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Algemene gegevens
Naam onderneming
De Greef Textiel Tilburg B.V.

31-05-2018
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE GREEF TEXTIEL
B.V. (hierna: "De Greef"), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5708
GD) Helmond aan de Dorpsstraat 63, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 17081489.

31-05-2018
3

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE GREEF TEXTIEL
TILBURG B.V. (hierna: "De Greef Tilburg"), statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (5708 GD) Helmond aan de Dorpsstraat 63, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17106977.
De Greef en De Greef Tilburg zullen hierna gezamenlijk w orden genoemd: "De
Greef c.s.".

Activiteiten onderneming
De Greef hield zich voornamelijk bezig met het kopen en verkopen, alsmede de
groot- en
detailhandel in textiel, w oninginrichtingartikelen en daaraan verw ante zaken
en artikelen.
In De Greef Tilburg w erden geen activiteiten uitgevoerd.

Financiële gegevens

31-05-2018
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

Balanstotaal

€ 9.403,00

Toelichting financiële gegevens
De Greef
Jaar Omzet
2016 € 3.924.000,00
cijfer)
2015 € 4.355.177,00
2014 € 4.520.026,00

W inst en verlies
€ -155.792,00
€ -778.498,00
€ -267.679,00

Balanstotaal
€ 1.845.157,00 (voorlopig

31-05-2018
3

€ 2.135.058,00
€ 2.771.806,00

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

31-05-2018
3

Toelichting
De Greef: 62

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

31-05-2018
3

Verslagperiode
van
9-5-2017

31-05-2018
3

t/m
21-5-2018
van
22-5-2018

30-11-2018
4

t/m
26-11-2018
van
27-11-2018

28-05-2019
5

t/m
20-5-2019
van
21-5-2019

28-11-2019
6

t/m
15-11-2019
van
16-11-2019

28-05-2020
7

t/m
15-5-2020
van
16-5-2020

30-11-2020
8

t/m
15-11-2020
van
16-11-2020
t/m
15-5-2021

Bestede uren

31-05-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

1 uur 25 min

4

3 uur 11 min

5

0 uur 30 min

6

5 uur 0 min

7

7 uur 18 min

8

4 uur 0 min

9

9 uur 18 min

totaal

30 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Uren verslagperiode van 18 november 2017 tot en met 21 mei 2018: 4 uren en
18 minuten.

31-05-2018
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alle aandelen in het aandelenkapitaal van De Greef c.s. w orden gehouden door
Beheersmaatschappij De Greef Stiphout B.V. (hierna te noemen: "Beheer").
Bestuurder van
De Greef en van Beheer is de heer A.J.M. de Greef. Bestuurder van De Greef
Tilburg is
Beheer.

31-05-2018
3

De aandelen in het aandelenkapitaal van Beheer w orden gehouden door:
A.J.M. de Greef
Holding B.V. (12,5%), A.R.G.J. de Greef Holding B.V. (12,5%), J.A. de Greef
(12,5%), M.A. de Greef Holding B.V. (25%), J.A. de Greef Holding B.V. (25%) en
De Greef (12,5%).
Naast het aandelenbelang zoals hier voorafgaand vermeld, houdt Beheer
tevens 100% van de aandelen in het aandelenkapitaal van
w w w .karnevalshopper.de GmbH. In deze laatste
vennootschap vinden voornamelijk internetverkopen van carnavalskleding in
Duitsland plaats. Deze activiteiten zijn gestopt.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

31-05-2018
3

1.3 Verzekeringen
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 december
2017.

31-05-2018
3

1.4 Huur
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 december
2017.

31-05-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
Door de directie van De Greef c.s. is aangegeven dat de dalende omzetten als
gevolg van de
economische crisisjaren, zw aar opkomende (internet)concurrentie en het sterk
veranderende koopgedrag van de consument de onderliggende oorzaken zijn
gew eest van de consument de onderliggende oorzaken zijn gew eest van de
faillissementen. In het verleden zijn diverse maatregelen getroffen om te
trachten de financiële druk te reduceren. Ondanks deze maatregelen gaf de
teruglopende omzet, nadat de Coöperatieve Rabobank
Helmond U.A. (hierna te noemen: "Rabobank") het krediet van De Greef c.s.
gedeeltelijk had ingeperkt, een te grote druk op de liquiditeitsbehoefte. De
curator zal uiteraard onderzoek doen naar de oorzaken van de faillissementen.

31-05-2018
3

Het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen is nog gaande.
De curator heeft een extern accountantskantoor opdracht verstrek tot het
uitvoeren van een QuickScan. Naar aanleiding van deze QuickScan zullen
nadere vragen aan de directie w orden gesteld.
Aan de bestuurder zijn nadere vragen gesteld. Deze vragen hebben met name
betrekking op vorderingen op Beheersmaatschappij De Greef Stiphout B.V. De
curator verw acht in een volgend verslag hierop terug te komen.

30-11-2018
4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode antw oorden op gestelde
vragen ontvangen. Deze antw oorden w orden onderzocht en zo nodig w orden
nadere vragen gesteld.

28-05-2019
5

Er zijn in de afgelopen verslagperiode nadere vragen aan de directie gesteld.
Het onderzoek kon nog niet w orden afgesloten.

28-11-2019
6

De antw oorden van de directie zijn ontvangen en w orden nader bestudeerd.
Het onderzoek is nog niet afgesloten.

28-05-2020
7

Naar aanleiding van de antw oorden op de nadere gestelde vragen is de
curator tot de voorlopige conclusie gekomen dat de dalende omzetten, mede
als gevolg van de (internet)concurrentie en het veranderde koopgedrag, de
onderliggende oorzaak is van het faillissement.

30-11-2020
8

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgerond. De
oorzaak is inderdaad gelegen in de dalende omzetten, als gevolg van de
(internet)concurrentie en het veranderde koopgedrag.

31-05-2021
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

31-05-2018
3

Toelichting
De Greef had 62 medew erkers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

31-05-2018
3

Toelichting
De Greef had 64 medew erkers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De Greef:
Aan de medw erkers is met toestemming van de rechter-commissaris per brief
van 11 mei 2017 ontslag aangezegd.

31-05-2018
3

W erknemers w aar in de voortzettingsperiode (zie hoofdstuk 6) een beroep op
is gedaan, zijn via payrollbedrijf W ePayPeople uitbetaald.
W erkzaamheden personeel:
De curator heeft de gebruikelijke w erkzaamheden verricht met betrekking tot
de positie
van de w erknemers. De ontslagen w erknemers zijn naar de
uitkeringsinstanties doorverw ezen. In verband met het voortzetten van de
activiteiten (zie hoofdstuk 6) heeft
de curator regelmatig contact met het UW V.
30-05-2018
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Tot het vermogen van De Greef c.s.
behoren geen onroerende zaken. De
onroerende zaken zijn eigendom van
Beheer.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

€ 0,00

Boedelbijdr.
€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De gebruikelijke inventaris behoort tot het
vermogen van Beheer. Tot het vermogen van De
Greef c.s. behoort vrijw el geen inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

31-05-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

31-05-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 december
2017.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

31-05-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal in de komende verslagperiode de voorraden die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd uitleveren. Voor zover er sprake is van
gebruikte voorraad w elke onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, zal de
curator met de betreffende leveranciers afrekenen.

31-05-2018
3

De curator heeft voorraden die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en
door hem zijn verkocht, voldaan aan de betreffende leveranciers. Er dient in de
aankomende verslagperiode nog met tw ee leveranciers afgerekend te w orden.
De curator verw ijst naar hoofdstuk 6.
30-05-2018
Met één leverancier vindt nog overleg plaats omtrent een door haar verzochte
verrekening.
De betreffende discussie kon afgelopen verslagperiode nog niet afgew ikkeld
w orden.

30-11-2018
4

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

28-05-2019
5

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Tot de overige activa behoren IE-rechten en goodw ill. Daarnaast heeft de
curator vier voertuigen aangetroffen merk Opel type's: Vivaro (2) en Combo
(2), en een aandelenbelang in Beheer (12,5%).

31-05-2018
3

30-05-2018
Het aandelenbelang in Beheer zal w orden verkocht.
Ten tijde van het opstellen van dit verslag is het aandelenbelang in Beheer
nog niet verkocht.

30-11-2018
4

Ook in de afgelopen verslagperiode kon het aandelenbelang (nog) niet
verkocht w orden.

28-05-2019
5

Het aandelenbelang in Beheer is nog onderw erp van nadere
onderhandelingen.

28-11-2019
6

Dit onderdeel kon nog niet w orden afgerond.

28-05-2020
7

De afgelopen verslagperiode is nader overleg gevoerd over (de verkoop) van
het aandelenbelang in Beheer. Dit overleg heeft nog niet geresulteerd in de
verkoop van het aandelenbelang in Beheer maar de curator verw acht in de
aankomende verslagperiode de verkoop te kunnen afronden.

30-11-2020
8

De verkoop van het aandelenbelang in Beheer zal naar alle w aarschijnlijkheid
in de komende verslagperiode w orden afgerond. De curator en de beoogde
koper zijn nog in overleg over de laatste details van de transactie.

31-05-2021
9

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 december
2017.

31-05-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Ten tijde van het uitgesproken faillissement van De Greef c.s. w erd aan de
curator een beperkte debiteurenportefeuille van circa € 17.400,- getoond. De
curator zal in de komende
verslagperiode met de Rabobank in overleg treden over de inning van de
vorderingen op
debiteuren.

31-05-2018
3

De vorderingen op debiteuren bestonden voor een groot deel uit vorderingen
op klanten die reeds voor datum faillissement een aanbetaling hadden
gedaan.
De Rabobank heeft aangegeven de vorderingen op debiteuren zelf te w illen
innen.
De curator heeft uit de jaarrekening afgeleid dat De Greef een vordering heeft
op Beheer
ter grootte van circa € 100.000,-. De curator zal deze vordering gaan innen.
30-05-2018
De curator heeft van de directie van Beheer begrepen dat nog de nodige
verrekeningen hadden moeten plaatsvinden, w aardoor er geen schuld maar
een vordering zou overblijven. De curator zal dit nader onderzoeken.
Recentelijk heeft de curator aan de directie van Beheer aangegeven dat de
vordering op Beheer in ieder geval circa € 100.000,- bedraagt. De voorgestelde
verrekeningen door Beheer stuiten op artikelen 53 en 54 Fw .

30-11-2018
4

De discussie met betrekking tot de toegepaste verrekening is nog niet
beslecht.

28-05-2019
5

Voormeld onderw erp is nog onderdeel van nader overleg met de directie.

28-11-2019
6

Ook deze discussie kan nog niet w orden afgerond.

28-05-2020
7

Na ontvangst van nadere stukken heeft de curator vastgesteld dat Beheer,
mede ten gevolge van een overeengekomen uitgebreide
verrekeningsbevoegdheid, rechtmatig tot verrekening is overgegaan.

30-11-2020
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01

31-05-2018
3

Toelichting vordering van bank(en)
Huisbankier van De Greef c.s. is de Rabobank. Rabobank heeft van De Greef
c.s. uit hoofde
van een verleende kredietfaciliteit een vordering ter hoogte van (per 9 mei
2017) 1.701.630,07.
Dit bedrag is gesplitst in een lening (oorspronkelijk groot € 1.330.000,-), een
krediet in
rekening-courant (tot een maximum van € 438.100,-) en een afgegeven
bankgarantie groot
€ 11.900,-.
(NB: 0,01 ingevoerd ivm bug)

5.2 Leasecontracten
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 december
2017.

31-05-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank pretendeert voor terugbetaling van het door haar verstrekte
zekerheden te hebben
op inventaris, voorraad en vorderingen op derden.

31-05-2018
3

5.4 Separatistenpositie
Rabobank heeft de curator verzocht haar ter zijde te staan bij het uitoefenen
van haar
separatistenpositie. De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder
hoofdstuk 6.

31-05-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is geconfronteerd met diverse leveranciers die claimen onder een
eigendomsvoorbehoud te hebben geleverd. De curator zal hier uiteraard
onderzoek naar doen. Voor zover voorraad onder eigendomsvoorbehoud w erd
geleverd en deze in de periode van voortzetting w erd gebruikt (zie hierna
hoofdstuk 6), zal hierover afgerekend w orden.

31-05-2018
3

Afrekening met leveranciers met een eigendomsvoorbehoud w elke tijdens de
voortzetting zijn verbruikt, zijn afgew ikkeld.

30-11-2018
4

5.6 Retentierechten
Vooralsnog heeft zich bij de curator geen partij gemeld met een retentierecht.

5.7 Reclamerechten

31-05-2018
3

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog heeft zich bij de curator geen partij gemeld met een reclamerecht.

31-05-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,01

31-05-2018
3

Toelichting
Tussen de curator en Rabobank zullen nadere afspraken w orden gemaakt over
de verschuldigde boedelbijdrage. Voor w at betreft de bedrijf- en
handelsvoorraden die tijdens de voortzettingsperiode w orden verkocht
verw ijst de curator naar hetgeen gesteld in hoofdstuk 6.
Tussen curator en Rabobank zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de
nettoopbrengst in de voortzettingsperiode. Over de verkopen van de
resterende voorraad en
activa na de voortzettingsperiode ontvangt de boedel een boedelbijdrage van
€ 15.000,(excl. btw ).
(NB: 0,01 ingevoerd ivm bug)

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal in de komende verslagperiode nader overleg voeren met
Rabobank en
eventuele leveranciers w elke zich op een eigendomsvoorbehoud beroepen en
indien
van toepassing tot uitlevering dan w el tot betaling van het verbruikte
overgaan.

31-05-2018
3

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

28-05-2019
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 december
2017.

6.2 Financiële verslaglegging

31-05-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
De curator heeft met leveranciers w elke noodzakelijk w aren voor de
voortzetting afspraken
gemaakt over voortzetting / hervatting van dienstverlening. De directie van De
Greef c.s. heeft een exploitatiebegroting opgesteld om daarmee de risico's bij
het aangaan van deze
verplichtingen in kaart te brengen en tot een minimum te reduceren. De kosten
van het
voortzetten van de w erkzaamheden bedragen circa € 30.000,-.

31-05-2018
3

Ten aanzien van de opbrengsten van de verkopen in de verschillende w inkels
gedurende de
voortzettingsperiode heeft de curator met de Rabobank de afspraak gemaakt
om de
opbrengst, na aftrek van de kosten en betalingen van de leveranciers w elke
goederen onder
eigendomsvoorbehoud hebben geleverd en w elke tijdens de
voortzettingsperiode zijn
verkocht, evenredig te verdelen.
In het volgende verslag zal de opbrengst van de voortzettingsperiode w orden
vermeld.
Zoals eerder aangegeven heeft de curator de verkoopactiviteiten (w aaronder
een
opheffingsuitverkoop) gedurende tien w eken voortgezet. De bruto opbrengst
in deze
periode bedroeg € 533.338,- (incl. btw ). De noodzakelijke kosten (inclusief
afrekening
met leveranciers met een eigendomsvoorbehoud en loonkosten) bedroeg €
158.253,-.
De netto-opbrengst van de verkoopactiviteiten heeft derhalve € 375.085,24
bedragen.
Tussen de curator en Rabobank dient nog nader afgerekend te w orden.
30-05-2018
In de afgelopen verslagperiode heeft opnieuw overleg met Rabobank
plaatsgevonden. Rabobank zal nog een gedeelte van de bij haar
binnengekomen betalingen aan de boedel moeten doorstorten.
In de afgelopen verslagperiode heeft de afrekening met Rabobank
plaatsgevonden. Aan de boedel is ook het resterende bedrag van € 96.793,65
overgemaakt.

30-11-2018
4

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

28-05-2019
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator zal de komende verslagperiode in overleg treden met de Rabobank
over het
voortzetten van de w erkzaamheden en de mogelijkheden voor een doorstart
nader
onderzoeken.

31-05-2018
3

Met Rabobank dient nog nader afgew ikkeld te w orden.
Dit onderdeel is thans afgew ikkeld.

30-11-2018
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 december
2017.

31-05-2018
3

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

31-05-2018
3

De curator heeft na ontvangst van een getekende
geheimhoudingsovereenkomst aan diverse partijen een biedingsprotocol
toegezonden.
Tw ee partijen hebben een bieding op de resterende activa gedaan. De curator
heeft met
de hoogste bieder nader onderhandeld.

6.6 Opbrengst
€ 0,01

31-05-2018
3

Toelichting
Niet van toepassing.
Voorraden € 106.001,Voertuig € 1.000,Goodw ill (gedeeltelijk) € 7.000,Voertuig € 4.694,80
(NB: 0,01 ingevoerd ivm bug)

6.7 Boedelbijdrage
€ 15.000,00

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

31-05-2018
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator zal in de komende verslagperiode de mogelijkheden voor een
doorstart nader
onderzoeken.

31-05-2018
3

De curator zal de gebruikelijke w erkzaamheden verrichten.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

28-05-2019
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 december
2017.

31-05-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 december
2017.

31-05-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 december
2017.

31-05-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 december
2017.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-05-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal zijn gebruikelijke onderzoek doen naar de vraag of sprake is van
onbehoorlijk
bestuur.

31-05-2018
3

Dit onderzoek is nog lopende.

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog gaande.

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur kon nog niet w orden
afgerond. De curator streeft ernaar om dat in de komende verslagperiode
afgerond te hebben.

Toelichting
Afronding van het onderzoek staat voorkomende verslagperiode gepland.

Toelichting
Het onderzoek zal naar het zich laat aanzien in de komende verslagperiode
kunnen w orden afgew ikkeld.

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is afgerond. De curator heeft
geconcludeerd dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

30-11-2018
4

28-05-2019
5

28-11-2019
6

28-05-2020
7

31-05-2021
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode tevens zijn gebruikelijke
onderzoeken
doen naar mogelijke paulianeuze transacties.

31-05-2018
3

Dit onderzoek is nog lopende.
30-05-2018
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder hoofdstuk 1.

Toelichting
Vooralsnog heeft de curator geen paulianeuze rechtshandelingen
w aargenomen.

Toelichting
Het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen zal de aankomende
verslagperiode w orden afgerond.

Toelichting
Ook dit onderzoek zal naar het zich laat aanzien de komende verslagperiode
kunnen w orden afgew ikkeld.

Toelichting
De curator heeft enkele transacties die voorafgaand aan het faillissement
hebben plaatsgevonden, aangemerkt als mogelijk paulianeus. De curator is
thans in overleg/onderhandeling getreden met de bestuurder(s) in het kader
van een mogelijke schikking. Dit overleg c.q. deze onderhandeling hangt
mede samen met de verkoop van het aandelenbelang als genoemd onder
3.8. De curator verw acht dit in de aankomende verslagperiode te kunnen
afronden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

30-11-2018
4

28-11-2019
6

28-05-2020
7

31-05-2021
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen zal
nog enige tijd in beslag nemen. De curator heeft zich in de afgelopen
verslagperiode met name beziggehouden met de voortzettingsprocedure en
de mogelijkheden tot het realiseren van een doorstart.

31-05-2018
3

De curator zal zijn gebruikelijke onderzoeken doen.
De diverse onderzoeken zijn nog gaande.

30-11-2018
4

De curator streeft ernaar de onderzoeken de komende verslagperiode
afgerond te hebben.

28-05-2019
5

De curator verw acht deze onderzoeken de aankomende periode af te ronden
(zie ook 7.5 en 7.6).

28-11-2019
6

De curator heeft de rechtmatigheidsonderzoeken nog niet kunnen afronden.
De verw achting is dat deze onderzoeken op korte termijn afgerond kunnen
w orden.

30-11-2020
8

De curator is thans in overleg/onderhandeling met de bestuurder(s) naar
aanleiding van de bevindingen met betrekking tot de diverse
rechtmatigheidsaspecten. Dit overleg c.q. deze onderhandeling hangt mede
samen met de verkoop van het aandelenbelang als genoemd onder 3.8. De
curator verw acht dit in de aankomende verslagperiode te kunnen afronden.

31-05-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 24.178,58

31-05-2018
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

31-05-2018
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

31-05-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

31-05-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

31-05-2018
3

2

31-05-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.142,67

31-05-2018
3

€ 1.723.772,74

31-05-2021
9

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

31-05-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 december
2017.

31-05-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen procedures.

31-05-2018
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:
- financiële afw ikkeling voortzetting / verkoop;
- onderzoek oorzaken faillissementen;
- onderzoek mogelijk onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie van vorderingen; en
- afw ikkeling faillissementen.

31-05-2018
3

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de
navolgende w erkzaamheden:
- onderzoek oorzaken faillissementen;
- onderzoek mogelijk onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie van vorderingen;
- vordering op Beheer; en
- afw ikkeling faillissementen.

30-11-2018
4

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de
navolgende w erkzaamheden:
- onderzoek oorzaken faillissementen;
- onderzoek mogelijk onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- vordering op een aandelenbelang in Beheer; en
- afw ikkeling faillissementen.

28-11-2019
6

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- onderzoek mogelijk onbehoorlijk bestuur;

30-11-2020
8

- onderzoek mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- vordering op een aandelenbelang in Beheer; en
- afw ikkeling faillissementen.
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:

31-05-2021
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- afronding verkoop aandelenbelang; en
- afw ikkeling faillissementen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is de curator vooralsnog onduidelijk op w elke termijn het faillissement zal
w orden
afgew ikkeld.

31-05-2018
3

10.3 Indiening volgend verslag
30-11-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

31-05-2021
9

