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Algemene gegevens
Naam onderneming
Spectraplant Holding B.V.

29-06-2018
3

Gegevens onderneming
- SPECTRAPLANT W ESTERBEEK B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 17142343;

29-06-2018
3

- SPECTRAPLANT B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 17227120;
- SPECTRAPLANT HOLDING B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 16074442;
alle statutair gevestigd en (voorheen) kantoorhoudende te (5843 AB)
W esterbeek aan de Stevensstraat 9.

Activiteiten onderneming
Spectraplant W esterbeek B.V. hield zich voornamelijk bezig met het kw eken
van potplanten en
overige eenjarige gew assen.
Spectraplant B.V. hield zich bezig met beheeractiviteiten.
Spectraplant Holding B.V. hield zich bezig met holdingsactiviteiten.

Financiële gegevens

29-06-2018
3

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Spectraplant W esterbeek B.V.
Jaar
Omzet
W inst en verlies
2012
€ 2.447.697,00
- € 135.175,00
2013
€ 1.954.691,00
- € 295.482,00
2014
€ 2.233.081.00
€ 31.932,00

Balanstotaal
€ 426.910,00
€ 402.626,00
€ 647.411,00

Spectraplant B.V.
Jaar
Omzet
2012
€ 666.400,00
2013
€ 664.000,00
2014
€ 660.000,00

Balanstotaal
€ 4.294.847,00
€ 3.910.754,00
€ 3.823.477,00

W inst en verlies
- € 95.829,00
- € 211.877,00
€ 107.444,00

29-06-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1

29-06-2018
3

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van de faillissementen w aren er 11 medew erkers
in dienst bij
Spectraplant W esterbeek B.V. Bij Spectraplant B.V. w aren er geen
medew erkers in dienst en
bij Spectraplant Holding B.V. w as er één medew erker in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

29-06-2018
3

Verslagperiode
van
1-3-2016

29-06-2018
3

t/m
15-6-2018
van
16-6-2018

20-12-2018
4

t/m
18-12-2018
van
19-12-2018

26-06-2019
5

t/m
19-6-2019
van
20-6-2019

18-12-2019
6

t/m
15-12-2019
van
16-12-2019

30-06-2020
7

t/m
15-6-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

11 uur 0 min

4

0 uur 6 min

5

0 uur 48 min

6

1 uur 0 min

7

0 uur 54 min

totaal

13 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren Spectraplant Holding B.V. verslagperiode 16 december 2017 tot
en met 15 juni 2018: 42 minuten.

1. Inventarisatie

29-06-2018
3

1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van W esterbeek is Spectraplant. Alle
aandelen in
Spectraplant w orden gehouden door Holding. Holding is tevens statutair
bestuurder van
Spectraplant, tezamen met de heer M.M.P. van den Oever. De heer Van den
Oever ("Van den Oever") is op zijn beurt w eer bestuurder en enig
aandeelhouder van Holding.

29-06-2018
3

W esterbeek moet w orden gezien als de w erkmaatschappij, w aarin feitelijk alle
activiteiten
w orden ontplooid. Deze activiteiten bestaan voornamelijk uit het kw eken van
potplanten en
overige eenjarige gew assen. Het onroerend goed (een loods met 3 kassen ter
grootte van
circa 2 ha, 3 percelen bouw land ter grootte van circa 7 ha, een perceel grond
ter grootte van bijna 1 ha en een dienstw oning die w ordt verhuurd) en
grotendeels alle
(onderhouds-)contracten zijn ondergebracht in Spectraplant. Spectraplant
Holding is de
topholding, w aarin de financiële holding- en beheeractiviteiten w orden verricht.
Spectraplant Holding B.V.
De heer Van den Oever is bestuurder en enig aandeelhouder van Holding.
Holding is 100% aandeelhouder in het geplaatste aandelenkapitaal van
Spectraplant.
Spectraplant is op haar beurt 100% aandeelhouder van W esterbeek.

1.2 Lopende procedures
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
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1.3 Verzekeringen
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

1.4 Huur
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

1.5 Oorzaak faillissement

29-06-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens Van den Oever is de oorzaak van de faillissementen gelegen in het feit
dat na jaren
van stabiele omzet, de omzet bij de vaste klantengroep in 2015 met 20% is
gedaald. Door de lagere vraag en w einig alternatieve klanten is de druk op de
prijsvorming toegenomen,
w aardoor de omzet uiteindelijk achterbleef. In de jaren vanaf 2008 is het niet
mogelijk gew eest om financiële buffers op te bouw en, w aardoor de
afhankelijkheid van de huisbankier Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
(hierna: "Rabobank") toenam. Op verzoek van Rabobank hebben er,
voorafgaande aan de faillissementen, taxaties van de activa plaatsgevonden,
w elke uitw ezen dat de taxatiew aarden veel lager lagen dan de uitstaande
leningen. Dit w as voor Rabobank aanleiding om de kredietovereenkomst op
te zeggen. Aanvullende financiering w erd door Rabobank gew eigerd. Dit gaf
een dermate grote druk op de liquiditeit dat uiteindelijk besloten w erd om de
faillissementen aan te vragen. De exploitatie van Holding bestond louter uit
financiële holding- en
beheeractiviteiten ten behoeve van W esterbeek en Spectraplant. In Holding
w aren geen
inkomstenbronnen.

29-06-2018
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De curator heeft in de afgelopen verslagperiode onderzocht of de oorzaak van
de
faillissementen in het voormelde is gelegen. De curator zal dit onderzoek in de
komende
verslagperiode voortzetten.
Vooralsnog heeft de curator geen redenen om aan te nemen dat de
opgegeven oorzaken
onjuist zouden zijn.
De curator onderzoekt de rol van Rabobank bij de oorzaken van de
faillissementen.

18-12-2019
6

De curator heeft naar aanleiding van ontvangen documenten geoordeeld dat
Rabobank geen verw ijt treft.

30-06-2020
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1
Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van de faillissementen w aren er zeven
w erknemers met een
arbeidsovereenkomst in dienst bij W esterbeek. Daarnaast w aren er vier
oproepkrachten op
basis van een nul-urencontract in dienst bij W esterbeek.
Bij Spectraplant w aren er geen w erknemers in dienst.

29-06-2018
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Bij Holding w as één medew erker met een arbeidsovereenkomst in dienst,
namelijk de heer
Van den Oever.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

29-06-2018
3

Toelichting
In het jaar voorafgaande aan het faillissement w aren er tien w erknemers in
dienst bij
W esterbeek.
Bij Spectraplant w aren er ook in het jaar voorafgaande aan het faillissement
een w erknemers in dienst.
Bij Holding w as er ook in het jaar voorafgaande aan het faillissement één
w erknemer in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-3-2016

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de w erknemers ontslag aangezegd per aangetekende brief
van 4 december
2015.
De curator heeft de heer Van de Oever ontslag aangezegd per aangetekende
brief van 8
maart 2016.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

29-06-2018
3

Toelichting onroerende zaken
Boedelbijdrage:
Met eerste hypotheekhoudster Rabobank is in het kader van de doorstart een
boedelbijdrage
voor de verkoop van alle activa van W esterbeek en Spectraplant
overeengekomen. Daarbij
w erd afgesproken dat Rabobank de w erkelijk gemaakte kosten tot een
maximum van
€ 10.000,- zal betalen. Deze bijdrage is verdisconteerd in een hogere
goodw illw aarde.

29-06-2018
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De curator is thans nog in overleg met Rabobank over de afw ikkeling van deze
kosten.
Voor het overige verw ijst de curator naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d.
22 december 2017.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

29-06-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De precieze omvang van de vorderingen van de Belastingdienst op
W esterbeek en Spectraplant is thans nog onbekend. de Belastingdienst heeft
de curator erover geïnformeerd diverse vorderingen te hebben. Deze fiscale
vorderingen betreffen dan vorderingen zoals bedoeld in artikel 22
Invorderingsw et 1990. Voor deze vorderingen geldt dat hiervoor ex artikel 21
Invorderingsw et 1990 een voorrecht geldt ten aanzien van - kort gezegd bodemzaken. Dit pandrecht gaat voor op het bezitloos pandrecht dat
Rabobank heeft op de machines, installaties en (bedrijfs)inventaris, zijnde
bodemzaken.

29-06-2018
3

Tussen de curator en Rabobank bestaat er discussie of alle objecten die
Rabobank als onroerend aanmerkt ook daadw erkelijk onroerend zijn. Omdat
de fiscale vorderingen ex artikel 21 Invorderingsw et, naar het zich laat
aanzien, beperkt zullen blijven en ook mogelijk uit het vrij boedelactief zouden
kunnen w orden voldaan, hebben curator en Rabobank besloten, vooralsnog,
deze discussie niet verder te voeren. Mocht blijken dat de fiscale vorderingen
zo hoog zijn dat deze en niet uit het vrij boedelactief kunnen w orden voldaan,
dan zal de discussie hervat w orden.
De curator verw acht hier in de komende verslagperiode meer duidelijkheid over
te krijgen.
De curator heeft bij de Belastingdienst geïnformeerd naar de hoogte van de
definitieve vorderingen. Ten tijde van het opstellen van dit verslag heeft de
curator nog niet nader van de Belastingdienst vernomen.
Verslag 3:
De curator verw acht hier de komende verslagperiode meer duidelijkheid over
te verkrijgen.
De curator zal in het kader van de afw ikkeling van de faillissementen hierover
in een volgend verslag nader berichten.

20-12-2018
4

De bovenvermelde discussie zal de curator voeren zodra duidelijk is op w elke
w ijze de faillissementen kunnen w orden afgew ikkeld.

26-06-2019
5

De door de Belastingdienst ingediende vorderingen zijn in het faillissement
W esterbeek bijna € 20.000,-; in het faillissement van Spectraplant € 28.243,08
en in het faillissement van Holding € 84.231,-.

18-12-2019
6

De door de Belastingdienst ingediende vorderingen zijn in het faillissement
W esterbeek bijna € 20.000,-; in het faillissement van Spectraplant €
28.243,08 en in het faillissement van Holding € 84.231,-.De
afdrachtsbelastingen w aarvoor het voorrecht ex artikel 21 Invoeringsw et
geldt bedragen ten tijde van het opstellen van dit verslag ruim € 50.000,-. De
curator is in overleg met Belastingdienst en Rabobank over de in dit
hoofdstuk eerder vermelde discussie.

30-06-2020
7

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Beschrijving:
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

Verkoopopbrengst:
De curator heeft in het kader van de doorstart de goodw ill verkocht voor een
bedrag van in
totaal € 85.000,-. Hierin is ook de boedelbijdrage verw erkt. De vorderingen uit
hoofde van
ledenkapitaal c.q. aanvoerderslening c.q. participatiereserves op een drietal
coöperaties - alsmede de onder 4.1 te omschrijven zaken - maken geen deel
uit van de doorstart. De curator zal trachten deze vorderingen zelf te
incasseren.
De curator is thans nog in overleg met Rabobank over het innen van deze
vorderingen en
verw acht hier in de komende verslagperiode overeenstemming over te
bereiken.
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat de vordering uit hoofde van de
participatiereserves reeds vóór datum faillissement is voldaan althans niet
langer openstond.
Daarnaast zijn de vorderingen uit hoofde van de aanvoerdersleningen reeds
voldaan aan
Rabobank, gelet op het daarop door haar gevestigde pandrecht.
Ten aanzien van de overige vorderingen heeft het overleg met Rabobank nog
niet tot overeenstemming geleid. De curator verw acht hierover in de komende
verslagperiode meer duidelijkheid te verkrijgen.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de nog openstaande
vordering op Landgard AG ("ledenkapitaal") geïncasseerd. De curator is van
mening dat deze vordering niet onder het pandrecht van de bank valt.
Verslag 3:
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld onder 5.4.
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder 5.4.

20-12-2018
4

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

26-06-2019
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

5.2 Leasecontracten
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

29-06-2018
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5.4 Separatistenpositie
Tussen de curator en Rabobank heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden.
Rabobank heeft de curator verzocht de aan haar verstrekte zekerheden
onderhands te
verkopen. Tussen Rabobank en curator is vastgesteld dat de vorderingen op
debiteuren
alsmede vorderingen uit hoofde van ledenkapitaal c.q. aanvoerderslening c.q.
participatiereserves geen onderdeel uitmaken van de doorstart c.q.
onderhandse verkoop. Hiertoe zullen Rabobank en de curator aanvullende
afspraken maken. Voorts dient nader onderzocht te w orden of die vorderingen
onder enig pandrecht kunnen vallen.

29-06-2018
3

De curator is thans nog in overleg met Rabobank over de gepretendeerde
pandrechten op de vorderingen uit hoofde van ledenkapitaal c.q.
aanvoerderslening c.q. participatiereserves. De curator verw acht hier in de
volgende verslagperiode meer duidelijkheid over te krijgen.
Ten aanzien van de gepretendeerde pandrechten die betrekking hebben op de
vordering uit
hoofde van de (aanvoerders)leningen bij Flora Holland heeft de curator
vastgesteld dat deze
vordering onder het pandrecht van Rabobank valt. Ten aanzien van de
gepretendeerde
pandrechten uit hoofde van de overige ledenkapitaal c.q. aanvoerderslening
c.q.
participatiereserves is de curator nog in overleg met Rabobank.
Verslag 3:
De curator is in de afgelopen periode in overleg getreden met Rabobank over
het gepretendeerde pandrecht op de vordering op Landgard AG
("ledenkapitaal"). Deze curator verw acht hier in de komende verslagperiode
meer duidelijkheid over te verkrijgen.
De overige vorderingen uit hoofde van ledenkapitaal c.q. aanvoerdersleningen
c.q. participatiereserves zijn reeds voldaan aan Rabobank, gelet op het daarop
gevestigde pandrecht.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nader overleg gevoerd met
Rabobank over de (grotendeels) geïncasseerde bedragen bij Landgard. Tussen
de curator en Rabobank is onder voorbehoud toestemming rechtercommissaris een regeling overeengekomen. Ten tijde van het opstellen van dit
verslag is de regeling nog niet volmaakt.

20-12-2018
4

In de afgelopen verslagperiode is deze kw estie volledig afgew ikkeld.

26-06-2019
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

5.6 Retentierechten

29-06-2018
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5.6 Retentierechten
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

5.7 Reclamerechten
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

6.5 Verantwoording

29-06-2018
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6.5 Verantwoording
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

6.6 Opbrengst
Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-06-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal zijn gebruikelijke onderzoeken doen naar mogelijk onbehoorlijk
bestuur.
De curator is gestart met de rechtmatigheidsonderzoeken maar heeft deze nog
niet afgerond.

29-06-2018
3

In de komende verslagperiode zullen deze onderzoeken verder w orden
voortgezet.
Vooralsnog hebben de onderzoeken nog niet geleid tot de conclusie dat er
sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur. De curator zet zijn onderzoeken
voort en verw acht in een volgend
verslag zijn definitieve standpunt te kunnen berichten.
De curator verw acht de rechtsmatigheidsonderzoeken in de komende
verslagperiode af te
kunnen ronden.
De onderzoeken konden in de afgelopen verslagperiode nog niet w orden
afgerond.

Toelichting
De curator zal zijn onderzoeken in de komende verslagperiode afronden.

Toelichting
Het onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting
De curator is in overleg met de heer Van den Oever en verw ijst naar hetgeen
gesteld is onder 1.5.

Toelichting
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

7.6 Paulianeus handelen

20-12-2018
4

26-06-2019
5

18-12-2019
6

30-06-2020
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal zijn gebruikelijke onderzoeken doen naar mogelijk paulianeus
handelen.
De curator is gestart met de onderzoeken naar paulianeus handelen maar
heeft deze nog niet afgerond. In de komende verslagperiode zullen deze
onderzoeken verder w orden voortgezet.

29-06-2018
3

Vooralsnog hebben de onderzoeken nog niet geleid tot de conclusie dat er
sprake zou zijn van paulianeuze rechtshandelingen. De curator zet zijn
onderzoeken voort en verw acht in een volgend verslag zijn definitieve
standpunt te kunnen berichten.
De curator verw acht de rechtsmatigheidsonderzoeken in de komende
verslagperiode af te
kunnen ronden.
Verslag 3:
De onderzoeken konden in de afgelopen verslagperiode nog niet w orden
afgerond.

Toelichting
De curator zal zijn onderzoeken in de komende verslagperiode afronden.

Toelichting
Ook dit onderzoek zal de komende verslagperiode w orden afgerond.

Toelichting
De curator heeft geen paulianeuze rechtshandelingen w aargenomen.

Toelichting
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

20-12-2018
4

26-06-2019
5

18-12-2019
6

30-06-2020
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

29-06-2018
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 84.231,00

29-06-2018
3

€ 82.681,00

30-06-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

29-06-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

29-06-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

29-06-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.941.392,97

29-06-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is de curator vooralsnog onbekend op w elke w ijze de faillissementen
zullen w orden
afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

29-06-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 22 december
2017.

29-06-2018
3

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de
navolgende w erkzaamheden:

29-06-2018
3

- onderzoek naar reden faillissementen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van de faillissementen.
Verslag 3:
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de
navolgende w erkzaamheden:
- onderzoek gepretendeerde pandrechten;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van de faillissementen.
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de
navolgende w erkzaamheden:
- afronding discussie over pandrechten;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van de faillissementen.

20-12-2018
4

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de
navolgende w erkzaamheden:

18-12-2019
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- afronding discussie over pandrechten;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- afw ikkeling van de faillissementen.
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de
navolgende w erkzaamheden:

30-06-2020
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- afronding discussie pandrechten / bodemzaken;
- afw ikkeling van de faillissementen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onduidelijk op w elke termijn de faillissementen van W esterbeek,
Spectraplant en Holding zullen w orden afgew ikkeld.

29-06-2018
3

10.3 Indiening volgend verslag
31-12-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

30-06-2020
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