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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

HIGG Advocaten Coöperatief U.A. 28-12-2018 
 1

De coöperatie HIGG Advocaten Coöperatief U.A., tevens handelende onder de 
namen Noppen de Vries Goemans Advocaten en NVG Advocaten, statutair 
gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Jansbinnensingel 24 te (6811 
AL) Arnhem (KvK 60625880)

28-12-2018 
 1

Advocatenkantoren, bewindvoerders en curatoren. Het voorzien in de 
materiële behoeften van haar leden, krachtens met hen gesloten 
aansluitingsovereenkomsten, in het bedrijf dat de coöperatie ten behoeve van 
haar leden uitoefent of doet uitoefenen.

28-12-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 771.983,00 € -671,00 € 345.208,00

2017 € 615.146,00 € -836,00 € 210.284,00

2018 € 259.688,00 € -151.677,00 € 151.677,00

Verslagnummer 4
Datum verslag 24-09-2019
Insolventienummer F.05/18/456
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000083989:F001
Datum uitspraak 04-12-2018

R-C mr. Schippers
Curator mr A.M.T. Weersink
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Deze worden in het volgende verslag opgenomen. 28-12-2018 
 1

De in het verslag opgenomen cijfers over 2017 betreffen conceptcijfers; de 
cijfers over 2018 zijn tot aan datum faillissement, d.d. 4 december 2018, en 
zijn afgeleid uit de kolommenbalans.

28-03-2019 
 2

5

Toelichting 
De coöperatie had op het moment dat het faillissement werd uitgesproken 
twee advocaten en een juridisch medewerkster alsmede twee secretaresses 
met een parttime dienstverband in loondienst.

28-12-2018 
 1

€ 0,00 28-12-2018 
 1

€ 21.637,56 28-03-2019 
 2

€ 33.700,91 28-06-2019 
 3

€ 49.162,97 24-09-2019
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

van 
4-12-2018

t/m 
27-12-2018

28-12-2018 
 1

van 
28-12-2018

t/m 
27-3-2019

28-03-2019 
 2

van 
28-3-2019

t/m 
27-6-2019

28-06-2019 
 3

van 
28-6-2019

t/m 
23-9-2019

24-09-2019
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 64 uur 6 min

2 58 uur 18 min

3 9 uur 0 min

4 10 uur 24 min

totaal 141 uur 48 min

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de incassering van de 
vordering op de Raad van Rechtsbijstand. Daarnaast hebben oud cliënten van 
de coöperatie contact opgenomen in verband met de verdere behandeling van 
hun zaak en is tijd besteed aan het monitoren van de betalingsregeling.

28-06-2019 
 3

In de afgelopen verslagperiode is er aandacht besteed aan het 
rechtmatigheidsonderzoek; hebben oud-cliënten contact opgenomen met 
nadere vragen; is de betalingsregeling met koper gemonitord.

24-09-2019
 4

1. Inventarisatie



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van de coöperatie is Goemans B.V., van w ie mr. Goemans de 
natuurlijke bestuurder is. Goemans B.V. verrichtte via een 
aansluitingsovereenkomst haar werkzaamheden voor de coöperatie.
De coöperatie kende alleen Goemans B.V. als lid. De overige twee leden 
hebben vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd hun 
lidmaatschap reeds geruime tijd geleden beëindigd.

28-12-2018 
 1

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement is de coöperatie voorzover 
thans bekend niet betrokken bij procedures.

28-12-2018 
 1

De beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bij het uitspreken van 
het faillissement gecontinueerd. Per 18 december 2018 zijn deze 
verzekeringen opgezegd. Er moest een opzegtermijn van een maand in acht 
worden genomen. Per 18 januari 2019 zijn de verzekeringen beëindigd. Voor 
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt  het uitlooprisico voor de 
advocaten nog gedurende 5 jaren.
De overige verzekeringen zijn inmiddels beëindigd vanwege het faillissement.

28-12-2018 
 1

Er is een premierestitutie van € 1.188,86 ontvangen uit hoofde van de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ten aanzien van de overige 
verzekeringen zijn de restituties verrekend met de aanwezige 
betalingsachterstand.

28-03-2019 
 2

De huurovereenkomst was door gefailleerde ultimo 2017 reeds opgezegd 
tegen 1 januari 2019. Met de verhuurder van het pand is overeengekomen dat 
het pand medio januari 2019 bezemschoon wordt opgeleverd.

28-12-2018 
 1

De ontruiming van het pand heeft meer tijd in beslag genomen dan 
aanvankelijk werd gedacht. Aangezien er geen belangstelling was voor de 
inventaris van het advocatenkantoor, met uitzondering van enkele 
afzonderlijke items die separaat zijn verkocht, was eind februari 2091 het pand 
bezemschoon en is per 1 maart 2019 het pand opgeleverd.

28-03-2019 
 2

Afgewikkeld; zie verslag 2. 24-09-2019
 4



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is volgens mededelingen van de bestuurder 
van failliet gelegen in het feit dat in 2017/ 2018 vier advocaat-medewerkers 
hun dienstverband met de coöperatie hebben opgezegd, waarvan twee 
medewerkers voorafgaand aan het beëindigen van het dienstverband 
gedurende een langere periode afwezig zijn geweest vanwege zwangerschap. 
De op dat moment openstaande vacatures konden op één na niet worden 
ingevuld.
Daarnaast heeft de bestuurder medio 2017 een ongeluk gehad waardoor hij 
langere periode niet werkzaam heeft kunnen zijn en medio 2018 een auto-
ongeluk waardoor hij wederom een korte periode niet heeft kunnen werken. 
De bestuurder is tot op heden nog 40% arbeidsongeschikt.
Bovenstaande heeft ertoe geleid dat er kosten te hoog werden en de omzet 
achter bleef om deze te kunnen voldoen.

28-12-2018 
 1

Tot op heden is er nog geen aanleiding voor aanpassing van oorzaak van het 
faillissement zoals in verslag 1 gemeld.

28-06-2019 
 3

Afgewikkeld; zie verslag 1. 24-09-2019
 4



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Personeelsleden 
5

Toelichting 
Twee advocaat-medewerkers ( fulltime dienstverband), een juridisch 
medewerkster (part-time dienstverband), twee secretaresses (part-time 
dienstverband).
Daarnaast de (indirect)bestuurder via een aansluitovereenkomst.

De advocaten verrichtten uitsluitend advocatuurlijke werkzaamheden, 
waaronder adviseren en procederen. De bestuurder verrichtte voornamelijk 
advieswerkzaamheden ten behoeve van zijn cliënten. Eén advocaat in 
loondienst was werkzaam in het strafrecht en de andere advocaat civiel. De 
advocaten, met uitzondering van de bestuurder, verrichtten zowel betalend als 
wel gefinancierde rechtsbijstand. De juridisch medewerkster verleende 
ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de advocaten.
De secretaresses verrichtten secretariële werkzaamheden.

28-12-2018 
 1

Personeelsleden 
7

Toelichting 
In 2017 waren in totaal 5 advocaten in loondienst werkzaam. De secretariële 
bezetting was nagenoeg gelijk.

28-12-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

6-12-2018 5

totaal 5

Bestede tijd in verslagperiode: 3 uur 28-12-2018 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 1,9 uur 28-03-2019 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur 24-09-2019
 4

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

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet aanwezig.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 28-12-2018 
 1

N.v.t. 28-12-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kantoorinventaris € 3.925,00

totaal € 3.925,00 € 0,00

Er is uitsluitend een bescheiden kantoorinventaris aangetroffen. Inmiddels is 
een gedeelte van de kantoorinventaris verkocht voor een bedrag van € 3.250,- 
ex BTW. Betaling dient nog te volgen.
Er hebben zich nog geïnteresseerden gemeld voor enkele items. Met deze 
geïnteresseerden dient nog verder gesproken te worden.
Voor 3 januari a.s. zijn er opkopers uitgenodigd om een bod uit te brengen op 
de resterende inventaris. Er is met de opkopers afgesproken dat zij het pand 
bezemschoon opruimen.

28-12-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode zijn er nog items verkocht aan 
geinteresseerden voor een totaal bedrag van € 675,- ex BTW. Vervolgens zijn 
er opkopers uitgenodigd om een bod uit te brengen op de resterende activa 
en tevens het pand bezemschoon opleveren. Er was geen interesse vanwege 
de opkopers. Uiteindelijke was een opkoper bereid de roerende zaken 
kostenloos uit het pand op te halen en het pand bezemschoon achter te laten. 
Inmiddels is dit voltooid en is het pand opgeleverd aan de verhuurder.

28-03-2019 
 2

Afgewikkeld. 28-06-2019 
 3

Er zijn aanzienlijke fiscale schulden waarvoor het bodemvoorrecht van de 
fiscus geldt.

28-12-2018 
 1



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Verkooponderhandelingen met de individuele kopers en uitnodigen opkopers. 28-12-2018 
 1

Afgerond. De koopsommen inzake de inventaris zijn ontvangen. 28-03-2019 
 2

Afgewikkeld. 28-06-2019 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Debiteuren en OHW € 27.400,00

totaal € 27.400,00 € 0,00

De debiteurenportefeuille is aan de bestuurder van gefailleerde verkocht ter 
incassering. De totale debiteurenportefeuille bedroeg ruim € 105.000,- Echter 
een groot aantal vorderingen waren van oudere datum en daarvoor moest een 
incassoprocedure worden gestart. Daarnaast bestond een aanzienlijk gedeelte 
van de debiteurenvorderingen uit eigen bijdragen uit hoofde van gefinancierde 
rechtsbijstand. Ten aanzien van de debiteuren is ingeschat dat er een 
aanzienlijke incassorisico zou bestaan indien derden ( de curator) deze 
vorderingen zouden gaan incasseren.
De debiteuren waren weliswaar verpand aan de Bank, maar vanwege het feit 
dat de pandhouder de verpande vorderingen niet openbaar kan maken - het 
betreft hier vorderingen van geheimhouders -, heeft zij afstand gedaan van 
haar pandrecht.
De verkoopprijs is nog niet betaald.

28-12-2018 
 1

De verkoopprijs is inmiddels deels voldaan. De koper voldoet de koopprijs in 
maandelijkse termijnen.

28-03-2019 
 2

De koper komt zijn verplichtingen uit hoofde van de betalingsregeling correct 
na. Zie punt 6.4.

28-06-2019 
 3

De verplichtingen uit hoofde van de betalingsregeling zijn inmiddels afgerond. 24-09-2019
 4

Onderhandelen met de koper van de debiteuren. 
Overleg met de pandhouder ivm met het pandrecht.

28-12-2018 
 1

Inmiddels is er met de koper overeenstemming bereikt over de verkoopprijs 
van de debiteuren en het onderhanden werk. De pandhouder heeft ook haar 
goedkeuring verleend aan deze transactie. Dit punt is afgerond.

28-03-2019 
 2



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill € 17.577,50

Restitutie verzekering € 1.188,86

Rekening-courantsaldo NN pensioenverzekering € 515,06

Restitutie MvJ, ontvangen via Goemans B.V. € 47,00

Restitutie Vitens € 48,75

totaal € 19.377,17 € 0,00

De overige activa bestaat uit de verkoop van de advocatenpraktijken van de 
individuele advocaten
Van de drie praktijken zijn er twee verkocht aan de zittende advocaten. De 
derde praktijk, een strafrechtpraktijk, is verkocht aan een derde. De 
strafrechtadvocaat gaat zijn werkzaamheden voortzetten als Officier van 
Justitie.

28-12-2018 
 1

De koopsommen inzake de goodwill zijn inmiddels ontvangen. Daarnaast is 
een restitutie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen ontvangen en 
worden er geen verdere restituties verwacht. Dit punt is afgerond.

28-03-2019 
 2

Er zijn aanvullend restituties ontvangen van Vitens, het Ministerie van Justitie 
en Nationale-Nederlanden.

24-09-2019
 4

Onderhandelen met de kopers van de advocatenpraktijken.

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 3,4 uur

28-12-2018 
 1

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 8,2 uur 28-03-2019 
 2

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 1 uur 28-06-2019 
 3

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur 24-09-2019
 4

4. Debiteuren



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Vorderingen op cliënten van de advocaten € 105.000,00 € 19.400,00

Toevoegingsgelden Raad voor
Rechtsbijstand inz. prefaill. vorderingen

€ 1.255,70

Restant toevoegingsgelden Raad voor
rechtbijstand inz. prefaill. vorderingen

€ 14.686,89

totaal € 105.000,00 € 35.342,59 € 0,00

Hier wordt verwezen naar de toelichting bij activa onder voorraden OHW. 28-12-2018 
 1

Onderhandelen met de koper van de debiteurenportefeuille en de pandhouder 
ivm afstand van het pandrecht.

Bestede tijd in verslagperiode: 1,4 uur

28-12-2018 
 1

De debiteurenportefeuille is inmiddels verkocht; hiervoor verw ijs ik naar 
hetgeen onder activa staat vermeld. 
Op dit moment vinden er nog afrondende gesprekken plaats met de Raad voor 
Rechtsbijstand over mogelijk uit te keren toevoegingsgelden, echter de Raad 
voor Rechtsbijstand stelt ook een vordering op failliet te hebben vanwege in 
het verleden teveel uitbetaalde gelden.
Deze discussie wordt in de komende verslagperiode afgerond.

Bestede tijd in verslagperiode: 5,7 uur

28-03-2019 
 2

De Raad voor Rechtsbijstand had in december 2018 geconstateerd dat in een 
aantal toevoegingszaken ten onrechte een vergoeding was uitgekeerd. De 
Raad voor Rechtsbijstand wenste deze bedragen terug te vorderen. Dit 
betekende dat de aanvankelijke vordering op de Raad voor Rechtsbijstand een 
vordering van de Raad voor Rechtsbijstand op de boedel zou gaan worden. 
Mede door inspanningen van de bestuurder van gefailleerde vennootschap zijn 
de aanvullende gegevens alsnog aan de Raad voor Rechtsbijstand gezonden 
en heeft de Raad op 14 juni 2019 een bedrag van € 14.686,89 voldaan.
Hiermee is dit punt afgewikkeld.

Bestede tijd in verslagperiode: 3,3 uur

28-06-2019 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur 24-09-2019
 4

5. Bank/Zekerheden



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

€ 160.607,41

Toelichting vordering van bank(en) 
De vordering van de bank bestaat uit een rekening-courant krediet en een 
middellange lening.

28-12-2018 
 1

€ 160.607,41

Toelichting vordering van bank(en) 
De uiteindelijke vordering van de bank zal zodra het faillissement wordt 
afgewikkeld opgevraagd moeten worden, nu de bank de borg heeft 
aangesproken. De bank is met de borg een betalingsregeling 
overeengekomen.

24-09-2019
 4

Er werden twee kopieer-printerapparaten geleased. Met de leasemaatschappij 
zijn inmiddels afspraken gemaakt inzake het ophalen van de leaseapparatuur.

28-12-2018 
 1

De kopieer-printerapparaten zijn inmiddels opgehaald door de 
leasemaatschappij. Dit punt is afgerond.

28-03-2019 
 2

De zekerheden van de bank bestaan uit pandrechten op de kantoorinventaris 
en de debiteuren. Het pandrecht op de kantoorinventaris is achtergesteld bij 
het bodemvoorrecht van de fiscus en het pandrecht op de debiteuren kan de 
pandhouder niet openbaar maken nu de pandgever vanwege zijn 
geheimhouding de namen en adressen van de cliënten niet kan verstrekken.
De bank kan zich wel verhalen op Goemans B.V. als mede-schuldenaar voor de 
openstaande vorderingen van de bank.

28-12-2018 
 1

Afgewikkeld, zie verslag 1. 28-03-2019 
 2

Hier zal de bank geen vervolg aangeven. 28-12-2018 
 1

Niet aangetroffen. 28-12-2018 
 1

Niet aangetroffen. 28-12-2018 
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Geen beroep op gedaan. 28-12-2018 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

28-12-2018 
 1

Overleg voeren met de pandhouder over haar positie.

Bestede tijd in verslagperiode: 2,5 uur

28-12-2018 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 1,1 uur 28-03-2019 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 28-06-2019 
 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De advocatenpraktijken zijn gedurende twee weken voortgezet van 4 t/m 20 
december 2018. De voortzetting was met name van belang om een doorstart 
c.q. het aanwezige actief voor een zo hoog mogelijk bedrag te kunnen 
verkopen.
Tijdens de voortzettingsperiode heeft Goemans B.V. de kosten gedragen. De 
opbrengst OHW over de voortzettingsperiode is aan de boedel ten goede 
gekomen en bedraagt in totaal € 3.823,- ex BTW. In verband met het 
incassorisico, nu het declaraties betreft op cliënten van de werkzaamheden 
vanaf 5 december 2018 t/m 21 december 2018, is genoegen genomen met een 
bedrag van € 3.000,- ex BTW.

28-12-2018 
 1

Dit punt is afgerond. 28-03-2019 
 2



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Onder punt 6.1 is aangegeven wat de opbrengst voor de boedel is geweest in 
de periode van voortzetting. De verslaglegging hiervan is erg eenvoudig nu de 
boedel enkel opbrengsten heeft genoten en geen kosten heeft gehad.

28-03-2019 
 2

Afgerond, zie verslag 1. 24-09-2019
 4

Tijdens de periode dat de werkzaamheden werden voortgezet, bestonden 
deze uit de meest noodzakelijke activiteiten ten behoeve van de cliënten in het 
kader van procedures en advieswerkzaamheden.

28-12-2018 
 1

Doorstarten onderneming

De praktijken van de drie advocaten zijn door twee van de advocaten en een 
ander kantoor overgenomen.
Eén advocaat in loondienst zal zijn praktijk voortzetten als een juridisch 
adviespraktijk en blijft geen advocaat en zal hiervoor € 3.000,- ex BTW 
voldoen, bestaande uit een bedrag van € 1.250,- ex BTW voor inventaris en € 
1.750,- ex BTW voor goodwill.
De praktijk van de advocaat met de strafrechtpraktijk wordt door een ander 
kantoor voortgezet en deze zal voor de goodwill een bedrag van € 2.750,- ex 
BTW betalen.
De bestuurder van gefailleerde onderneming neemt zijn praktijk ook mee en 
zal aan de boedel een totaalbedrag voldoen voor inventaris, debiteuren, OHW 
en goodwill € 42.500,- ex BTW. 
Onder het hoofdstuk activa is aandacht besteed aan de afzonderlijke 
activabestanddelen.

28-12-2018 
 1

De doorstart is inmiddels afgerond. Abusievelijk stond in het eerste verslag 
vermeld dat de bestuurder een totaalbedrag van € 42.500 dient te voldoen, 
waar dit € 41.900 moet zijn. 
De bestuurder betaalt dit bedrag in termijnen en heeft tot op heden, conform 
de gemaakte afspraken, een bedrag van € 27.000 voldaan. 

28-06-2019 
 3

Inmiddels heeft de bestuurder het volledige bedrag van € 41.900 voldaan. Dit 
punt is afgewikkeld.

24-09-2019
 4

Zie hierboven en onder het hoofdstuk activa. 28-12-2018 
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

€ 48.250,00

Toelichting 
Het hierboven genoemde bedrag ziet op de verkoopbedragen van de 
individuele praktijken aan de drie kopers.

28-12-2018 
 1

€ 47.650,00

Toelichting 
Er is nog een kleine aanpassing geweest in de koopsom van de debiteuren, 
inhoudende dat deze in totaal neerkwam op € 19.400 in plaats van € 20.000.

28-03-2019 
 2

Toelichting 
N.v.t.

28-12-2018 
 1

Onderhandelen met de drie kopers.

Bestede tijd in verslagperiode: 15,3 uur

28-12-2018 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 9,5 uur 28-03-2019 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 28-06-2019 
 3

7. Rechtmatigheid

Dit dient nog onderzocht te worden. 28-12-2018 
 1

In de komende verslag periode zal aandacht besteed worden aan de 
boekhoudplicht.

28-03-2019 
 2

Dit onderzoek loopt nog. 28-06-2019 
 3



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek. 28-12-2018 
 1

De jaarrekeningen over 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeerd. Over 2017 is 
een voorlopige jaarrekening gedeponeerd op 29-11-2018. 

28-03-2019 
 2

Een samenstellingsverklaring is voldoende vanwege de omvang van de 
onderneming.

28-12-2018 
 1

Niet aan de orde nu de rechtsvorm een coöperatie is. 28-12-2018 
 1

Toelichting 
Dit wordt nog onderzocht.

28-12-2018 
 1

Toelichting 
In de komende verslagperiode zal aandacht aan dit onderwerp worden 
besteed.

28-03-2019 
 2

Toelichting 
Dit onderzoek is nog niet afgerond.

28-06-2019 
 3

Toelichting 
Naar aanleiding van het onderzoek zijn er vragen gesteld aan de bestuurder. 
Door de bestuurder is hierop gereageerd en dit heeft aanleiding gegeven tot 
nadere vragen. De termijn waarbinnen de bestuurder hierop kan reageren is 
nog niet verstreken.

24-09-2019
 4



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 
Dit wordt nog onderzocht.

28-12-2018 
 1

Toelichting 
Dit onderzoek loopt nog.

28-03-2019 
 2

Toelichting 
Dit onderzoek is nog niet afgerond.

28-06-2019 
 3

Toelichting 
Dit onderzoek is afgerond. Er zijn geen paulianeuze transacties 
geconstateerd.

24-09-2019
 4

In onderzoek. 28-12-2018 
 1

De rechtmatigheid wordt meegenomen in het onderzoek naar pauliana en 
onbehoorlijk bestuur.

28-03-2019 
 2

Dit onderzoek loopt nog. 28-06-2019 
 3

Dit onderzoek loopt nog, zie 7.5. 24-09-2019
 4

De benodigde administratieve stukken zijn opgevraagd en ontvangen. Tot op 
heden heeft er gering onderzoek van deze stukken plaatsgevonden.

Bestede tijd in verslagperiode: 4,3 uur

28-12-2018 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur 28-03-2019 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur 28-06-2019 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 4,4 uur 24-09-2019
 4

8. Crediteuren



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting 
De curator verwacht een boedelvordering van het UWV. Naast haar eigen 
salaris verwacht de curator verder geen boedelvorderingen.

28-12-2018 
 1

€ 9.636,71

Toelichting 
De verhuurder heeft een concurrente boedelvordering van € 9.636,71, nu er 
pas later opgeleverd is kunnen worden. De curator verwacht, naast haar eigen 
salaris, nog een boedelvordering van het UWV.  

28-03-2019 
 2

€ 38.524,87

Toelichting 
Het UWV heeft inmiddels een boedelvordering van € 28.888,16 bij de curator 
ingediend. Daarnaast heeft de verhuurder een concurrente boedelvordering 
van € 9.636,71 ingediend. De curator verwacht, naast haar eigen salaris, geen 
andere boedelvorderingen.

28-06-2019 
 3

€ 38.524,87

Toelichting 
Het UWV heeft een boedelvordering van € 28.888,16 ingediend en de 
verhuurder heeft een concurrente boedelvordering van € 9.636,71 ingediend. 
De curator verwacht naast haar eigen salaris geen andere 
boedelvorderingen.

24-09-2019
 4

Toelichting 
Er is sprake van een aanzienlijke belastingschuld. De fiscus heeft haar 
vordering nog niet ingediend.

28-12-2018 
 1

€ 188.536,00

Toelichting 
De fiscus heeft inmiddels vorderingen ingediend uit hoofde van omzetbelasting, 
loonheffing en vennootschapsbelasting, in totaal belopende € 188.536.

28-03-2019 
 2

€ 188.471,00

Toelichting 
De vordering van de fiscus is aangepast naar een bedrag van € 188.471.

24-09-2019
 4



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting 
De curator verwacht een preferente vordering van het UWV.

28-12-2018 
 1

€ 7.846,01

Toelichting 
Het UWV heeft inmiddels een preferente vordering van € 1.259,25 en een laag-
preferente vordering van € 6.586,76  bij de curator ingediend.

28-06-2019 
 3

€ 7.846,01

Toelichting 
De preferente vordering van het UWV bestaat uit een preferente vordering 
van € 1.259,25 en een laag-preferente vordering van € 6.586,76.

24-09-2019
 4

Toelichting 
Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

28-12-2018 
 1

5 28-12-2018 
 1

11 28-03-2019 
 2

13 28-06-2019 
 3

13 24-09-2019
 4



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 169.690,43

Toelichting 
Hierin inbegrepen is de vordering van de Rabobank ad € 160.607,41.

28-12-2018 
 1

€ 188.155,74

Toelichting 
De vordering van de Rabobank ad € 160.07,41 wordt als voorwaardelijke 
vordering opgenomen. De Rabobank heeft een betalingsregeling met de borg 
afgesproken, waardoor deze vordering maandelijks vermindert.

28-03-2019 
 2

€ 229.232,25

Toelichting 
De voorwaardelijke vordering van de Rabobank bedraagt thans € 160.607,41.
Daarnaast wordt één concurrente vordering ter hoogte van € 18.000 betw ist.

28-06-2019 
 3

€ 229.232,25

Toelichting 
De vordering van de Rabobank ad € 160.607,41 betreft een voorwaardelijke 
vordering. Er wordt één concurrente vordering ter hoogte van € 18.000 
betw ist.

24-09-2019
 4

Vooralsnog onbekend. 28-12-2018 
 1

Vooralsnog onbekend. 28-06-2019 
 3

Vooralsnog onbekend. 24-09-2019
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 6 uur 28-12-2018 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 17,1 uur 28-03-2019 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 1,4 uur 28-06-2019 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,8 uur 24-09-2019
 4



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Niet aan de orde. 28-12-2018 
 1

Niet aan de orde. 28-12-2018 
 1

Niet aan de orde. 28-12-2018 
 1

Niet aan de orde. 28-12-2018 
 1

10. Overig

In de komende verslagperiode dienen de navolgende werkzaamheden te 
worden verricht:
- afw ikkelen verkoop;
- verkopen kantoorinventaris;
- inventariseren crediteuren;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkelen faillissement.

28-12-2018 
 1

In de komende verslagperiode zullen de navolgende punten aan de orde 
komen:
- afronden debiteurenvorderingen;
- inventariseren crediteuren voor zover dit nog niet is afgerond;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkelen faillissement.

28-03-2019 
 2

In de komende verslagperiode wordt aandacht besteed aan het navolgende:
- monitoren betalingsregeling met doorstarter;
- rechtmatigheidsonderzoek, incl. bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana;
- verder afw ikkelen faillissement.

28-06-2019 
 3

De navolgende punten moeten nog worden afgewikkeld:
- afronden rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek onbehoorlijk bestuur.

24-09-2019
 4



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Vooralsnog onbekend. 28-12-2018 
 1

Nog niet bekend. 28-03-2019 
 2

Indien uit het rechtmatigheidsonderzoek geen opvallende aspecten naar voren 
komen, zal het faillissement ultimo 2019 kunnen worden afgewikkeld.

28-06-2019 
 3

De termijn waarop het faillissement kan worden afgewikkeld is ongewijzigd. 24-09-2019
 4

24-12-2019 24-09-2019 
 4

Opstellen verslag eerste bevindingen en opstellen eerste faillissementsverslag.

Bestede tijd in verslagperiode: 9,1 uur

28-12-2018 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 11 uur 28-03-2019 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 2,6 uur 28-06-2019 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 4,3 uur 24-09-2019
 4

Bijlagen
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