
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Automaterialenland B.V. 08-10-2019 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Automaterialenland 
B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (8013 PD) Zwolle aan de Marsweg 38 
A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 58171290.

De vennootschap is opgericht op 18 juni 2013. De eerste inschrijving in het 
handelsregister vond plaats op 19 juni 2013. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 
100,00; het gestort kapitaal 
€ 0,00. 

Een laatste statutenwijziging dateert van 12 augustus 2016.  

08-10-2019 
 1

Bron KvK:

Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en - accessoires (geen 
banden)
Vervaardiging van overige producten van metaal.
Het exploiteren van een groothandel in automaterialen en een afhaalpunt voor 
webwinkels. Fabrikant kentekenplaten.

08-10-2019 
 1

Verslagnummer 8
Datum verslag 06-07-2021
Insolventienummer F.08/19/249
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000114329:F001
Datum uitspraak 10-09-2019

R-C mr. M.M. Verhoeven
Curator mr W.M. Limberger

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=d0131e92-cfd3-e911-80de-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=59cffb4f-887c-e511-80c6-005056ac5ca6


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 373.481,00 € -32.223,00

2017 € 818.511,00 € 19.208,00 € 489.340,00

2018 € 878.456,00 € -105.633,00

Bron: concept jaarrekening 2017. Curator heeft naast de concept jaarrekening 
2017 (de blijkens de KvK vastgestelde jaarrekening 2017 heeft curator tot op 
heden nog niet ontvangen) de uitdraaien van balans en verlies en w inst 
ontvangen over 2018 en 2019. Die gegevens behoeven nog een nadere 
toelichting. Curator komt hier in het eerstvolgende verslag op terug.   

08-10-2019 
 1

Uit de Winst en Verliesrekening over 2018 en 2019 heeft curator met de 
nodige voorbehouden de cijfers kunnen achterhalen.

08-01-2020 
 2

5

Toelichting 
Hier onder begrepen ook de DGA. 

08-10-2019 
 1

€ 15.163,54 08-10-2019 
 1

€ 4.251,98 08-01-2020 
 2

€ 5.374,97 08-04-2020 
 3

€ 5.374,97 06-07-2020 
 4

€ 5.374,97 06-10-2020 
 5

€ 3.265,45 06-01-2021 
 6

€ 2.983,62 06-04-2021 
 7

€ 18.661,87 06-07-2021
 8



Verslagperiode

Bestede uren

van 
10-9-2019

t/m 
8-10-2019

08-10-2019 
 1

van 
9-10-2019

t/m 
8-1-2020

08-01-2020 
 2

van 
9-1-2020

t/m 
8-4-2020

08-04-2020 
 3

van 
9-4-2020

t/m 
6-7-2020

06-07-2020 
 4

van 
7-7-2020

t/m 
6-10-2020

06-10-2020 
 5

van 
7-10-2020

t/m 
6-1-2021

06-01-2021 
 6

van 
7-1-2021

t/m 
6-4-2021

06-04-2021 
 7

van 
7-4-2021

t/m 
6-7-2021

06-07-2021
 8



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 64 uur 45 min

2 31 uur 45 min

3 18 uur 10 min

4 0 uur 50 min

5 7 uur 30 min

6 20 uur 0 min

7 5 uur 45 min

8 0 uur 50 min

totaal 149 uur 35 min

1. Inventarisatie

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Bestuurder en enig aandeelhouder van de 
vennootschap is de heer Arjan Schaftenaar.

08-10-2019 
 1

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Curator is thans niet bekend met lopende 
procedures.

08-10-2019 
 1

Verslag 1 - 8 oktober 2019: De vennootschap had een bedrijfsverzekering, 
inclusief verzekering voor de inventaris en voorraden. In verband met 
onbetaald gelaten premies is de dekking van de verzekering op 1 oktober 
2019 opgeschort. In verband met de verkoop van de activa is verzekering niet 
meer nodig. De curator zal de verzekering opzeggen.

08-10-2019 
 1

Verslag 1 - 8 oktober 2019: De vennootschap was gevestigd in een huurpand. 
De huur is kort voor faillissementsdatum onder voorwaarden beëindigd met 
wederzijds goedvinden. Voor zover nodig en vereist heeft curator de huur 
overeenkomstig artikel 39 Fw opgezegd. De verhuurder heeft van curator de 
activa gekocht, zie onderdeel 3. Met de levering van het gekochte heeft de 
verhuurder het pand weer tot zijn beschikking gekregen. 

08-10-2019 
 1



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

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Het faillissement is uitgesproken op verzoek van 
een grote leverancier van automaterialen uit hoofde van onbetaald gebleven 
facturen. 

Volgens verklaring van de bestuurder bediende de onderneming de onderkant 
van de markt op het gebied van automaterialen en gereedschappen. In juni 
2016 is de vennootschap hiermee gestart. Daarvoor was de bestuurder nog 
werkzaam bij zijn vader die ook in de automaterialen zat. 

De vennootschap kreeg te maken met een inzakkende markt. Volgens de 
bestuurder was dit een landelijke trend. Er werd wekelijks gefactureerd. De 
debiteuren liepen echter op met hoge incassokosten tot gevolg. Verder stelt 
de bestuurder dat de vennootschap de dupe is geworden van fraude door een 
tussenpersoon van een financier. 

Curator zal dit nader beoordelen.    

08-10-2019 
 1

Verslag 7 - 6 april 2021: Curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van 
het faillissement afgesloten; geen verdere opmerkingen. 

06-04-2021 
 7

2. Personeel

Personeelsleden 
5

Toelichting 
Verslag 1 - 8 oktober 2019: Hier onder begrepen de DGA. 

08-10-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

12-9-2019 5

totaal 5

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Bij aangetekende brieven d.d. 12 september 2019 
heeft curator na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de 
dienstverbanden opgezegd met inachtneming van de daarvoor geldende 
termijnen. De personeelsbijeenkomst met het UWV heeft op 19 september 
2019 plaatsgevonden op kantoor van curator.   

08-10-2019 
 1



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. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris € 1.961,25

totaal € 1.961,25 € 0,00

Verslag 1 - 8 oktober 2019: De bedrijfsmiddelen omvatten (verouderd) 
kantoorinventaris, verkoopbalies en enkele stellingen. De bedrijfsmiddelen zijn 
verpand aan de bank. Met de bank is afgesproken dat de curator de verkoop 
van de inventaris ter hand zal nemen tegen een boedelvergoeding van 10% 
conform separatistenregeling.

08-10-2019 
 1

Verslag 1 - 8 oktober 2019: De opbrengst van de bodemzaken zal 
gereserveerd worden ten behoeve van de fiscus op grond van artikel 57 lid 3 
Faillissement en artikel 21 Invorderingswet. 

08-10-2019 
 1

Verslag 1 - 8 oktober 2019: In opdracht van de curator zijn de activa 
getaxeerd. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris en met 
instemming van de pandhouder zijn de inventaris en de voorraad verkocht, 
respectievelijk voor de bedragen € 1.925,25 en € 10.538,75 exclusief btw. De 
levering van de activa heeft inmiddels plaatsgevonden.    

08-10-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Onderdelen voor hoofdzakelijk kleinere en
middenklasse auto’s

€ 10.538,75 € 1.096,66

totaal € 10.538,75 € 1.096,66



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

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Ook de voorraden zijn verpand aan de bank. Met 
de bank is afgesproken dat de curator de verkoop van de voorraden ter hand 
zal nemen tegen een boedelvergoeding van 10% conform 
separatistenregeling.

08-10-2019 
 1

Verslag 2 - 8 januari 2020: Met de bank is inmiddels afgerekend het bedrag 
van € 7.656,82.

08-01-2020 
 2

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Zie 3.5 werkzaamheden bedrijfsmiddelen 08-10-2019 
 1

Verslag 2 - 8 januari 2020: afrekening met de bank 08-01-2020 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kasgeld € 30,01

totaal € 30,01 € 0,00

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Aangetroffen kasgeld: € 30,01 08-10-2019 
 1

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Afstorten kasgeld op boedelrekening. 08-10-2019 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

debiteuren € 59.401,81 € 4.142,36 € 501,23

totaal € 59.401,81 € 4.142,36 € 501,23



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1 - 8 oktober 2019: De debiteurenportefeuille is verpand aan de bank. 
Met de bank is afgesproken dat de curator de incasso van de debiteuren ter 
hand zal nemen tegen een boedelvergoeding van 10% over de geïncasseerde 
vorderingen conform separatistenregeling.

08-10-2019 
 1

Verslag 2 - 8 januari 2020: Intussen zijn de debiteuren (in totaal 124) 
aangeschreven. Naar aanleiding van de eerste brief hebben 26 debiteuren 
betaald. 6 debiteuren betw isten de vordering, omdat er reeds betaald is. De 
curator heeft betalingsbewijzen ontvangen. 38 debiteuren betw isten de 
vordering, meestal met de reden dat de goederen op de factuur niet zijn 
ontvangen of contant/pin zou zijn betaald bij ophalen. De curator heeft 
daarover overleg met de bestuurder.

08-01-2020 
 2

Verslag 3 - 8 april 2020: In de afgelopen verslagperiode hebben nog eens 9 
debiteuren betaald (in totaal 35). 23 debiteuren hebben een betalingsbewijs 
overgelegd voor betaling op de rekening van gefailleerde. Het merendeel van 
de debiteuren betw ist de vordering op grond van bovenstaande redenen. 
Ondanks herhaaldelijk verzoek aan de bestuurder heeft de curator nog geen 
uitleg van de bestuurder ontvangen.

08-04-2020 
 3

Verslag 5 - 6 oktober 2020: Onder meer vanwege het uitblijven van informatie 
is de bestuurder bij de rechter-commissaris gehoord. Zie hiervoor ook rubriek 
7.6. Bestuurder heeft toegezegd te zullen meewerken. Tot op heden is dat niet 
gebeurd.

06-10-2020 
 5

Verslag 6 – 6 januari 2021: Curator heeft op de boedelrekening een bedrag 
van € 2.610,75 aan verpande debiteurenbetalingen ontvangen. Op de 
bankrekening van failliet is na datum van faillissement nog € 1.531,61 aan 
debiteurenbetalingen bijgeschreven. In totaal is er aan pre-
faillissementsdebiteuren een bedrag van € 4.142,36 ontvangen. Met 
instemming van de bank heeft curator de verdere incasso van de verpande 
debiteuren gestaakt. Met de bank is afgerekend het bedrag van € 2.109,52. 
Aan de boedel is toegekomen een boedelbijdrage ter hoogte van € 501,23 
inclusief btw. Dit onderdeel is nu afgerond.      

06-01-2021 
 6

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Inventarisatie. 08-10-2019 
 1

Verslag 2 - 8 januari 2020: correspondentie en telefoon debiteuren 08-01-2020 
 2

Verslag 3 - 8 april 2020: correspondentie (inclusief herinnering) en telefoon 
debiteuren.

08-04-2020 
 3

Verslag 5 - 6 oktober 2020: Verhoor rechter-commissaris; correspondentie en 
telefooncontact.  

06-10-2020 
 5

Verslag 6 - 6 januari 2021: Correspondentie bank. 06-01-2021 
 6



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5. Bank/Zekerheden

€ 241.502,57

Toelichting vordering van bank(en) 
Verslag 1 - 8 oktober 2019: De vennootschap hield betaalrekeningen aan bij 
de ING bank en ABN Amro bank. 

Op de rekeningen bij ING is een tegoed van € 8,53 aangetroffen. De bank is 
verzocht het saldo over te maken naar de faillissementsrekening.

De ABN Amro bank heeft uit hoofde van verleend krediet een vordering van € 
241.502,57 exclusief rente en kosten op de vennootschap, bestaande uit een 
middellange lening ad 
€ 100.688,00 en een rekening-courant krediet ad € 140.814,57.

08-10-2019 
 1

€ 233.845,75

Toelichting vordering van bank(en) 
Verslag 2 - 8 januari 2020: Uit de opbrengst van de verpande voorraad heeft 
bank een bedrag van € 7.656,82 ontvangen.

08-01-2020 
 2

Toelichting vordering van bank(en) 
Verslag 6 - 6 januari 2021: Uit de incasso van de verpande debiteuren heeft de 
bank een bedrag van € 2.109,52 ontvangen.  

06-01-2021 
 6

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Curator heeft een VW Crafter en een Mitsubishi 
Outlander aangetroffen die werden geleased (financial lease). Kort voor 
faillissement waren twee Peugeot Partners, ook financial lease, al door de 
leasemaatschappij vanwege betalingsachterstanden opgehaald. De taxateur 
heeft al deze voertuigen gewaardeerd. De inlosnota's gingen de getaxeerde 
waarden te boven. De VW Crafter en de Mitsubishi Outlander zijn door de 
desbetreffende leasemaatschappijen opgehaald. Curator is in afwachting van 
de eindafrekeningen en de vrijwaringen van de leasemaatschappijen.     

08-10-2019 
 1

Verslag 2 - 8 januari 2020: Er zijn intussen de eindafrekeningen en 
vrijwaringen ontvangen van de Mitsubishi Outlander en de VW Crafter. Beide 
leasemaatschappijen hebben een vordering ingediend. Curator is in afwachting 
van de eindafrekening en de vrijwaringen van de twee Peugeot Partners.

08-01-2020 
 2

Verslag 3 - 8 april 2020: De eindafrekening van de twee Peugeot Partners is in 
de laatste verslagperiode ontvangen. Daarbij deelt de leasemaatschappij 
mede dat de vrijwaringen van de twee voertuigen voor datum faillissement zijn 
verzonden aan gefailleerde. Ondanks herhaaldelijk verzoek heeft de curator de 
vrijwaringen nog niet mogen ontvangen van de bestuurder.

08-04-2020 
 3

Verslag 6 - 6 januari 2021:Curator heeft geen vrijwaringen van de bestuurder 
ontvangen. 

06-01-2021 
 6



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Als zekerheid voor betaling ontving de ABN Amro 
bank de navolgende zekerheden en verklaringen:
- Pandrechten op voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen;
- Borgstelling van € 50.000 plus rente en kosten van de heer A. Schaftenaar;
- Achterstelling van de vordering die de heer A. Schaftenaar op de 
vennootschap heeft van € 90.000,00;
- Achterstelling van de vordering die Schaftenaar Holding B.V. op de 
vennootschap heeft van € 20.040,00;
- Garantstelling van de Staat der Nederlanden voor een deel van de 
financiering. 
  

08-10-2019 
 1

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Pandrecht ABN Amro bank. 08-10-2019 
 1

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Enkele leveranciers hebben eigendomsvoorbehoud 
geclaimd. Deze claims zijn door curator getoetst. Leveranciers met een geldend 
eigendomsvoorbehoud en waarvan de goederen nog aanwezig zijn, zijn door 
curator in de gelegenheid gesteld om hun goederen op te halen onder 
creditering van hun vordering. 

08-10-2019 
 1

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Inventarisatie eigendomsvoorbehouden/ 
zekerheden. Afspraken verkoop c.q. boedelbijdrage bank. Uitlevering 
eigendomsvoorbehoud.

08-10-2019 
 1



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Verslag 1 - 8 oktober 2019: De activiteiten van de vennootschap waren voor 
faillissementsdatum al gestaakt. Curator heeft de onderneming niet 
voortgezet.  

08-10-2019 
 1

Verslag 1 - 8 oktober 2019: N.v.t. 08-10-2019 
 1

Verslag 1 - 8 oktober 2019: N.v.t. 08-10-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Curator heeft een doorstart van de onderneming 
kort beproefd. Hier was echter geen belangstelling voor. 

08-10-2019 
 1

Verslag 1 - 8 oktober 2019: N.v.t. 08-10-2019 
 1

Toelichting 
Verslag 1 - 8 oktober 2019: N.v.t.

08-10-2019 
 1

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Inventarisatie 08-10-2019 
 1

7. Rechtmatigheid



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Curator heeft toegang verkregen tot het 
administratiepakket van de vennootschap. Curator zal bezien of voldaan is aan 
de boekhoudplicht.  

08-10-2019 
 1

Verslag 7 - 6 april 2021: Curator heeft dit onderdeel afgesloten.  06-04-2021 
 7

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Jaarrekening 2016 is op 19 september 2018 
gedeponeerd, buiten de daarvoor geldende termijn, en jaarrekening 2017 op 7 
juni 2018. Over de gevolgen van de te late deponering van jaarrekening 2016 
zal curator zich nog beraden. 

08-10-2019 
 1

Verslag 7 - 6 april 2021: Curator verbindt vooralsnog geen consequenties aan 
de te late deponering van de jaarrekening 2016.  

06-04-2021 
 7

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Curator heeft de definitieve jaarrekening 2017 nog 
te bezien. in het concept is de samenstelverklaring nog niet gegeven.  

08-10-2019 
 1

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Het geplaatst kapitaal bedraagt € 100,00; het 
gestorte kapitaal bedraagt conform de KvK € 0,00. Of aan de 
stortingsverplichting is voldaan gaat curator nog na.   

08-10-2019 
 1

Verslag 7 - 6 april 2021: Curator heeft dit onderdeel afgesloten.  06-04-2021 
 7

Toelichting 
Verslag 1 - 8 oktober 2019: In onderzoek. 

08-10-2019 
 1

Toelichting 
Verslag 7 - 6 april 2021: Curator heeft dit onderdeel afgesloten.  

06-04-2021 
 7



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Toelichting 
Verslag 1 - 8 oktober 2019: Curator heeft onder meer de pauliana ingeroepen 
van een girale betaling aan de bestuurder van de vennootschap ad. € 
5.000,00 kort voor faillissement. Bestuurder heeft aangegeven het bedrag te 
w illen terugbetalen in termijnen daar hij het geld niet meer voorhanden heeft. 
Curator heeft de bestuurder een aangepaste betalingsregeling voorgesteld.  

08-10-2019 
 1

Ja

Toelichting 
Verslag 2 - 8 januari 2020: Het is de curator uit nader onderzoek gebleken dat 
het om een totaalbedrag van € 12.925,- gaat aan girale betalingen aan en 
contante opnamen door de bestuurder. Met de bestuurder wordt een 
terugbetalingsregeling getroffen van het bedrag van € 12.925,- aan de boedel.

08-01-2020 
 2

Ja

Toelichting 
Verslag 3 - 8 april 2020: De met de bestuurder overeengekomen 
terugbetalingsregeling wordt door de bestuurder niet nagekomen. Er heeft 
thans geen betaling aan de boedel plaatsgevonden. Ter zake hiervan zijn 
maatregelen getroffen. 

08-04-2020 
 3

Toelichting 
Verslag 5 - 6 oktober 2020: Bestuurder is door de rechter-commissaris 
gehoord. Bij die gelegenheid en nadien heeft bestuurder de betaling van € 
12.925,-- aan de boedel toegezegd. Evenwel is betaling uitgebleven. Curator 
gaat andere maatregelen treffen.   

06-10-2020 
 5

Toelichting 
Verslag 6 - 6 januari 2021: Omdat betaling is uitgebleven heeft curator 
rechtsmaatregelen getroffen waaronder het leggen van conservatoir beslag. In 
het eerstvolgende voortgangsverslag zal hierover nadere mededeling worden 
gedaan.

06-01-2021 
 6

Toelichting 
Verslag 7 - 6 april 2021: De bestuurder is door de rechtbank Overijssel, locatie 
Zwolle bij verstek veroordeeld tot betaling van € 13.829,00 aan de boedel. Uit 
de door curator gelegde beslagen is door de deurwaarder een bedrag van € 
16.426,67 ontvangen aan hoofdsom plus rente, proceskosten, nasalaris en 
kosten betekening en bevel. Voor het restant ad. € 347,76 is de bestuurder 
door de deurwaarder aangeschreven. De deurwaarder draagt na verrekening 
van gemaakte kosten/ afw ikkeltarief aan de boedel nog af het bedrag van € 
15.300,00.

06-04-2021 
 7

Ja

Toelichting 
Verslag 8 - 6 juli 2021: Op de boedel is een bedrag ad € 15.678,25 
ontvangen. Dit onderdeel is daarmee afgerond.

06-07-2021
 8



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Inventarisatie. Inroepen pauliana bestuurder. 08-10-2019 
 1

Verslag 2 - 8 januari 2020: Onderzoek. Correspondentie bestuurder 08-01-2020 
 2

Verslag 3 - 8 april 2020: Idem. 08-04-2020 
 3

Verslag 5 - 6 oktober 2020: Verhoor rechter-commissaris; correspondentie en 
telefooncontact.

06-10-2020 
 5

Verslag 6 - 6 januari 2021: Verlof conservatoir beslag.     06-01-2021 
 6

Verslag 7 - 6 april 2021: Dagvaarden bestuurder + executie door deurwaarder. 06-04-2021 
 7

8. Crediteuren

€ 2.117,50

Toelichting 
Verslag 1 - 8 oktober 2019: De taxatiekosten ad € 2.117,50 vormen een 
boedelschuld.

08-10-2019 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Verslag 2 - 8 januari 2020: De taxatiekosten ad € 2.117,50 zijn tijdens de 
afgelopen verslagperiode voldaan uit de boedel. 

08-01-2020 
 2

€ 9.868,51

Toelichting 
Verslag 3 - 8 april 2020: Door het UWV zijn boedelvorderingen ingediend 
wegens overgenomen loonverplichtingen ad in totaal € 9.868,51.

08-04-2020 
 3



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

€ 45.217,00

Toelichting 
Verslag 1 - 8 oktober 2019: Door de fiscus zijn tijdens de eerste 
verslagperiode preferente vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting, 
loonheffingen, vennootschapsbelasting en  motorrijtuigenbelasting.

08-10-2019 
 1

€ 55.939,00

Toelichting 
Verslag 2 - 8 januari 2020: De totale preferente vordering van de fiscus 
bedraagt ten tijde van het tweede verslag € 55.939,-.

08-01-2020 
 2

€ 56.348,00

Toelichting 
Verslag 3 - 8 april 2020: De totale preferente vordering van de fiscus bedraagt 
ten tijde van het derde verslag € 56.348,-.

08-04-2020 
 3

€ 8.441,91

Toelichting 
Verslag 3 - 8 april 2020: Door het UWV zijn preferente vorderingen ingediend 
wegens overgenomen loonverplichtingen ad in totaal € 8.441,91.

08-04-2020 
 3

€ 1.430,00

Toelichting 
Verslag 1 - 8 oktober 2019: Door één andere crediteur is een preferente 
vordering ingediend ter zake de kosten gemoeid met de 
faillissementsaanvraag.

08-10-2019 
 1

23 08-10-2019 
 1

34 08-01-2020 
 2

37 08-04-2020 
 3

38 06-10-2020 
 5

39 06-01-2021 
 6



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

€ 451.244,05 08-10-2019 
 1

€ 512.314,27 08-01-2020 
 2

€ 520.520,24 08-04-2020 
 3

€ 506.676,24 06-07-2020 
 4

€ 506.932,76 06-10-2020 
 5

€ 507.713,92 06-01-2021 
 6

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Nog niet bekend. 08-10-2019 
 1

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Alle uit de administratie van gefailleerde bekende 
crediteuren zijn aangeschreven en op de hoogte gesteld van het faillissement 
met het verzoek - voor zover van toepassing - hun vordering in te dienen.

08-10-2019 
 1

9. Procedures

Thans niet van gebleken. 08-10-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10. Overig

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Nu de activa zijn verkocht en het huurpand weer 
aan de eigenaar is opgeleverd, zal curator zich de komende verslagperiode 
toeleggen op de incasso van de debiteuren, de terugbetaling van het bedrag 
van € 5.000,00 door de bestuurder en de diverse 
rechtsmatigheidsonderzoeken.  

08-10-2019 
 1

Verslag 2 - 8 januari 2020: Idem, met dien verstande dat er een bedrag van € 
12.925,- moet worden terugbetaald.

08-01-2020 
 2

Verslag 3 - 8 april 2020: In de komende verslagperiode heeft de terugbetaling 
van het bedrag van € 12.925,- aan de boedel de aandacht alsook de verdere 
debiteurenincasso. Curator wenst ook tot afronding van de 
rechtmatigheidsonderzoeken over te gaan. 

08-04-2020 
 3

Verslag 4 - 6 juli 2020: Idem. 06-07-2020 
 4

Verslag 5 - 6 oktober 2020: Curator gaat over tot incasso van € 12.925,--. De 
debiteurenadministratie behoeft nog eveneens aandacht.   

06-10-2020 
 5

Verslag 6 - 6 januari 2021: De debiteurenincasso is inmiddels afgerond. 
Curator richt zich op de gerechtelijke incasso van € 12.925,-- te vermeerderen 
met de daarmee verband houdende rente en kosten.  

06-01-2021 
 6

Verslag 7 - 6 april 2021: Curator wacht de laatste betalingen door de 
deurwaarder af en zal hiermee dit onderdeel afronden.   

06-04-2021 
 7

Verslag 8 - 6 juli 2021: De betalingen zijn ontvangen. De curator zal het 
faillissement in de komende verslagperiode voordragen voor opheffing. 

06-07-2021
 8

Verslag 1 - 8 oktober 2019: Over de termijn van afw ikkeling kan curator nog 
geen uitspraken doen. 

08-10-2019 
 1

Verslag 7 - 6 april 2021: Curator verwacht in de komende verslagperiode de 
laatste betalingen van de deurwaarder te ontvangen. Het voornemen is om 
dan tot beëindiging van het faillissement over te gaan. Curator voorziet, gelet 
op de toestand van de boedel, de opheffing van het faillissement bij gebrek 
aan baten. 

06-04-2021 
 7

Verslag 8 - 6 juli 2021: Het faillissement zal in de komende verslagperiode 
voorgedragen worden voor opheffing.

06-07-2021
 8

6-10-2021 06-07-2021
 8



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen
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