
Algemeen

Gegevens onderneming

Plaza Retail Lelystad B.V., h.o.d.n.:
- Telecombinatie Lelystad Centrum
- Telecombinatie Lelystad

Activiteiten onderneming

- winkels in telecommunicatieapparatuur;
- retail telecomproducten en diensten.

Omzetgegevens

2016: € 144.041,--
2017: € 53.244,--

De omzetcijfers over 2017 hebben betrekking op het eerste kwartaal van dit jaar.

Personeel gemiddeld aantal

3

Saldo einde verslagperiode

€ 61,83

Verslag 2:
€ 170,74

Verslag 3:
€ 170,74

Verslagperiode

11 juli 2017 t/m 11 augustus 2017

Verslag 2:
12 augustus 2017 t/m 17 november 2017

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000014507:F001

11-07-2017

mr.   Schoevaars

Curator: mr W.  Ploeg

Insolventienummer: F.16/17/321
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Verslag 3:
18 november 2017 t/m 21 februari 2018

Bestede uren in verslagperiode

"18,1"

"14,2"

"6,0"

Bestede uren totaal

"18,1"

"32,3"

"38,3"

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 17 juni 2016 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plaza Retail 
Lelystad B.V. opgericht.

Het geplaatst kapitaal van Plaza Retail Lelystad B.V. was op de datum van haar oprichting 
opgebouwd uit 40 aandelen van ieder nominaal € 10,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Promesse B.V. enig bestuurder van Plaza Retail Lelystad B.V. De 
heer J.W. Geerts is bestuurder en enig aandeelhouder van Promesse B.V. 

De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Promesse B.V. 
(16 aandelen), Riley Trading Group B.V. (16 aandelen) en Suydersee Holding B.V. 
(8 aandelen) waren op de datum van het uitspreken van het faillissement de aandeelhouders 
van Plaza Retail Lelystad B.V.  

1.2 Winst en verlies

2016: -/- € 27.554,--
2017: -/- € 19.939,--

Het verlies over 2017 betreft het resultaat dat Plaza Retail Lelystad B.V. heeft behaald in het 
eerste kwartaal van dat jaar.
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1.3 Balanstotaal

2016: € 31.615,-- (per 31 december 2016)
2017: € 32.951,-- (per 31 maart 2017)

1.4 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Verslag 1:
De verzekeringen die de gefailleerde vennootschap in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten had afgesloten, waren op de datum van het uitspreken van het faillissement 
reeds beëindigd. Voor zover ik dat heb kunnen nagaan, is er geen sprake van premierestitutie.

1.6 Huur

De vennootschap huurt een bedrijfspand te 8232 DM Lelystad aan De Wissel 15. De huur van 
dit bedrijfspand bedraagt € 2.195,37 per maand. Bij aangetekende brief van 17 juli 2017 is de 
huurovereenkomst, met machtiging van de rechter-commissaris en met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden, door mij opgezegd. De huurovereenkomst zal derhalve 
eindigen op 17 oktober 2017. De verhuurder heeft mij in een e-mailbericht bevestigd dat de 
huurovereenkomst inderdaad op laatstgenoemde datum zal eindigen.

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode is het bedrijfspand door mij aan de verhuurder opgeleverd. Na 
deze oplevering heb ik aan de verhuurder het verzoek gedaan om haar vordering op de 
gefailleerde vennootschap over de periode vanaf de datum van het uitspreken van het 
faillissement tot en met de datum waarop de huurovereenkomst is geëindigd ter verificatie in te 
dienen. Tot op heden is de verhuurder hier nog niet toe overgegaan. Het is mijn verwachting 
dat de verhuurder haar vordering over voornoemde periode alsnog op korte termijn ter 
verificatie zal indienen.

De verhuurder heeft haar vordering over de periode tot de datum van het uitspreken van het 
faillissement overigens al wel ter verificatie ingediend. 

Verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode heeft de verhuurder ook haar vordering over de periode 
vanaf de datum van het uitspreken van het faillissement ter verificatie ingediend. Deze 
vordering, van in totaal € 13.539,06, is door mij geplaatst op de lijst van voorlopig 
erkende boedelvorderingen.
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1.7 Oorzaak faillissement

Plaza Retail Lelystad B.V. was een franchisenemer van Telecombinatie. Sinds oktober 2016 
heeft Telecombinatie een discussie met Tele2. Deze discussie tussen Telecombinatie en 
Tele2 zorgde ervoor dat de franchisenemers van Telecombinatie, waaronder dus ook Plaza 
Retail Lelystad B.V., geen Tele2 producten meer konden, dan wel mochten verkopen. Voor 
Plaza Retail Lelystad B.V., die 80% van haar omzet genereerde met de verkoop van Tele2 
producten, had dit tot gevolg dat zij sinds oktober 2016 haar omzet heeft zien dalen. De 
middellijk bestuurder heeft aangegeven dat het omzetverlies wordt begroot op circa 50%.

Vanwege het omzetverlies had Plaza Retail Lelystad B.V. steeds meer moeite om aan haar 
financiële verplichtingen te voldoen. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat er nog geen 
oplossing in zicht was in de discussie tussen Telecombinatie en Tele2 heeft de middellijk 
bestuurder uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het 
faillissement van Plaza Retail Lelystad B.V. De middellijk bestuurder zag namelijk geen 
oplossingen, die er uiteindelijk toe zouden moeten gaan leiden dat Plaza Retail Lelystad B.V. 
weer aan haar financiële verplichtingen kon gaan voldoen.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is behandeld op 11 juli 2017. In haar vonnis van deze 
datum heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad uiteindelijk het faillissement 
uitgesproken van Plaza Retail Lelystad B.V.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

3

2.3 Datum ontslagaanzegging

17 juli 2017

2.4 Werkzaamheden

Het UWV heeft mij bevestigd dat zij de werknemers van de gefailleerde vennootschap heeft 
uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit in verband met de overname van de 
loonverplichtingen. Met betrekking tot het personeel zijn (voorlopig) geen werkzaamheden 
meer door mij te verrichten.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken die in eigendom toebehoren aan de gefailleerde 
vennootschap.
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3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag 1:
In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Lelystad heb ik een 
beperkte inventaris aangetroffen. Het betreft hier onder andere een verkoopbalie en een aantal 
vitrinekasten. 

De opkopers die ik in de afgelopen verslagperiode heb benaderd, hebben aangegeven geen 
interesse te hebben in een overname van de inventaris. Na deze mededeling van de opkopers 
heb ik aan de verhuurder gevraagd of zij interesse heeft in een overname van de inventaris. 
De verhuurder heeft tot op heden nog niet op mijn vraag gereageerd. 

Verslag 2:
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, hebben de door mij benaderde opkopers geen 
interesse in een overname van de inventaris.

Gelet op het feit dat de door mij benaderde opkopers niet geïnteresseerd zijn in een overname 
van de inventaris, heb ik onderzocht of het de moeite waard is om deze inventaris ter veiling te 
laten aanbieden. Gelet op de geringe omvang en de beperkte waarde van de inventaris, zullen 
de kosten van een veiling echter niet opwegen tegen de eventuele verkoopopbrengst.

Gelet op het voorgaande heb ik aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd om de 
inventaris om niet over te dragen aan de verhuurder, zulks op de voorwaarde dat deze 
verhuurder ook de ontruimingskosten voor haar rekening neemt. Op 17 november 2017 heeft 
de rechter-commissaris de verzochte toestemming verleend.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Verslag 1:
***

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Verslag 1:
Gelet op het feit dat een eventuele verkoopopbrengst van de inventaris aan de 
faillissementsboedel zal toekomen, is er geen enkele aanleiding om afspraken te maken over 
een boedelbijdrage.
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3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1:
De fiscus komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich thans in het bedrijfspand 
bevindt. Er dient rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van 
omzetbelasting en loonbelasting, die niet kan worden voldaan vanuit het vrije boedelactief.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verslag 1:
- trachten de inventaris te verkopen.

Verslag 2:
Gelet op hetgeen ik onder punt 3.6 van dit verslag heb gemeld, zijn er met betrekking tot de 
bedrijfsmiddelen door mij geen werkzaamheden meer te verrichten.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag 1:
Door mij is in het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Lelystad geen 
voorraad aangetroffen.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden 
werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1:
Hiervan is, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen sprake.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1:
Voor zover ik dat in de administratie heb kunnen nagaan, waren er op de datum van het 
uitspreken van het faillissement geen klanten meer die nog een bedrag aan de gefailleerde 
vennootschap dienden te voldoen.

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode is mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap uit hoofde 
van een rekening-courantverhouding een vordering heeft op haar aandeelhouders. Twee 
aandeelhouders dienen uit hoofde van deze rekening-courantverhouding nog een bedrag te 
voldoen van € 166,--. De derde aandeelhouder is een bedrag verschuldigd van in totaal € 
83,--. Voor zover ik dat in de administratie heb kunnen nagaan, houden de rekening-
courantvorderingen verband met het terugstorten van het oprichtingskapitaal. 

Voorts is mij uit de administratie gebleken dat de gefailleerde vennootschap, in het kader van 
de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, een commissie in rekening bracht bij Plaza Retail 
B.V. Deze vennootschap betreft een zustermaatschappij van de gefailleerde vennootschap. 
Rekeninghoudend met de verstuurde facturen en de betaalde bedragen zou Plaza Retail B.V. 
ter zake van de commissie nog een bedrag moeten voldoen van ten minste € 12.760,03. In 
mijn hoedanigheid van curator zal ik aanspraak maken op laatstgenoemd bedrag.

Verslag 3:
Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap uit 
hoofde van een rekening-courantverhouding een vordering op haar aandeelhouders. 
Ondanks verzoek daartoe hebben deze aandeelhouders hun schuld uit hoofde van de 
rekening-courantverhouding nog niet aan de faillissementsboedel voldaan. Ik zal hen 
nogmaals gaan verzoeken hiertoe over te gaan.

Voorts heb ik in het vorige verslag gemeld dat de gefailleerde vennootschap wegens 
niet betaalde commissiefacturen nog een vordering, van in totaal € 12.760,03, heeft op 
haar zustermaatschappij, Plaza Retail B.V. In de afgelopen verslagperiode heb ik Plaza 
Retail B.V. bericht dat ik, in mijn hoedanigheid van curator, aanspraak maak op een 
betaling van laatstgenoemd bedrag.

Uit de correspondentie die ik hieromtrent heb gevoerd met de bestuurder van Plaza 
Retail B.V. blijkt dat deze vennootschap op de gefailleerde vennootschap nog een 
(verrekenbare) vordering heeft van ten minste € 26.486,40. Deze vordering van Plaza 
Retail B.V. houdt verband met gelden die zij aan de gefailleerde vennootschap ter 
beschikking heeft gesteld, zulks om ervoor te zorgen dat laatstgenoemde vennootschap 
de voor haar bedrijfsvoering noodzakelijke investeringen kon doen, alsmede aan haar 
financiële verplichtingen kon voldoen. 

Gelet op de (verrekenbare) vordering die Plaza Retail B.V. op de gefailleerde 
vennootschap heeft, heeft eerstgenoemde vennootschap zich op standpunt gesteld dat 
zij met betrekking tot de vordering wegens niet betaalde commissiefacturen geen 
bedrag meer aan de gefailleerde vennootschap verschuldigd is. Ik deel dit standpunt 
van Plaza Retail B.V., zodat ter zake van de vordering van de gefailleerde vennootschap 
op haar zustermaatschappij geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten 
zijn. 
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4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

N.v.t.

Verslag 2:
- trachten de rekening-courantvorderingen op de aandeelhouders te incasseren;
- trachten de vordering op Plaza Retail B.V. te incasseren.

Verslag 3:
- de aandeelhouders nogmaals verzoeken om hun schuld uit hoofde van een rekening-
courantverhouding aan de faillissementsboedel te voldoen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1:
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde 
vennootschap gebruik van een bankrekening bij de ING. Het saldo op deze bankrekening 
bedroeg op de datum van het uitspreken van het faillissement € 61,83. De ING heeft dit saldo 
inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:
Hiervan is geen sprake.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:
Door de gefailleerde vennootschap zijn, voor zover ik dat heb kunnen nagaan, geen 
zekerheden gesteld.

5.4 Separatistenpositie

***

5.5 Boedelbijdragen

Verslag 1:
Aangezien er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden zijn gesteld, is er ook geen 
aanleiding om met een pand- of hypotheekhouder afspraken te maken over een 
boedelbijdrage.
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5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:
Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op 
een eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Verslag 1:
Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op een 
retentierecht.

5.8 Reclamerechten

***

5.9 Werkzaamheden

Verslag 1:
Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn (vooralsnog) door mij geen verdere 
werkzaamheden te verrichten.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:
Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap reeds voor de datum van het uitspreken van 
het faillissement haar activiteiten had gestaakt en zij ook niet meer beschikte over een 
voorraad, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag 1:
Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap reeds voor de datum van het uitspreken van 
het faillissement haar activiteiten had gestaakt en zij ook niet meer beschikte over een 
voorraad, waren er onvoldoende mogelijkheden voor een doorstart.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.
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6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
De middellijk bestuurder heeft mij de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand 
gesteld. Het betreft hier onder andere de tussentijdse jaarrekening 2017, de grootboekkaarten 
en de in- en verkoopfacturen. Ik ben inmiddels begonnen met het bestuderen van deze 
administratie. Mijn eerste indruk is dat de administratie behoorlijk is bijgehouden.

In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het bestuderen van de administratie.

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode ben ik verder gegaan met het bestuderen van de administratie 
van de gefailleerde vennootschap. Dit heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen, die ik 
inmiddels aan de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heb voorgelegd.

Verslag 3:
In het vorige verslag heb ik aan de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap een aantal vragen heb voorgelegd. Naar aanleiding van deze vragen 
heeft de (middellijk) bestuurder zich gewend tot een advocaat. Deze advocaat heeft, 
samen met de (middellijk) bestuurder, in de afgelopen verslagperiode mijn vragen over 
de administratie beantwoord. Deze antwoorden hebben vooralsnog geen nieuwe vragen 
bij mij opgeroepen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat er door de 
gefailleerde vennootschap geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd. Gelet op de datum van haar 
oprichting was de gefailleerde vennootschap hier ook nog niet toe verplicht.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***
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7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1:
In de komende verslagperiode zal door mij onderzocht worden of er aan de volstortingsplicht is 
voldaan.

Verslag 2:
Voorafgaand aan de oprichting van de gefailleerde vennootschap hebben de aandeelhouders 
het oprichtingskapitaal gestort. Uit de grootboekadministratie is mij gebleken dat het 
oprichtingskapitaal na de datum van de oprichting weer aan de aandeelhouders is 
teruggestort. Als gevolg hiervan is er op de aandeelhouders een rekening-courantvordering 
ontstaan (zie ook punt 4.1 van dit verslag). Deze vordering zal door mij geïncasseerd gaan 
worden. 

Verslag 3:
Zoals uit punt 4.1 van dit verslag reeds bleek, hebben de aandeelhouders hun schuld uit 
hoofde van de rekening-courantverhouding, welke schuld is ontstaan door het 
terugstorten van het oprichtingskapitaal, nog niet aan de faillissementsboedel voldaan. 
Ik zal de vordering van de gefailleerde vennootschap hieromtrent, zoals ik eveneens in 
punt 4.1 van dit verslag heb gemeld, alsnog in de komende verslagperiode trachten te 
incasseren.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1:
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die zouden kunnen wijzen op mogelijk 
onbehoorlijk bestuur zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

Verslag 2:
Hiervan is mij tot op heden nog niet gebleken.

Verslag 3:
Tot op heden is mij nog niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die wijzen op 
mogelijk onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek 
hieromtrent voortzetten. Ik streef ernaar om mijn onderzoek naar mogelijk 
(onbehoorlijk) bestuur in de komende verslagperiode af te ronden.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1:
Hiervan is mij tot op heden nog niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik mijn 
onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.
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Verslag 2:
Het is mij uit de grootboekadministratie gebleken dat de gefailleerde vennootschap in de 
periode van 5 t/m 11 april 2017 een deel van haar voorraad heeft verkocht aan Plaza Retail 
B.V. De waarde van deze verkochte voorraad dient, op basis van de grootboekadministratie, 
gesteld te worden op € 11.482,62. 

Plaza Retail B.V. heeft de door haar te betalen koopsom van de voorraad verrekend met een 
factuur van € 12.168,49, welke factuur zij op 3 april 2017 aan de gefailleerde vennootschap 
heeft verstuurd. Deze factuur bevindt zich overigens niet in de bij mij in bezit zijnde 
administratie.

Naar mijn mening dient de verkoop van de voorraad en de verrekening van de 
verkoopopbrengst (mogelijk) als paulianeus te worden aangemerkt. Ik heb de (middellijk) 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap verzocht om mij, alvorens rechtsmaatregelen te 
treffen tegen Plaza Retail B.V., meer informatie en opheldering te verschaffen over de verkoop 
van een deel van de voorraad.  

Verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode heb ik met de (middellijk) bestuurder van Plaza Retail 
B.V. en haar advocaat gecorrespondeerd over het door mij gestelde paulianeus 
handelen met betrekking tot de overname van de voorraad en de verrekening van de 
koopprijs van deze voorraad. De correspondentie en mijn telefoongesprekken met de 
advocaat van Plaza Retail B.V. hebben er toegeleid, dat voornoemde vennootschap ter 
zake van het gestelde paulianeus handelen een voorstel voor een minnelijke regeling 
heeft gedaan. Dit ter voorkoming van verdere rechtsmaatregelen.

Het namens Plaza Retail B.V. gedane voorstel voor een minnelijke regeling heb ik 
inmiddels ter goedkeuring aan de rechter-commissaris voorgelegd. Het is mijn 
verwachting dat de rechter-commissaris spoedig zal reageren op mijn verzoek tot 
goedkeuring voor het treffen van een minnelijke regeling, zodat de kwestie ter zake van 
het gestelde paulianeus handelen spoedig kan worden afgerond.  

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1:
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- onderzoek of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten.

Verslag 2:
- erop toezien dat de (middellijk) bestuurder mijn vragen over de administratie beantwoordt;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten;
- erop toezien dat de (middellijk) bestuurder mij de verzochte informatie over de verkoop van 
een deel van de voorraad aan Plaza Retail B.V. verschaft, zodat ik in ieder geval op dit punt 
mijn onderzoek naar paulianeus handelen kan voortzetten.

Verslag 3:
- het onderzoek naar (mogelijk) onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af te 
ronden;
- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om ter zake van het 
gestelde paulianeus handelen een minnelijke regeling te mogen treffen met Plaza Retail 
B.V.
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1:
Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er zijn echter wel twee latente 
boedelvorderingen, namelijk de huurpenningen vanaf de datum van het uitspreken van het 
faillissement en een vordering van het UWV. Deze vorderingen staan op dit moment nog niet 
vast.

Verslag 3:
€ 22.297,75 (verhuurder en UWV)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1:
€ 3.683,--

Verslag 2:
€ 8.876,--

Verslag 3:
€ 15.121,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1:
Het UWV heeft nog geen preferente vordering ter verificatie ingediend.

Verslag 3:
€ 10.480,47

8.4 Andere pref. crediteuren

Verslag 1:
Een werkneemster heeft ter verificatie een preferente vordering ingediend. Deze vordering zal 
door mij beoordeeld gaan worden.

Verslag 2:
€ 1.895,88 (vordering werkneemster)

Verslag 3:
€ 1.948,21 (voormalig werkneemster).

De gemachtigde van een voormalig werkneemster heeft mij in de afgelopen 
verslagperiode bericht dat de vordering van deze werkneemster moet worden 
aangepast. Het is mij uit de stukken van de gemachtigde gebleken, dat dit standpunt 
juist is.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1:
5

Verslag 2:
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1:
€ 21.315,06

Verslag 2:
€ 13.374,70

In de afgelopen verslagperiode is op de concurrente vordering van de verhuurder de 
waarborgsom in mindering gebracht. Dit heeft tot gevolg dat het bedrag van de concurrente 
vorderingen lager is geworden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:
Nog niet bekend.

Verslag 3:
Hoewel de wijze van afwikkeling nog niet vaststaat, laat het zich aanzien dat er te zijner 
tijd aan de concurrente crediteuren geen enkele uitkering kan worden gedaan.

8.8 Werkzaamheden

Verslag 1:
- de vordering van de werkneemster beoordelen;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

Verslag 2:
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

Verslag 3:
Met betrekking tot de crediteuren zijn vooralsnog door mij geen verdere 
werkzaamheden meer  te verrichten. Het is namelijk mijn verwachting dat alle 
crediteuren inmiddels hun vordering ter verificatie hebben ingediend.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.
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9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:
Nog niet bekend.

Verslag 2:
Nog niet bekend.

Verslag 3:
Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1:
- trachten de inventaris te verkopen;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten;
- de vordering van de werkneemster beoordelen;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

Verslag 2:
- trachten de rekening-courantvorderingen op de aandeelhouders te incasseren;
- trachten de vordering op Plaza Retail B.V. te incasseren;- erop toezien de (middellijk) 
bestuurder mijn vragen over de administratie beantwoordt;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten;
- erop toezien dat de (middellijk) bestuurder mij de verzochte informatie over de verkoop van 
een deel van de voorraad aan Plaza Retail B.V. verschaft, zodat ik in ieder geval op dit punt 
mijn onderzoek naar paulianeus handelen kan voortzetten;
- inventariseren van de crediteuren.
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Verslag 3:
- de aandeelhouders nogmaals verzoeken om hun schuld uit hoofde van een rekening-
courantverhouding aan de faillissementsboedel te voldoen;
- het onderzoek naar (mogelijk) onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af te 
ronden;
- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om ter zake van het 
gestelde paulianeus handelen een minnelijke regeling te mogen treffen met Plaza Retail 
B.V.

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 1:
Over drie maanden.

Verslag 2:
Over drie maanden.

Verslag 3:
Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
Voor wat betreft de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor 
onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

Verslag 2:
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik 
hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

Verslag 3:
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen 
ik hieromtrent onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
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