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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Affexx B.V. h.o.d.n. Slim Energiebeheer 03-04-2020 
 1

De bestuurders en tevens gevolmachtigden van failliet zijn mevrouw M.H.G. 
van den Berg en de heer H. Docter. 

03-04-2020 
 1

Affexx B.V. exploiteert een onderneming gericht op het afgeven van energie 
labels voor (huur) woningen veelal in eigendom van woningcorporaties. 
Diverse EPA (Energie Prestatie Advies) adviseurs in dienst van Affexx B.V. 
voeren inspecties op locatie uit om zo de energielabels af te kunnen geven. 

03-04-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 1.088.411,00 € -210.464,00 € 567.273,00

2016 € 1.217.107,00 € 79.356,00 € 842.665,00

2019 € 1.380.000,00 € -331.000,00 € 1.107.451,00

2018 € 1.710.022,00 € 166.984,00 € 880.332,00

Verslagnummer 7
Datum verslag 29-09-2021
Insolventienummer F.18/20/38
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000134299:F001
Datum uitspraak 05-03-2020

R-C mr. R.T. Terpstra
Curator mr R. Klarus

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=d8d527ad-df5e-ea11-80f3-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=3035e035-5c67-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De financiële gegevens van de jaren 2016, 2017 en 2018 zijn gebaseerd op de 
vastgestelde jaarrekeningen. De financiële gegevens van het jaar 2019 zijn 
gebaseerd op de w inst en verlies rekening. 

03-04-2020 
 1

17 03-04-2020 
 1

€ 55.206,99 03-04-2020 
 1

€ 94.371,32 06-07-2020 
 2

€ 95.169,91 02-10-2020 
 3

€ 19.033,98 29-12-2020 
 4

€ 19.033,98 29-03-2021 
 5

€ 19.033,98 29-06-2021 
 6

€ 19.033,98 29-09-2021
 7



Verslagperiode

Bestede uren

van 
5-3-2020

t/m 
3-4-2020

03-04-2020 
 1

van 
4-4-2020

t/m 
30-6-2020

06-07-2020 
 2

van 
1-7-2020

t/m 
30-9-2020

02-10-2020 
 3

van 
1-10-2020

t/m 
28-12-2020

29-12-2020 
 4

van 
29-12-2020

t/m 
28-3-2021

29-03-2021 
 5

van 
29-3-2021

t/m 
27-6-2021

29-06-2021 
 6

van 
28-6-2021

t/m 
26-9-2021

29-09-2021
 7



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 214 uur 36 min

2 123 uur 6 min

3 33 uur 6 min

4 9 uur 0 min

5 3 uur 6 min

6 3 uur 18 min

7 9 uur 30 min

totaal 395 uur 42 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De bestuurders en gevolmachtigden van failliet zijn mevrouw M.H.G. van den 
Berg en de heer H. Docter.

Enig aandeelhouder van failliet is Affexx Holding B.V., waarvan Oudeveste 
Participaties B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is, waarvan Oudeveste 
Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is. Van Oudeveste Beheer B.V. 
zijn de heer en mevrouw Reehoorn bestuurders zijn. 

03-04-2020 
 1

Failliet is betrokken bij meerdere gerechtelijke procedures. De curator 
onderzoekt de stand van alle procedures en de vorderingen tegen failliet 
ingesteld dan wel namens failliet ingesteld. Na voormeld onderzoek zal de 
curator een standpunt innemen ten aanzien van het al dan niet overnemen 
van de procedures. 

03-04-2020 
 1

Failliet heeft een aantal verzekeringen lopen. Deze verzekeringen lopen door 
tot 1 april 2020 (zie hoofdstuk 6). 

03-04-2020 
 1

Failliet huurt een pand gelegen aan de Paardemaat 27 te Meppel. De curator 
heeft - met toestemming van de rechter-commissaris - de huurovereenkomst 
opgezegd. 

03-04-2020 
 1

De bestuurders van failliet hebben kenbaar gemaakt dat de omzet van failliet 
niet voldoende was om de maandelijkse kosten van failliet te kunnen blijven 
voldoen. Met name de personeelskosten waren hoog en konden onvoldoende 
worden teruggebracht. Daarnaast was sprake van uitspraak in een 
gerechtelijke procedure met als gevolg dat failliet een aanzienlijk bedrag moest 
betalen, waartoe zij niet in staat was. Vervolgens heeft het bestuur een eigen 
aangifte van het faillissement aangevraagd. 

03-04-2020 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
17

03-04-2020 
 1

Personeelsleden 
17

03-04-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

6-3-2020 17

totaal 17

De curator heeft op 6 maart 2020, na verkregen toestemming van de rechter-
commissaris, het ontslag aangezegd. 

03-04-2020 
 1

De werkzaamheden zijn afgerond. 06-07-2020 
 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 03-04-2020 
 1

Afgerond. 03-04-2020 
 1



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kantoorinventaris € 5.000,00 € 0,00

totaal € 5.000,00 € 0,00

Zie hoofdstuk 6. 03-04-2020 
 1

De fiscus heeft een vordering waarop haar bodemvoorrecht ziet. 03-04-2020 
 1

Afgerond. 03-04-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Onderhanden werk € 20.000,00 € 0,00

totaal € 20.000,00 € 0,00

Zie hoofdstuk 6. 03-04-2020 
 1

Zie hoofdstuk 6. 03-04-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Immateriele activa € 5.000,00 € 0,00

totaal € 5.000,00 € 0,00

Zie hoofdstuk 6. 03-04-2020 
 1



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Afgerond. 03-04-2020 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Totaal circa € 220.000,- € 220.000,00 € 181.500,00 € 0,00

totaal € 220.000,00 € 181.500,00 € 0,00

Zie hoofdstuk 6. 03-04-2020 
 1

Zie hoofdstuk 6. 03-04-2020 
 1

De werkzaamheden zijn afgerond. 06-07-2020 
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 
Failliet had geen schulden bij een bankinstelling. Failliet had op datum 
faillissement een positief banksaldo van circa € 10.000,-. De dagen na datum 
faillietverklaring zijn bedragen op de bankrekening ontvangen (van 
debiteuren). Totaal heeft de bank een bedrag van circa € 55.000,- 
overgemaakt naar de boedelrekening van het faillissement. 

03-04-2020 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Failliet maakte gebruik van diverse leaseauto's (3 verschillende 
leasemaatschappijen). Alle auto's zijn eigendom van de leasemaatschappijen. 
Diverse auto's zijn direct na datum faillietverklaring ingeleverd bij de 
leasemaatschappijen. Totaal 5 auto's zijn nog gebruikt na datum 
faillietverklaring (zie hoofdstuk 6). 

03-04-2020 
 1

De curator is niet gebleken van zekerheidsrechten. 03-04-2020 
 1

Niet van toepassing. 03-04-2020 
 1

De curator is niet gebleken van enig eigendomsvoorbehoud. 03-04-2020 
 1

De curator is niet gebleken van enig retentierecht. 03-04-2020 
 1

De curator is niet gebleken van enig reclamerecht. 03-04-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Niet van toepassing. Aangezien er geen zekerheidsrechten bij de curator 
bekend zijn, valt de gehele verkoopopbrengst in de boedel. 

03-04-2020 
 1

De curator dient nog een aantal leaseauto's in te leveren bij 
leasemaatschappijen. 

03-04-2020 
 1

Alle leaseauto's zijn ingeleverd. De werkzaamheden zijn afgerond. 06-07-2020 
 2



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De werkzaamheden van failliet zijn na datum faillietverklaring voortgezet. De 
rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor het voortzetten van de 
activiteiten. 

De curator heeft per datum faillietverklaring onderzoek gedaan naar de 
activiteiten van failliet alsmede de verwachte omzet voor circa 4 weken na 
datum faillietverklaring. Gebleken is dat tegen relatief lage kosten en een 
redelijke omzet een aanzienlijke opbrengst voor de boedel gegenereerd kon 
worden. De verwachte kosten zagen met name op autokosten (leasekosten en 
brandstofkosten), telefoon/internetkosten en tot slot de kosten voor het 
achteraf controleren van de afgegeven energielabels. 

Door de activiteiten van failliet voort te zetten kon een aanzienlijke opbrengst 
gegenereerd worden alsmede werd de waarde van de activiteiten van failliet 
behouden voor een eventuele doorstart. 

03-04-2020 
 1



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Kosten
Leasekosten auto’s: € 3500,-, totaal 5 auto’s. Circa 500 euro per auto. 
Brandstof: € 3500,-, kosten rijden naar locaties. 
Telefoon/internet: € 1000,-, vereist voor onderling overleg adviseurs en inlog 
certificering. 
Gas, water, elektra: € 400,-, voor het pand aan de Paardemaat 27 te Meppel. 
Software: € 2500,-, voor gebruik EPAview en eigen pc's/email, etc.  
Controles energielabels: € 2500,-, zie toelichting onderstaand. 
   
Totaal uitgaven: circa € 14.000,-. 

Voormelde kosten zijn gebaseerd op een minimaal vereiste 
personeelsbezetting in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden. De circa 4 
weken na datum faillietverklaring kunnen de werkzaamheden worden 
uitgevoerd door een beperkt aantal medewerkers, waarmee kosten voor 
leaseauto’s en brandstofkosten beperkt kunnen worden. 

Alle premies voor de verzekeringen van failliet waren reeds voldaan voor 
datum faillietverklaring en de verzekeringen liepen door tot 1 april 2020. 

Een belangrijk onderdeel van de kosten is de uit te voeren controles van de 
afgegeven energielabels. Alle afgegeven energielabels worden door de 
certificeringsinstantie achteraf steekproefsgewijs gecontroleerd. Energielabels 
afgegeven onder toezicht of verantwoordelijkheid van de curator (derhalve in 
de periode na datum faillietverklaring) dienen geldig te blijven en derhalve 
dient de certificeringsinstantie een zogenaamde audit uit te voeren.  

Opbrengsten
Het onderhanden werk voor circa vier weken na datum faillietverklaring 
bestonden uit het uitvoeren van totaal circa 600 inspecties om energielabels af 
te (kunnen) geven. De totale omzet voor deze werkzaamheden bedroeg circa 
€ 80.000,- excl. BTW. 

Saldo kosten en opbrengsten
Gezien de verwachte omzet (circa € 80.000,- en kosten (circa € 14.000,-) zou 
de opbrengst voor de boedel circa € 65.000,- excl. BTW zijn. Deze opbrengst 
zou geheel in de boedel vallen (vrij boedelactief). 

03-04-2020 
 1

De activiteiten zijn voortgezet tot 1 april 2020. Kort voor 1 april 2020 is er een 
doorstart gerealiseerd en de doorstartende partij heeft eveneens de 
uitgevoerde werkzaamheden tot 1 april 2020 (strikt genomen diverse facturen 
voor een bedrag van totaal circa € 80.000,-) overgenomen. Zie onder 6.4, 
doorstart. 

03-04-2020 
 1

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

De activa van failliet is verkocht aan een koper. De rechter-commissaris heeft 
toestemming gegeven voor de verkoop van de activa. 

Verkoop activa / doorstart
Na datum faillietverklaring hebben zich meerdere potentiële kopers voor de 
activa van failliet c.q. doorstarters bij de curator gemeld. Aangezien er 
meerdere partijen (totaal 6) de curator hebben benaderd om de activa van 
failliet over te nemen, heeft de curator een eenvoudige biedingsprocedure 
uitgeschreven. Alle biedende partijen hebben dezelfde informatie en 
documenten ontvangen alsmede met het verzoek om uiterlijk op dinsdag 17 
maart 2020 vóór 12.00 uur een bieding uit te brengen. 

Uiteindelijk hebben twee partijen een concrete bieding uitgebracht. Met de 
meest interessante bieding is de curator vervolgens in onderhandeling 
gegaan. Onderstaand zal de bieding van de uiteindelijke koper, nader te noem 
‘Koper’, worden toelichten. 

03-04-2020 
 1

Onderhanden werk lange termijn
Het geboden bedrag voor het onderhanden werk lange termijn bedroeg deels 
een vast bedrag van € 20.000,- per direct en over de te realiseren omzet een 
percentage van 12,5. Deze bieding is - in combinatie met onderstaande 
biedingen - geaccepteerd. Van belang is dat de uitvoering van het 
onderhanden werk op lange termijn onzeker is. De contractpartijen zijn niet 
verplicht om met de Koper in zee te gaan. Koper neemt derhalve een risico 
door het onderhanden werk lange termijn over te nemen, maar betaalt daar 
wel direct een bedrag van € 20.000,- voor. Mocht blijken dat een deel of bijna 
al het onderhanden werk lange termijn door de Koper wordt uitgevoerd, 
alsdan krijgt de boedel nog een nabetaling van 12,5% over de gerealiseerde 
omzet. Het totaalbedrag van het bekende en deels ingeplande onderhanden 
werk op lange termijn bedraagt maximaal circa € 425.000,- , waarmee er 
maximaal een nabetaling van 12,5% x € 425.000,- = circa € 53.000,- door de 
boedel kan worden ontvangen. Voormelde betaling is afhankelijk gesteld van 
de omzet te realiseren tot en met 31 december 2020, waarmee afrekening van 
de nabetaling dient plaats te vinden uiterlijk voor 1 maart 2021. 

Roerende zaken en immateriële activa
De geboden bedragen voor de roerende zaken en immateriële activa (beide € 
5.000,- en derhalve tezamen € 10.000,-) zijn door de curator geaccepteerd. De 
curator heeft de minimale hoeveelheid kantoorinventaris en enkele 
handgereedschappen aangetroffen. Deze zijn in opdracht van de curator door 
NTAB getaxeerd op een bedrag van € 4.680,- (liquidatiewaarde) en € 7.480 
(onderhandse waarde). 

Debiteuren en Onderhanden Werk korte termijn
Voor de Debiteuren en het Onderhanden Werk korte termijn (strikt genomen 
zijn dit ook debiteuren geworden) is een vast bedrag geboden van 82,5% van 
de debiteurenstand per 25 maart 2020. Vanaf datum faillissement (5 maart 
2020) betalen debiteuren conform de lopende betalingstermijn en derhalve zijn 
er zonder enige inningsmaatregelen bedragen ontvangen op de bankrekening 
van failliet (totaal circa € 55.000,-). De debiteurenstand per 25 maart 2020 
bedraagt circa € 140.000,-. De facturen die voortvloeien uit het uitgevoerde 
Onderhanden Werk korte termijn (dus in de periode vanaf datum 
faillietverklaring tot 1 april 2020, voortzetting activiteiten,zie onder paragraaf 
6.1) hebben een totale waarde van circa € 80.000,-). De totale 

03-04-2020 
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

debiteurenstand komt daarmee op circa € 220.000,-. Van voormeld bedrag 
betaalt de Koper 82,5% (zijnde een bedrag van 0,825 x circa € 220.000,- = € 
181.500,- in vier termijnen. Het risico van het innen van de debiteuren ligt 
derhalve bij de Koper. De koper zal derhalve de nodige inspanningen moeten 
verrichten om de debiteuren te innen en daarnaast is er een risico dat 
bepaalde debiteuren alsnog niet gaan of w illen betalen. Gezien hetgeen 
voormeld acht de curator een percentage van 82,5% redelijk. 

Tot slot is er een afzonderlijke afspraak gemaakt voor een drietal dubieuze 
debiteuren. Deze drie debiteuren betalen al langer dan 450 dagen de 
openstaande facturen niet vanwege geschillen met failliet (totale 
factuurwaarde circa € 125.000,-). Failliet had deze facturen reeds voor datum 
faillietverklaring (medio december 2019) afgeboekt. De Koper wenste deze drie 
debiteuren wel over te nemen, maar niet onder de regeling van 82,5%. 
Immers, zeer goed denkbaar is dat deze debiteuren in zijn geheel niet meer 
gaan betalen. Na enige onderhandeling is de afspraak gemaakt dat Koper voor 
overname van deze drie debiteuren (totaal circa € 125.000,- aan vorderingen) 
een bedrag betaalt gelijk aan 2/3 deel van de uiteindelijk geïnde bedragen. 
Hiermee is de boedel wel afhankelijk van de incassomaatregelen van de Koper, 
maar daar staat tegenover dat de boedel geen kosten maakt voor de 
incassomaatregelen alsmede is de verwachting niet hoog dat nog enig bedrag 
geïnd zal worden.  

€ 210.500,00

Toelichting 
De opbrengst moet onderverdeeld worden in een zekere opbrengst (totaal € 
210.500,-) en toekomstige omzetgerelateerde opbrengst (dit kan oplopen tot 
wellicht circa € 100.000,-). Onderstaand een korte toelichting. 
 
Onderhanden werk lange termijn, een vast bedrag van € 20.000,- en een 
aanvullend bedrag van 12,5% over de gerealiseerde omzet tot 31 december 
2020 (12,5% van maximaal 425.000,-). 

Diverse roerende zaken, een vast bedrag van € 5.000,-.  

Immateriële activa, een bedrag van € 5.000,-. 

Vorderingen op derden (debiteuren en onderhanden werk kort termijn), een 
vast bedrag gelijk aan 82,5% van de debiteurenstand per 25 maart 2020 (naar 
verwachting 82,5% x circa € 220.000,- = € 181.500,- (te betalen in vier 
termijnen). 

Vordering op drie dubieuze debiteuren, een bedrag gelijk aan 2/3 deel van het 
daadwerkelijk door Koper geïnde bedrag (maximaal 2/3 van circa € 125.000,-). 

03-04-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Niet van toepassing. De curator is niet gebleken van zekerheidsrechten. De 
volledige opbrengst valt in de boedel (vrij boedelactief). 

03-04-2020 
 1



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De activa is verkocht aan de koper. De komende periode zal de curator de 
nodige werkzaamheden moeten verrichten ten aanzien van de overdracht en 
het goed kunnen overnemen van bijvoorbeeld debiteuren en onderhanden 
werk. Daarnaast dient de curator de komende periode de deelbetalingen van 
de koper te ontvangen. 

03-04-2020 
 1

De curator voert overleg met de doorstarter over de verdeling van bepaalde 
werken/facturen ten aanzien van onderhanden werk of debiteuren. 

De bedragen voor onderhanden werk lange termijn (€ 20.000,-), roerende 
zaken (€ 5.000,-) en immateriële activa (€ 5.000,-) zijn ontvangen op de 
boedelrekening. 

De curator voert overleg met de certificerende instantie over de door failliet 
afgegeven Energie labels van voor datum faillietverklaring. Voor deze labels is 
tot op heden geen controle uitgevoerd. Voor de curator is onduidelijk c.q. staat 
niet vast wat de gevolgen hiervan zijn. 

06-07-2020 
 2

De curator heeft nadere inzage verkregen in de verdeling onderhanden werk 
en debiteuren. De doorstarter heeft kenbaar gemaakt dat bepaalde 
debiteuren niet als debiteur konden worden aangemerkt omdat de 
werkzaamheden (behorende bij de vordering op de betreffende debiteur) niet 
waren afgerond. Daarmee zou geen sprake zijn van een vordering op derden 
(debiteur), maar van onderhanden werk. De curator heeft hetgeen voormeld in 
onderzoek. 

De curator heeft een voorstel ontvangen van de certificerende instantie om de 
Energie labels afgegeven voor datum faillissement alsnog te controleren. De 
curator onderzoekt dit voorstel. 

02-10-2020 
 3

De curator heeft het voorstel in beraad. Afstemming met het bestuur is vereist. 29-12-2020 
 4

De bedragen voor het onderhanden werk 'vast' (€ 20.000,-), de inventaris (€ 
5.000,-) en de immateriale activa (€ 5.000,-) zijn door de doorstarter direct na 
ondertekening van de activa overeenkomst voldaan en ontvangen op de 
boedelrekening. Dit is derhalve afgerond. 

De bedragen voor het onderhanden werk lange termijn (een nabetaling 12,5% 
over gerealiseerde omzet) dient door de doorstarter inzichtelijk gemaakt te 
worden per 1 maart 2021. De curator heeft hierover een gesprek gevoerd met 
de doorstarter. Voor 15 april 2021 ontvangt de curator een voorstel. 

Voorts dient nog afgerekend te worden over de overname van de de 
debiteuren en onderhanden werk korte termijn (aanvankelijk begroot op 
82,5% van  circa € 220.000,- = € 181.500,-). Na overname is gebleken dat de 
debiteuren stand en de omvang van het onderhanden werk niet correct waren. 
Deels hadden debiteuren al voldaan voor datum faillissement, dus geen 
debiteur. En deels hadden opdrachtgevers voor datum faillissement al een 
voorschot voldaan waarmee werk zonder nabetaling uitgevoerd moest 
worden. Inmiddels heeft de doorstarter een volledig overzicht van het jaar 
2020 en dient voor 1 maart 2021 een afrekening inzichtelijk te maken. De 
curator heeft hierover een gesprek gevoerd met de doorstarter. Voor 15 april 
2021 ontvangt de curator een voorstel. 

29-03-2021 
 5

De curator voert overleg met de doorstarter inzake de afrekening. 29-06-2021 



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

 6

De gesprekken met de doorstarter over de afrekening van de doorstart lopen 
nog. Inmiddels heeft de doorstarter een afrekenvoorstel gedaan, waarna de 
curator een tegenvoorstel deed. De curator verwacht tijdens de komende 
verslagperiode daarover definitief uitsluitsel te kunnen geven.

29-09-2021
 7

7. Rechtmatigheid

De curator heeft de boekhouding ontvangen van failliet. De curator dient de 
boekhouding nog te onderzoeken. 

03-04-2020 
 1

In onderzoek. 03-04-2020 
 1

De jaarrekening over boekjaar 2014 is volgens het Handelsregister 
gedeponeerd op 22 februari 2016;
De jaarrekening over boekjaar 2015 is blijkens het Handelsregister 
gedeponeerd op 29 november 2016; 
De jaarrekening over boekjaar 2016 is blijkens het Handelsregister 
gedeponeerd op 22 september 2017;
De jaarrekening over boekjaar 2017 is blijkens het Handelsregister 
gedeponeerd op 17 april 2018;
De jaarrekening over boekjaar 2018 is blijkens het Handelsregister 
gedeponeerd op 15 maart 2019;
De jaarrekening over 2019 is (nog) niet gedeponeerd.

29-09-2021
 7

Niet van toepassing. 03-04-2020 
 1

In onderzoek. 03-04-2020 
 1

Er is aan de stortingsverplichting voldaan. 29-09-2021
 7



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 
De curator dient nog een aanvang te maken met het 
rechtmatigheidsonderzoek. 

03-04-2020 
 1

In onderzoek

Toelichting 
Vooralsnog is de curator niet gebleken van paulianeuze handelingen. 

03-04-2020 
 1

De curator dient nog een aanvang te maken met het 
rechtmatigheidsonderzoek. 

03-04-2020 
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek is opgepakt en gaande. 29-09-2021
 7

De curator dient nog een aanvang te maken met het 
rechtmatigheidsonderzoek. 

03-04-2020 
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek is door de curator opgepakt en gaande. 29-09-2021
 7



8.1 Boedelvorderingen

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

8. Crediteuren

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-04-2020 
 1

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-04-2020 
 1

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-04-2020 
 1

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-04-2020 
 1

29

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-04-2020 
 1

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-04-2020 
 1

Nog niet bekend. 03-04-2020 
 1

Nadere inventarisatie van crediteuren en (aanvullende) correspondentie 
crediteuren.

03-04-2020 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Geen. 03-04-2020 
 1

Failliet was reeds voor datum faillietverklaring verw ikkeld in een gerechtelijke 
procedure met een opdrachtgever (een woningstichting). De vordering in deze 
hoofdzaak loopt op tot meer dan 600k. In vrijwaring had failliet (eveneens 
reeds voor datum faillietverklaring) een tweetal partijen opgeroepen. Deze 
twee partijen hebben de curator gedagvaard c.q. verzocht zich al dan niet te 
stellen in de vrijwaringsprocedures. De curator heeft zich gesteld in beide 
vrijwaringsprocedures om vervolgens tijd te hebben om een afweging te 
maken of het voor de boedel zinvol is deze procedure voort te zetten. Nadien 
is de hoofdzaak op grond van artikel 29 Fw geschorst. 

De curator heeft het procesdossier in onderzoek. 

06-07-2020 
 2

De curator heeft het procesdossier onderzocht. Eveneens heeft de curator 
overleg gehad met de voormalig advocaat van failliet. De curator is tot de 
conclusie gekomen dat het voortzetten van de procedure niet in het belang 
van de boedel is. De curator heeft de procedure doorgehaald. De wederpartij 
heeft thans de rechtbank verzocht failliet te (laten) veroordelen in de 
proceskosten. De curator dient zich hierover uit te laten. 

02-10-2020 
 3

Niet van toepassing. 03-04-2020 
 1

Niet van toepassing. 03-04-2020 
 1

Niet van toepassing. 03-04-2020 
 1

Zie onder 9.1. De curator dient een beslissing te nemen of het in het belang 
van de boedel is om de vrijwaringsprocedures voort te zetten. 

06-07-2020 
 2

Zie onder 9.1. De procedure is doorgehaald. 02-10-2020 
 3

De werkzaamheden zijn afgerond. 29-03-2021 
 5



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10. Overig

Alle activa van failliet zijn verkocht aan de koper. De komende periode zal de 
curator de nodige werkzaamheden moeten verrichten ten aanzien van de 
overdracht en het goed kunnen overnemen van bijvoorbeeld debiteuren en 
onderhanden werk. Daarnaast dient de curator de komende periode de 
deelbetalingen van de koper te ontvangen. 

Daarnaast dient de curator het rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren. 

03-04-2020 
 1

1. Overleg met doorstarter ivm vragen over verdeling onderhanden werk en 
debiteuren. 
2. Onderzoek naar vrijwaringsprocedure. 
3. Uitvoeren rechtmtigheidsonderzoek. 

06-07-2020 
 2

Ad. 1: De curator heeft nader informatie over de verdeling onderhanden werk 
en debiteuren ontvangen. De curator voert onderzoek uit. 

Ad. 2: De procedure is doorgehaald. 

Ad. 3: De curator dient het rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren. 

02-10-2020 
 3

Ad. 1: De curator voert onderzoek uit naar de verdeling. Afstemming met 
bestuur een doorstarter is vereist. 

Ad. 3. De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek 
uitgevoerd worden. 

29-12-2020 
 4

Ad. 1. Zie hoofdstuk 6 onder 'Doorstart'. De curator heeft hierover een gesprek 
gevoerd met de doorstarter. Voor 15 april 2021 ontvangt de curator een 
voorstel. 

Ad. 2: Het rechtmatigheidsonderzoek is in uitvoering (ook in samenhang met 
punt 1). 

29-03-2021 
 5

De curator voert nader overleg met de doorstarter inzake de afrekening. 29-06-2021 
 6

De gesprekken met de doorstarter over de afrekening van de doorstart lopen 
nog. De curator verwacht tijdens de komende verslagperiode daarover 
definitief uitsluitsel te kunnen geven. Tevens is het 
rechtmatigheidsonderzoek gaande.

29-09-2021
 7

Onbekend. 03-04-2020 
 1



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

29-12-2021 29-09-2021
 7

Zie plan van aanpak. 03-04-2020 
 1

Zie plan van aanpak. 02-10-2020 
 3

Zie plan van aanpak. 29-12-2020 
 4

Zie plan van aanpak. 29-03-2021 
 5

Bijlagen


	Betreft
	Algemene gegevens
	Naam onderneming
	Gegevens onderneming
	Activiteiten onderneming
	Financiële gegevens
	Toelichting financiële gegevens
	Gemiddeld aantal personeelsleden
	Boedelsaldo
	Verslagperiode
	Bestede uren
	Toelichting bestede uren

	1. Inventarisatie
	1.1 Directie en organisatie
	1.2 Lopende procedures
	1.3 Verzekeringen
	1.4 Huur
	1.5 Oorzaak faillissement

	2. Personeel
	2.1 Aantal ten tijde van faillissement
	2.2 Aantal in jaar voor faillissement
	2.3 Ontslagaanzegging
	2.4 Werkzaamheden personeel

	3. Activa
	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. Debiteuren
	4.1 Debiteuren
	Toelichting debiteuren
	4.2 Werkzaamheden debiteuren

	5. Bank/Zekerheden
	5.1 Vordering van bank(en)
	5.2 Leasecontracten
	5.3 Beschrijving zekerheden
	5.4 Separatistenpositie
	5.5 Eigendomsvoorbehoud
	5.6 Retentierechten
	5.7 Reclamerechten
	5.8 Boedelbijdragen
	5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

	6. Voortzetten/doorstart onderneming
	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. Rechtmatigheid
	7.1 Boekhoudplicht
	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. Crediteuren
	8.1 Boedelvorderingen
	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

	9. Procedures
	9.1 Naam wederpartijen
	9.2 Aard procedures
	9.3 Stand procedures
	9.4 Werkzaamheden procedures

	10. Overig
	10.1 Plan van aanpak
	10.2 Termijn afwikkeling faillissement
	10.3 Indiening volgend verslag
	10.4 Werkzaamheden overig

	Bijlagen
	Bijlagen


