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Algemene gegevens
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 3

Faillissementsnummer  :  F.15/17/262
Datum uitspraak   :  24 oktober 2017
Curator    :  Mr. C.H. Hartsuiker
Rechter-Commissaris   :  Mr. M. Wouters 
Faillissementsrekening  :  NL39KASA0222636157

06-06-2018 
 3
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 3
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Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000015890:F001
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Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Boedelsaldo
€ 13,20

06-06-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 15.013,20

09-08-2018
 4

van
22-2-2018

t/m
6-6-2018

06-06-2018 
 3

van
7-6-2018

t/m
8-8-2018

09-08-2018
 4

Verslagperiode Bestede uren

3 27,20 uur

4 4,60 uur

totaal 31,80 uur

Derde verslag
De (voorlopige) conclusies zijn met de bestuurder van gefailleerde gedeeld. 
Naar aanleiding daarvan is overlegd met de bestuurder van gefailleerde. 
Verder is gesproken met een vertegenwoordiger van de Belastingdienst.

06-06-2018 
 3

Bestede uren Totaal   :  60,10 uur 

Vierde verslag
Er is een regeling getroffen met de bestuurder van gefailleerde (zie verder bij 
punt 7 van dit verslag). Alle werkzaamheden zijn verder verricht en de 
curator heeft de w ijze van afw ikkeling bepaald. Het faillissement zal worden 
afgewikkeld ex artikel 137a Fw.

09-08-2018
 4



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1. Inventarisatie

Derde verslag
Het onderzoek wordt voortgezet.

06-06-2018 
 3

Vierde verslag
Het onderzoek is afgerond. De curator heeft geen andere oorzaak voor het 
faillissement geconstateerd dan hetgeen de bestuurder hierover heeft 
verklaard.

09-08-2018
 4

2. Personeel



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

3. Activa

4. Debiteuren

Derde verslag
Van de bestuurder is een nadere opgave van de openstaande vorderingen 
ontvangen. Uit het overzicht blijkt dat een gedeelte van de vorderingen als 
oninbaar beschouwd dienen te worden. Aan de hand van het overzicht worden 
de mogelijkheden voor de incasso nader beoordeeld.

06-06-2018 
 3



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

5. Bank/Zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

Derde verslag
Het onderzoek wordt voortgezet.

06-06-2018 
 3



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Vierde verslag
Het onderzoek is afgerond (zie onder 7.5).

09-08-2018
 4

Derde verslag
Het onderzoek wordt voortgezet.

06-06-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Derde verslag
Het onderzoek wordt voortgezet.

06-06-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Vierde verslag
De curator heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het bestuur en 
paulianeus handelen. Zonder dat in rechte is vast komen te staan dat de 
bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld of dat er sprake is geweest 
van paulianeus handelen, hebben  partijen mede uit (proces-)economische 
en praktische overwegingen een schikking getroffen inhoudende de betaling 
van een bedrag van € 15.000,- door de bestuurder ten gunste van de boedel 
tegen finale kw ijting. Het schikkingsbedrag is door de boedel ontvangen.

09-08-2018
 4

7.6 Paulianeus handelen

Derde verslag
Het onderzoek wordt voortgezet.

06-06-2018 
 3

7.6 Paulianeus handelen

Vierde verslag
Het onderzoek is afgerond (zie onder 7.5).

09-08-2018
 4

8. Crediteuren



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 0,00 06-06-2018 
 3

€ 32.468,00

Derde verslag
Ongewijzigd.

06-06-2018 
 3

€ 32.468,00

Vierde verslag
De vorderingen zijn ongewijzigd

09-08-2018
 4

€ 0,00 06-06-2018 
 3

€ 0,00 06-06-2018 
 3

13

Derde verslag
Er hebben zich tot op heden 13 concurrente crediteuren gemeld.

06-06-2018 
 3

€ 33.061,35

Derde verslag
Er is voor een bedrag ad € 33.061,35 aan concurrente vorderingen ingediend.

06-06-2018 
 3

€ 33.061,35

Vierde verslag
De vorderingen zijn ongewijzigd.

09-08-2018
 4

Verslag 4
Het faillissement wordt de komende periode ex artikel 137a Fw 
vereenvoudigd afgewikkeld met een informele (procentuele) uitkering aan de 
Belastingdienst.

09-08-2018
 4



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

10. Overig

Derde verslag
Het onderzoek wordt aan de hand van de punten zoals genoemd in het eerste 
verslag voortgezet.

06-06-2018 
 3

Verslag 4
Als de rechtbank de faillissementskosten heeft vastgesteld, zal de curator 
een eindaangifte doen voor de Omzetbelasting en overgaan tot 
vereenvoudigde afw ikkeling.

09-08-2018
 4

Derde verslag
Nog niet te bepalen.

06-06-2018 
 3

Verslag 4
De termijn voor afw ikkeling is afhankelijk van het vast te stellen eindsalaris 
van de curator en de verwerking van de aangifte van de Omzetbelasting.

09-08-2018
 4

Verslag 4
Dit verslag dient te worden aangemerkt als het eindverslag.

09-08-2018
 4



Bijlagen

Bijlagen
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