.235,-- derhalve ruim binnen de gestelde marge van € 130.000,--.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren

€ 1.369,00

totaal

€ 1.369,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
(Verslag 1)
De bestuurder heeft na datum faillissement een totaal bedrag van € 600 van
de handelsdebiteuren ontvangen. Dit totaal bedrag is (contant) ingeleverd bij
de curator.

06-06-2018
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(Verslag 3)
Een van de debiteuren heeft een betaling van € 500 gedaan op de
geblokkeerde bankrekening van gefailleerde vennootschap Supercamp B.V.
Deze opbrengst valt onder het pandrecht van de bank. Er resteert nog een te
verw aarlozen debiteurenbedrag van € 269. Gezien de omvang van deze
vordering en de mogelijke kosten van de w erkzaamheden om dit bedrag te
innen, beschouw t de curator deze kw estie als afgerond.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 468.570,00

06-06-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
(Verslag 1)
De ABN Amro bank heeft zich gemeld en een vordering ingediend van €
468.570,-- en aanspraak gemaakt op gevestigde zekerheidsrechten.

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

06-06-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
- ABN: pandrecht op materiële activa (en hypotheekrechten op zaken van
derden).
- Duitse verhuurder: Vermieterpfandrecht activa in de w inkel te Papenburg

5.4 Separatistenpositie

06-06-2018
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5.4 Separatistenpositie
Ja, maar afspraak tot executoriale verkoop vanuit de boedel gemaakt.

06-06-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog heeft een 22 tal leveranciers aanspraak gemaakt op eigendommen
danw el een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud. De posities zijn deels
beoordeeld, of w orden in afw achting van nadere gegevens nog onderzocht. In
overleg met koper van de onderneming zal deze met de leveranciers w aarvan
de eigendomsrechten zijn erkend w orden gesproken over koop en overdracht
aan koper HKS, danw el, bij gebreke aan een akkoord, w orden afgegeven aan
de betrokken leverancier.
Verder is er een negental klanten dat aanspraak maakt op aan hen verkochte
en geleverde zaken. De curator onderzoekt deze aanspraken en heeft terzake
een regeling voor deze gevallen met koper besproken.

06-06-2018
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(Verslag 2)
Met de bank is gecorrespondeerd over de afw ikkeling van de pandrechten.
(Verslag 4)
De pandrechten van de bank zijn afgew ikkeld. Per saldo is er een bedrag van €
361.919 overgemaakt naar de bank. Hiermee resteert een bedrag van €
106.651 als (concurrente)vordering van de bank.

06-09-2018
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5.6 Retentierechten
(Verslag 5)
Er meldde zich nog een leverancier met een (herhaald) beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Destijds leverde de leverancier geen bew ijzen aan van
zijn eigendomsvoorbehoud. De kw estie is afgedaan.

06-12-2018
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De bank heeft haar concurrente vordering ingetrokken.

01-03-2019
6

5.7 Reclamerechten
Een leverancier heeft een beroep gedaan op het recht van reclame.

06-06-2018
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Voor haar w erkzaamheden ontvangt de boedel van de bank een bijdrage gelijk
aan 10 % van de netto verkoopopbrengst van de (verpande) activa, te
vermeerderen met BTW . De kosten ter zake de inzet van derden bij de verkoop
als taxateurs en (medew erkers van) de curator, en ook de overige kosten
verband houdende met de bew aring en instandhouding van de voorraden
(zoals verzekeringen) en verkoop w orden naar rato van de verdeling van de
opbrengst tussen boedel en bank gedragen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Exploitatie is niet voortgezet. W el heeft een inventarisatie van
show roomvoorraad plaatsgehad.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

06-06-2018
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Naar het voorlopig oordeel van de curator voldoet de administratie niet aan de
daaraan te stellen eisen.

16-01-2020
9

7.2 Depot jaarrekeningen
Tijdig

06-06-2018
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de jaarrekening 2016 w erd niet gedeponeerd.

16-01-2020
9

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

06-06-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

06-06-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
dit onderdeel vormt een onderw erp van discussie.

06-06-2018
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16-01-2020
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
Bestuurder heeft gereageerd en diens inhoudelijke reactie w ordt beoordeeld.

Toelichting
Met de bestuurder en diens adviseurs is een bespreking gevoerd w aarbij een
toelichting is gevraagd op een aantal punten. Die zijn deels in het overleg en
deels erna schriftelijk verstrekt, maar ten dele staan er nog vragen open. De
curator beoordeelt de reactie momenteel en heeft op de ontbrekende vlakken
de bestuurder om nadere uitleg gevraagd.

Toelichting
(Verslag 7)
Namens de bestuurder heeft diens accountant de nadere vragen beantw oord,
die voorw erp zijn van beoordeling.

Toelichting
De curator is bekend gew orden met een tw eetal cessies van vorderingen (tot
een bedrag van van € 98.539,00) van gefailleerde op verbonden
vennootschappen aan een derde. De curator is van mening dat deze cessies
onder de reikw ijdte van de artikelen 42 Fw en 43 Fw vallen. De vernietiging
van deze cessies w erd derhalve ingeroepen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

06-06-2018
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06-09-2018
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01-03-2019
6

28-06-2019
7

16-01-2020
9

Met de bestuurders is gesproken over een aantal kw esties inzake rekeningcourant verhoudingen en over de (administratie van) materiële activa. In een
brief zijn deze kw esties aan hem voorgelegd, en is gevraagd te reageren.

06-06-2018
3

(Verslag 5)
Contacten met bestuurder inzake deze kw esties zijn voortgezet. Er zal op
korte termijn een bespreking plaatsvinden met de bestuurder.

06-12-2018
5

De curator is naar aanleiding van de zijdens de bestuurder aangeleverde
informatie voor w at betreft de rekening courant posities en de
rechtsmatigheidsvragen nog doende een reactie te formuleren. Verw acht
w ordt dat in de komende verslagperiode een definitief standpunt kan w orden
ingenomen.

26-09-2019
8

De curator heeft naar aanleiding van de reactie zijdens de bestuurder nader
onderzoek verricht en aansluitend een standpunt ingenomen. Zij heeft de
bestuurder in dit kader uitgenodigd voor een nader overleg

16-01-2020
9

(verslag 10)
Na het gevoerde overleg met de advocaat van de bestuurder heeft zijdens de
boedel vervolgonderzoek plaatsgevonden en zijn er getuigen gehoord. Naar
aanleiding hiervan is de correspondentie met de advocaat van de bestuurder
hervat. Beoordeeld w ordt of er alsnog tot een minnelijke regeling met de
bestuurder kan w orden gekomen.

16-04-2020
10

De boedel is op dit moment nog in afw achting van de nadere inhoudelijke
reactie namens de bestuurder op de standpunten van de boedel. Volgens
afspraak zou deze medio juli w orden ontvangen. Aansluitend staat een nader
overleg tussen de partijen gepland. De verw achting is dat na ommekomst van
dat overleg (en in de komende verslagperiode) w el duidelijk zal w orden in
hoeverre een minnelijke regeling tussen partijen tot de mogelijkheden
behoort.

15-07-2020
11

Inmiddels w erd een nadere reactie van de zijde van de bestuurder ontvangen,
w elke voor de boedel niet acceptabel is. Omdat vooralsnog geen
overeenstemming is bereikt, doch alle partijen kennelijk tevens een procedure
zo mogelijk w illen voorkomen, hebben partijen afgesproken een uiterste
poging tot minnelijke schikking te doen in een gezamenlijke bespreking.
(Naschrift: Door de corona-perikelen lijkt het voornemen tot een bespreking in
fysieke zin niet te lukken. De boedel zal geen nader uitstel toestaan, doch het
een en ander middels een video-conferentie laten plaatsvinden)

15-10-2020
12

Ondertussen heeft het aanvullende overleg tussen partijen digitaal
plaatsgevonden. Partijen lijken het op een aantal onderw erpen w el met elkaar
eens te kunnen w orden maar op in ieder geval één onderdeel is dat nog niet
het geval. De curator heeft de (raadsman van de) bestuurder verzocht het
standpunt op dit onderdeel in juridische zin nog eens nader toe te lichten en
moet een voorstel te komen. Daaraan is kort voor dit faillissementsverslag
uitvoering gegeven. Deze onderbouw ing is inmiddels beoordeeld en zal op
korte termijn van een reactie w orden voorzien in een ultieme poging om een
procedure op dit punt ter vermijden.

14-01-2021
13

In de afgelopen verslagperiode hebben partijen aanvullend gecorrespondeerd
in een poging om tot overeenstemming te komen. Verw acht w ordt dat op korte
termijn duidelijk w ordt in hoeverre definitief w el of geen overeenstemming kan
w orden bereikt.

14-04-2021
14

(verslag 15) Inmiddels heeft de curator met toestemming van de rechtercommissaris een regeling met de bestuurder getroffen die inhoudt dat de
bestuurder een bedrag van ad totaal € 75.000,00 aan de boedel voldoet.
Betaling vindt plaats in drie gelijke termijnen. Na betaling van de laatste
termijn w ordt kw ijting verleend. De eerste termijn w erd ondertussen
ontvangen.

09-07-2021
15

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 40.341,87

06-06-2018
3

Toelichting
(Verslag 1)
€ 100,-- . Vorderingen kosten derden, UW V en taxatiekosten volgen nog.
(Verslag 2)
€ 7.801,93 vordering verhuurder. UW V heeft nog geen vordering ingediend.
(Verslag 3)
UW V heeft een totale boedelvordering van € 32.639,94 ingediend. Het totaal
van de ingediende boedelvorderingen bedraagt € 40.341,87
€ 41.748,98

06-09-2018
4

Toelichting
Het UW V heeft een herziene vordering ingediend. Hiermee bedraagt het totaal
van de boedelvordering € 41.478,98 w aarvan € 34.047,05 aan het UW V.
€ 68.653,84

06-12-2018
5

Toelichting
(Verslag 5)
Het Duitse Finanzamt heeft een BTW vordering ad € 6.650,-- ingediend voor
verkoop en overdracht van de roerende zaken in Papenburg. Correspondentie
met Duitse fiscus en koper ter zake heeft plaats.
Hiernaast heeft Enexis een vordering van € 6.802,43 ingediend, naar
aanleiding w aarvan het totaal van de boedelvorderingen € 55.201,41
bedraagt.

Toelichting
(verslag 7)
De belastingdienst heeft onverschuldigd betaald op de bankrekening van de
failliet, w elke betaling een onmiskenbare vergissing betrof en dus als een
superpreferente boedelschuld betrof die conform die status is afgew ikkeld.
€ 55.201,41

28-06-2019
7

26-09-2019
8

Toelichting
Het Duitse Finanzamt heeft een BTW vordering ad € 6.650,-- ingediend voor
verkoop en overdracht van de roerende zaken in Papenburg.
Correspondentie met Duitse fiscus en koper ter zake heeft plaats. De boedel
is van mening dat door haar geen BTW verschuldigd is omdat artikel 37 d W et
OB van toepassing is op haar overeenkomst met de koper. De koper heeft de
BTW bij haar verkoop ter plaatse afgedragen aan het Finanz Ambt In
Duitsland. Een eventuele toch bestaande BTW last is daarbij in de
overeenkomst verlegd naar de koper.

09-07-2021
15

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 74.236,00

06-06-2018
3

Toelichting
(Verslag 1)
Er is een vordering van € 9.341 ingediend, en € 5.977 nog niet ingediend
(Verslag 2)
Door de fiscus is er een totaal bedrag van € 79.087 als vordering ingediend.
Hiervan is er een totaal bedrag van € 61.415 betreft de ambtshalve aanslagen.
€ 5.977 nog niet ingediend
(Verslag 3)
Het totaal van de door de fiscus ingediende vordering bedraagt € 74.236. Nog
niet is ingediend € 5.977.
€ 74.404,00

06-12-2018
5

Toelichting
(Verslag 5)
Het totaal van de door de fiscus ingediende vordering bedraagt € 74.404. Nog
niet is ingediend € 41.
€ 83.331,00
Toelichting
Hiervan is groot deel ambtshalve aanslag vanw ege het niet indienen van
tw eetal omzetbelasting aangiften

8.3 Pref. vord. UWV

26-09-2019
8

8.3 Pref. vord. UWV
€ 21.315,26

06-06-2018
3

Toelichting
(Verslag 1)
Nog niet ingediend
(Verslag 2)
Nog niet ingediend
(Verslag 3)
€ 21.315,26
€ 25.001,62

06-09-2018
4

Toelichting
UW V heeft een herziene vordering ingediend. Hiermee bedraagt het totaal van
de preferente vordering € 25.001,62

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen bekend.

06-06-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
65

06-06-2018
3

Toelichting
(Verslag 1)
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Er zijn 42 concurrente
crediteuren die een vordering hebben ingediend. Een aantal van 33 heeft zijn
vordering nog niet ingediend.
(Verslag 2)
49 ingediend, 28 nog niet ingediend.
65 ingediend, 28 nog niet ingediend.
66
Toelichting
(Verslag 5)
66 ingediend, 28 nog niet ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

06-12-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 523.120,00

06-06-2018
3

Toelichting
€ 523.120 w aarvan € 513.584 ingediend en € 9.535 nog niet ingediend.
€ 523.810,00

06-09-2018
4

Toelichting
€ 514.274,16 ingediend, € 9.535,69 nog niet ingediend
€ 514.788,58

06-12-2018
5

Toelichting
(Verslag 5)
€ 514.788,58 ingediend, € 9.535,69 nog niet ingediend
€ 408.137,58

01-03-2019
6

Toelichting
€ 408.137,58 ingediend, € 9.535,69 nog niet ingediend.
Het totaal van de ingediende vorderingen is ten opzichte van de vorige
verslagperiode gedaald met € 106.651,-- tot € 408.137,58. Deze daling heeft
te maken met een akkoord tussen de (voormalige)pandhouder ABN Amro en
de hoofdelijk aansprakelijke voor de vordering van de bank.

Toelichting
(Verslag 7)
Standen zijn gelijk gebleven.

28-06-2019
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
(Verslag 1)
€ 436.878,75 ingediend, € 5.194,58 nog niet ingediend

06-06-2018
3

(Verslag 2)
€ 246.045,80 ingediend, € 9.467,33 nog niet ingediend. Verlaging van het
totaal van de ingediende vorderingen ten opzichte van de vorige
verslagperiode met € 190.832,95 is een gevolg van de afkoop van rechten
derden door de koper. Het totaal van de afgekochte rechten derden bedraagt
€ 279.259,89
(Verslag 3)
Totale vordering bedraagt € 523.120 w aarvan € 513.584 ingediend en € 9.535
nog niet ingediend.
408.137,58 ingediend, en € 9.535,69 nog niet ingediend

26-09-2019
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn geen procedures bekend.

06-06-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator en diens medew erkers streven er naar :
- de laatste eigendomsaanspraken van schuldeisers te beoordelen;
- daarop de verkoop met koper afw ikkelen;
- een afrekenvoorstel en uitbetaling aan pandhouder en
- gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken af te ronden.

06-06-2018
3

De eerste drie van de bovenstaande punten zijn afgew ikkeld. Het vierde punt
w ordt nog onderzocht.

26-09-2019
8

Er w ordt een laatste poging gedaan voor het verkrijgen van opheldering en
het afronden van onderhandelingen in een bespreking met bestuurder en
advocaat, betreffende de rechtmatigheidsvraagstukken.

15-10-2020
12

de boedel zal in de komende periode toezicht houden op de nakoming van de
gemaakte betalingsafspraken. Daarnaast w ordt gepoogd de discussie met
de Duitse fiscus af te ronden.

09-07-2021
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
9-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

09-07-2021
15

10.4 Werkzaamheden overig
De curator streeft ernaar in de aankomende verslagperiode de afspraken met
koper en bank te finaliseren en de rechtmatigheidsonderzoeken af te ronden.

06-06-2018
3

(Verslag 3)
De afrekening met de ABN AMRO Bank als pandhouder en met koper zijn
afgew ikkeld. Ten aanzien van de rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator
een gesprek met de bestuurder gevoerd. De curator heeft zijn bevindingen en
vragen (ook) schriftelijk kenbaar gemaakt en de bestuurder gevraagd
(schriftelijk) te reageren.
(Verslag 4)
De reactie van de bestuurder w ordt beoordeeld en afhankelijk daarvan zal een
vervolg of afsluiting volgen.

06-09-2018
4

(Verslag 5)
De kw esties met betrekking tot de Duitse fiscus en enkele vraagstukken met
de bestuurder resteren ter afw ikkeling.

06-12-2018
5

De genoemde zaken w orden voortgezet.

01-03-2019
6

(verslag 7)
Het streven is om de kw esties met Duitse fiscus en bestuurder in het
aankomend kw artaal af te ronden.

28-06-2019
7

In de komende verslagperiode zal w orden gekeken of met de bestuurder en/of
de daaraan gelieerde vennootschappen tot overeenstemming kan w orden
gekomen op het gebied van de rechtmatigheid

16-01-2020
9

Bijlagen
Bijlagen

