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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van der Maazen Energie B.V.

25-07-2018
4

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van der Maazen
Energie B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5397 ZG) Lith aan de Molenstraat
56
(correspondentieadres: Postbus 40, 5397 ZG Lith), ingeschreven bij de Kamer
van
Koophandel onder nummer 54520533.

25-07-2018
4

Activiteiten onderneming
Het ontw ikkelen van, het investeren in, alsmede het beheren en leveren van
individuele en
collectieve energieleveranties/installaties, w armtebronnen en andere
energiesystemen.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 203.119,00

€ -30.790,00

€ 385.779,00

2013

€ 149.425,00

€ -21.919,00

€ 342.308,00

2012

€ 112.001,00

€ -45.119,00

€ 331.496,00

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde cijfers zijn conform jaarrekening. De cijfers conform
boekhouding bedragen als volgt:
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Omzetcijfers:
2017: onbekend
2016: € 260.218,00
2015: € 244.018,00
2014: € 203.119,00
2013: onbekend
2012: onbekend
W inst- en verliescijfers:
2017: onbekend
2016: € 219.431,00 (verlies)
2015: € 14.938,00 (verlies)
2014: € 30.788,00 (verlies)
2013: onbekend
2012: onbekend
Balanstotaal:
2017: onbekend
2016: € 633.372,00
2015: € 546.136,00
2014: € 529.552,00
2013: onbekend
2012: onbekend

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
W erkzaamheden voor Van der Maazen Energie B.V. w erden verricht door
w erknemers van
andere groepsvennootschappen.

Boedelsaldo

25-07-2018
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Boedelsaldo
€ 39.560,16

25-07-2018
4

€ 23.454,54

06-02-2019
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€ 23.494,91

06-09-2019
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€ 23.526,74

06-03-2020
7

€ 16.047,99

06-09-2020
8

Verslagperiode
van
23-1-2018

25-07-2018
4

t/m
21-6-2018
van
22-6-2018

06-02-2019
5

t/m
14-1-2019
van
15-1-2019

06-09-2019
6

t/m
25-8-2019
van
26-8-2019

06-03-2020
7

t/m
24-2-2020
van
25-2-2020
t/m
16-8-2020

Bestede uren

06-09-2020
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

56 uur 30 min

5

19 uur 36 min

6

11 uur 6 min

7

2 uur 48 min

8

2 uur 6 min

totaal

92 uur 6 min

Toelichting bestede uren
In totaal is er in dit faillissement 243,40 uur besteed.
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In totaal is er in dit faillissement 263,00 uur besteed.

06-02-2019
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In totaal is er in dit faillissement 274,20 uur besteed.

06-09-2019
6

In totaal is er in dit faillissement 277 uur besteed.

06-03-2020
7

In totaal is er in dit faillissement 280,20 uur besteed.

06-09-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is Beheersmaatschappij Van der Maazen
B.V. (KvK
2210967), gevestigd aan de Molenstraat 56 te (5397 EL) Lith.
Enig aandeelhouder van Beheersmaatschappij Van der Maazen B.V. is Thema
B.V. (KvK
54643740), gevestigd aan de Molenstraat 56 te (5397 EL) Lith. Bestuurder van
Beheersmaatschappij Van der Maazen B.V. is de heer T.J.M. van der Maazen.
Enig aandeelhouder van Thema B.V. is de stichting Stichting
Administratiekantoor Thema,
gevestigd aan de Molenstraat 52 te (5397 EL) Lith. Bestuurder van Thema B.V.
is de heer
T.J.M. van der Maazen. Gevolmachtigde van Thema B.V. is mevrouw M.J.I. van
der MaazenVan de W etering.
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De heer en mevrouw Van der Maazen-Van de W etering zijn ook resp.
bestuurder en
gevolmachtigde van de stichting Stichting Administratiekantoor Thema.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet gestuit op lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen zijn voor zover nodig opgezegd.
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1.4 Huur
Er is geen sprake van huur van onroerend goed.

1.5 Oorzaak faillissement

06-02-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

25-07-2018
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Van der Maazen Energie B.V. behoort tot het Van de Maazen concern. Op 13
december 2016
is Bouw bedrijf Van der Maazen failliet verklaard. Er is sprake van vele
(financiële)dw arsverbanden tussen de groepsvennootschappen. Het
faillissement van Van der Maazen Energie B.V. is volgens de bestuurder dan
ook het gevolg van het eerder uitgesproken faillissement van
zustervennootschap Bouw bedrijf Van der Maazen B.V.
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De curator heeft de oorzaken van de faillissementen in de Van der Maazen
groep in onderzoek.
De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek als onderdeel
van het meer omvattende rechtmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek loopt nog.
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De curator heeft zijn onderzoek in de onderhavige verslagperiode afgerond,
zijn bevindingen vervolgens gedeeld met de bestuurder en diens inhoudelijke
reactie gevraagd. In reactie daarop heeft zich namens de bestuurder een
advocaat gemeld. Er heeft een oriënterend overleg plaatsgevonden tussen de
curator en de advocaten van de bestuurder. De bestuurder en diens
advocaten is vervolgens een ruime periode gegund om inhoudelijk te reageren
op de visie van de curator. Tussentijds is die periode ook nog verlengd tot eind
februari 2020. Een inhoudelijke reactie w erd tot op heden echter nog niet
ontvangen. De curator heeft een herinnering gestuurd aan de advocaten van
de bestuurder en is ten tijde van het onderhavige verslag nog in afw achting
van een reactie op die herinnering. Gezien deze stand van zaken kan de
curator nog niet vooruitlopen op het vervolgtraject.

06-03-2020
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De inhoudelijke reactie namens de bestuurder heeft lange tijd op zich laten
w achten, maar de advocaat van de bestuurder heeft uiteindelijk uitvoerig op
het concept rapport van de curator gereageerd. De curator heeft deze reactie
beoordeeld en is thans doende om een reactie te finaliseren. Deze reactie zal
op korte termijn w orden verzonden. Gezien de stand van zaken is het op dit
moment nog niet opportuun om de bevindingen van de curator in het
faillissementsverslag te delen.

06-09-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

25-07-2018
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Toelichting
W erkzaamheden voor Van der Maazen Energie B.V. w erden verricht door
w erknemers van andere groepsvennootschappen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

25-07-2018
4

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

06-02-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

W KO's en W armtepompen

€ 45.000,00

Pelletkachel Bernhardw eg 14, Oijen

€ 36.300,00

totaal

€ 81.300,00

Toelichting onroerende zaken

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De curator heeft (de opstalrechten ter zake) de W KO's en W armtepompen die
in eigendom w aren van de failliet verkocht aan DEEM Projecten B.V. voor een
bedrag van € 40.000,--. Deze zaken staan hier vermeld als onroerende zaken,
maar of sprake is van onroerende dan w el roerende zaken is een punt van
discussie gebleven.
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Een bedrag van € 5.000,-- dient te w orden doorbetaald aan de curator van
ECO-MAAT energie B.V. die (de opstalrechten ter zake) de W KO die is
achtergebleven in diens boedel, w elke W KO tegelijkertijd met de overige
W KO's en W armtepompen zal w orden geleverd aan DEEM Projecten B.V. en
een aan haar gelieerde vennootschap.
Notariele levering heeft ten tijde van verslag 4 nog niet plaatsgevonden. De
betrokken notaris heeft zeer veel tijd nodig gehad voor het opstellen van de
aktes en controle van de stukken en is door partijen (zow el koper als
verkoper) meerdere keren benaderd met een vraag naar de stand van zaken.
De curator hoopt dat er op korte termijn een levering kan plaatsvinden.
De opbrengst valt vrij in de boedel. Van een boedelbijdrage is derhalve geen
sprake.
Tegelijk met het object Bernhardw eg 14 te Oijen is een pelletkachel verkocht
die in het onroerend goed aanw ezig w as. Deze pelletkachel w as eigendom van
en w erd geëxploiteerd door Van der Maazen Energie B.V. De opbrengst is via
de boedelrekening van Beheersmaatschappij Van der Maazen B.V. ontvangen
en doorbetaald naar de boedelrekening van Van der Maazen Energie B.V.
De verkoop is afgew ikkeld. Ter verduidelijking merkt de curator nog op dat de
totale koopsom voor W KO's en W armtepompen €45.000,-- bedroeg. Dit bedrag
w ordt ook verantw oord in het finaniceel verslag. Van dit totaalbedrag dat door
DEEM is betaald, is € 5.000,-- op het moment van levering (door)betaald aan
de curator van ECO-MAAT energie B.V. Per saldo bedraagt de opbrengst voor
de boedel derhalve € 40.000,--.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De w erkzaamheden zijn afgerond.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie 3.1.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

06-02-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w erkzaamheden zijn afgerond.

06-02-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

06-02-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bankrente

€ 62,59

Restituties

€ 1.001,88

Banksaldo

€ 3,85

totaal

Boedelbijdrage

€ 1.068,32

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft onderzocht of aanspraak kon w orden gemaakt op door de
stichting Stichting Van der Maazen Energie B.V. beheerde gelden. Dat blijkt
rechtens niet het geval. Het saldo van de betreffende rekening is voort beperkt
tot circa € 1.000,--, zodat het ook niet opportuun zou zijn om kosten ter
incasso te maken.

25-07-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Openstaand per datum faillissement (uit
administratie failliet)

€ 16.098,56

€ 5.630,84

totaal

€ 16.098,56

€ 5.630,84

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Een deel van de debiteuren is met succes geïncasseerd. Een deel niet. Een
groot deel van de debiteuren diende te w orden afgeboekt. Deze bleken reeds
voldaan, er w as sprake van een tegenvordering of het betrof te geringe
bedragen om aan de incasso van de betreffende debiteur nog tijd te besteden.

06-02-2019
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De curator streeft ernaar om de komende verslagperiode nog enige debiteuren
te incasseren.
Van het debiteurensaldo uit de administratie (zie boven) bleek voor datum
faillissement reeds € 13.336,41 te zijn voldaan. Na datum faillissement zijn de
debiteuren in kaart gebracht door de heer Sonnemans (die reeds voor datum
faillissement voor failliet de debiteuren beheerde) en is er nog aanvullend
gefactureerd aan een beperkt aantal debiteuren. Een deel daarvan heeft
betaald, maar het is niet gelukt om de afgelopen verslagperiode nog
aanvullende debiteuren te incasseren.

06-09-2019
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De bedragen per debiteur zijn zodanig dat het niet opportuun is om meer
w erkzaamheden te verrichten ter incasso daarvan. De kosten overstijgen in
dat geval de baten. Enkel in geval van de stichting Stichting
Gemeenschapshuis te Ooijen lijken nadere stappen nog opportuun. De
vordering daarop bedraagt € 8.598,52. De debiteur betw ist echter
(gedeeltelijk) de verschuldigdheid daarvan. In juli 2019 w as er nog overleg
tussen de heer Sonnemans en de stichting. De heer Sonnemans zou daarop
terugkomen. De curator heeft evenw el nog niet vernomen en een herinnering
gestuurd.
De volgende verslagperiode zal de curator trachten om de vordering op de
stichting Stichting Gemeenschapshuis te incasseren.
De curator heeft in de onderhavige verslagperiode getracht om duidelijkheid te
verkrijgen aangaande de openstaande vordering. Tot op heden is dat niet
gelukt. Aan de heer Sonnemans is een herinnering gestuurd, maar tot op
heden heeft hij niet inhoudelijk gereageerd. De curator zal in de volgende
verslagperiode nogmaals proberen om helderheid te verkrijgen over de
haalbaarheid van de vordering op Stichting Gemeenschapshuis.

06-03-2020
7

Nog in onderzoek. Ook in de onderhavige verslagperiode is het niet gelukt
om de desbetreffende duidelijkheid te verkrijgen. De curator streeft er echter
nog steeds naar om e.e.a. opgehelderd te krijgen.

06-09-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
-incasso vordering op stichting Stichting Gemeenschapshuis.

06-09-2019
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-incasso vordering op stichting Stichting Gemeenschapshuis.

06-03-2020
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5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 332.773,00

25-07-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
Zie 5.1. vorige verslag. Hierboven staat het maximale bedrag dat de Rabobank
nog te vorderen zou kunnen hebben. Voor het overige heeft de curator de
Rabobank gelost. Daarmee is een groot deel van het gerealiseerde actief vrij in
de boedel gevallen. Een bedrag van € 332.773,-- w ordt evenw el nog
"gereserveerd" op de boedelrekening van Beheersmaatschappij Van der
Maazen B.V., ten behoeve van Rabobank. Het bedrag bestaat uit tw ee nog
uitstaande bankgaranties van samen € 213.818,40 en een restantvordering
van De Lage Landen Lease van € 118.955,--. Tot een financiële afw ikkeling kon
in de vierde verslagperiode nog niet w orden gekomen.
De bankgaranties zien voor circa € 203.000,-- op het project "W onen aan de
Kreek". De circa 20 bew oners alsmede de VvE van dit appartementencomplex
hebben voor een totaalbedrag van € 169.000,-- een beroep gedaan op de
bankgarantie. Rabobank heeft aan de bew oners en de VvE te kennen gegeven
dat de bankgarantie in hun optiek niet rechtsgeldig is verlengd. De curator
heeft de aanspraken van de bew oners en de VvE vooralsnog betw ist.
Ten eerste zijn kort voor faillissement alle individuele bankgaranties omgezet
in een collectieve. De vraag is of deze collectieve bankgarantie rechtsgeldig is
gevestigd - zeker nu dit mogelijk heeft geleid tot een verbetering van de
positie van de partijen ten behoeve van w ie deze gevestigd is - en zo ja, of
deze vervolgens rechtsgeldig is verlengd. De curator heeft dit nog in
onderzoek en is ten tijde van het vierde verslag nog in overleg met de VvE ter
verkrijging van een volledig beeld. De curator heeft diverse keren om
informatie verzocht, maar die nog niet volledig van de VvE ontvangen.
Naast de rechtsgeldigheid van de bankgaranties is eveneens een
discussiepunt of naast de individuele bew oners (ieder voor hun deel en hun
eigen appartement) ook de VvE een aanspraak toekomt op de betreffende
collectieve bankgarantie voor w at betreft de gemeenschappelijke ruimtes. Dat
lijkt in juridische zin geen uitgemaakte zaak.
Rabobank heeft tot op heden niet onderbouw d op grond w aarvan de vordering
van De Lage Landen Lease verhaalbaar zou zijn onder de zekerheden die ten
behoeve van Rabobank gevestigd zijn. De curator heeft Rabobank opnieuw
verzocht om dit te onderbouw en.
Afhankelijk van de uitkomst van voornoemde discussies zou er uit het
gerealiseerde actief inzake Beheersmaatschappij Van der Maazen B.V. nog een
maximaal bedrag van € 332.773,-- aan Rabobank of de VvE/de bew oners
dienen te w orden uitgekeerd. De curator streeft ernaar om in de volgende
verslagperiode een en ander op te lossen.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De discussie met Lage Landen Lease is beslecht. Voornoemde bedrag van €
118.955,-- valt daarmee vrij in de boedel van Bouw bedrijf van der Maazen B.V.
De discussie ter zake Kreekstaete loopt nog. De curator is nog in overleg met
de bew oners van de 20 individuele appartementen. Inmiddels staat w el vast
dat de maximale claim volgens de opgave van de bew oners onder de
bankgarantie € 166.467,72 bedraagt. Daarvan ziet € 84.178,78 op de
gemeenschappelijke delen/ruimtes van het complex en - bij elkaar opgeteld - €

06-02-2019
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82.288,98 op de klachten ter zake 20 individuele appartementen.
Zoals opgemerkt is de Rabobank voor het overige afgelost. Het meerdere
boven het bedrag van €166.467,72 - tot het bedrag van € 213.818,40 (het
bedrag van de garantie) -, derhalve € 47.350,68 van de oorspronkelijke
garantie/het gereserveerde bedrag valt daarmee vrij in de boedel.
De curator heeft inmiddels vastgesteld dat de garantie rechtsgeldig is
verlengd. De curator betw ist evenw el de ingediende vorderingen. Alvorens de
bew oners dan ook daadw erkelijk een beroep op de bankgarantie kunnen
doen, dient er - vanw ege de betw isting door de curator - een tussen partijen
bindende beslissing te zijn gew ezen w aarin is bepaald dat een aanspraak op
de bankgarantie is toegestaan. Daarvan is geen sprake.
Zow el de VvE als de individuele bew oners w orden bijgestaan door een en
dezelfde juriste van Achmea rechtsbijstand. Zij dient evenw el telkens
ruggespraak te houden met de eigenaren van de 20 appartementen en de
VvE. Dat maakt het verloop stroperig.
Alle partijen zouden in een eventuele procedure de nodige kosten moeten
maken. Met het oog daarop trachten partijen tot een minnelijke regeling te
komen.
Partijen hebben daartoe gezamenlijk het appartementencomplex bezocht en
geïnspecteerd. Alle processen verbaal van de oplevering zijn gezamenlijk
doorgelopen en naast de lijst met bij de curator ingediende klachten gelegd.
Dit heeft geresulteerd in drie categorieën van klachten: i)gebreken uit het
proces-verbaal van oplevering van Bouw bedrijf Van der Maazen B.V., ii)
verborgen gebreken en iii) betw iste gebreken.
De curator heeft op basis van deze drie categorieën een gedetailleerd voorstel
gedaan aan de (individuele) bew oners en de VvE. Per bew oner is uitgesplitst
w elke aanspraak deze zou hebben in geval de regeling w ordt geaccepteerd.
Het feit dat het hierbij gaat om 20 appartementen maakt een en ander
bew erkelijk. Daarbij zal de ene eigenaar mogelijk anders in de w edstrijd staan
dan de andere. Ten tijde van het vijfde verslag is de curator nog in afw achting
van een reactie van de bew oners op dit voorstel.
Hoew el de curator van mening is dat de VvE juridisch gezien geen zelfstandige
aanspraak heeft op de bankgarantie - slechts de individuele eigenaren hebben
die aanspraak naar rato van ieders aandeel -, is er met het oog op een
doelmatige afw ikkeling voor gekozen om w el met de VvE te onderhandelen
over de afw ikkeling van de kosten van herstel van de gemeenschappelijke
ruimtes. De andere oplossing zou gew eest zijn om met de individuele
eigenaren van de 20 appartementen (naar rato) te onderhandelen.

5.2 Leasecontracten
De curator verw ijst naar hetgeen staat vermeld bij 5.2 (en 3.6) van het verslag
van 31 januari 2018.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Verpanding inventaris en vorderingen op derden.
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5.4 Separatistenpositie
Zie 5.1 "Vordering van bank(en)" van het verslag van 31 januari 2018.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
20% voor w at betreft de debiteuren.

06-02-2019
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- afw ikkeling DLL met Rabobank.
- afw ikkeling discussie bankgarantie W onen aan de Kreek.

25-07-2018
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-Afgew ikkeld. Zie het verslag inzake Bouw bedrijf Van der Maazen B.V.

06-09-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zie 6.1 van het verslag van 31 januari 2018.

06-02-2019
5

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie 6.4 van het verslag van 31 januari 2018.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De w erkzaamheden zijn afgerond.

7. Rechtmatigheid
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7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

25-07-2018
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: niet gedeponeerd
2014: 11-07-2015
2013: 17-07-2014
2012: 10-07-2013
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is op 25 januari 2012 opgericht. Voor zover de aandelen niet
rechtsgeldig
zijn volgestort w as een vordering uit hoofde daarvan ten tijde van het
faillissement reeds verjaard. Daar komt bij dat er dan een vordering zou
bestaan op de inmiddels eveneens gefailleerde moedervennootschap
Beheersmaatschappij Van der Maazen B.V. als aandeelhouder om deze vol te
storten.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie 1.5.

06-03-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Nee

25-07-2018
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Toelichting
De curator is in het faillissement van Van der Maazen Energie B.V. niet op
paulianeuze handeling gestuit.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie Verslag Bouw bedrijf Van der Maazen B.V.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

06-09-2019
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek nakoming boekhoudplicht
- onderzoek onbehoorlijk bestuur

25-07-2018
4

-Onderzoek.
-Overleg advocaten bestuurder.
-Beoordeling reactie bestuurder op bevindingen.

06-03-2020
7

-Beoordeling reactie bestuurder.
-Finaliseren reactie aan bestuurder.

06-09-2020
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

25-07-2018
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.316,00

25-07-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

25-07-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1,12

25-07-2018
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

25-07-2018
4

16

06-02-2019
5

18

06-09-2019
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 31.074,06

25-07-2018
4

€ 31.194,27

06-02-2019
5

€ 106.903,53

06-09-2019
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan ten tijde van verslag 4 nog niet aangeven op w elke w ijze het
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

25-07-2018
4

Ten tijde van het vijfde verslag gaat de curator er op basis van de cijfers vanuit
dat het faillissement in ieder geval vereenvoudigd zal w orden afgew ikkeld.
Mogelijk dat er ook nog een uitkering aan de concurrente crediteuren kan
plaatsvinden. Of dit al dan niet mogelijk is, zal afhangen van de nog te maken
boedelkosten.

06-02-2019
5

Geen w ijzigingen ten opzichte van Verslag 5.

06-09-2019
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- onderzoek crediteurenposities

25-07-2018
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

06-02-2019
5

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

06-02-2019
5

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

06-02-2019
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

06-02-2019
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het eigen onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en rechtmatigheid
is door de curator in deze verslagperiode afgerond. De komende
verslagperiode zal in beginsel in het teken staan van de beoordeling van de
reactie van de bestuurder op de bevindingen van de curator. Zie ook 1.5.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

06-03-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Door de onderlinge verw evenheid van/(mogelijke) onderlinge vorderingen van
de vennootschappen binnen de Van der Maazen groep, zou het zo kunnen zijn
dat een vennootschap uiteindelijk nog een uitkering tegemoet kan zien vanuit
het faillissement van andere vennootschappen binnen de groep. Zulks zal
mede afhankelijk zijn van de definitieve vaststelling van de fiscale vorderingen.
Er zijn in bepaalde faillissementen binnen de Van der Maazen groep nog de
nodige w erkzaamheden te verzetten die gericht zijn op het realiseren van
actief. Afronding daarvan dient te w orden afgew acht alvorens tot afw ikkeling
van de gehele groep kan w orden overgegaan. Met het oog daarop gaat de
curator er vooralsnog vanuit dat alle faillissementen in de Van der Maazen
groep (nagenoeg) tegelijkertijd zullen w orden afgew ikkeld.

25-07-2018
4

De curator bew aakt de voortvarende afw ikkeling van het faillissement. Een
termijn van afw ikkeling valt gezien het voorafgaande evenw el nog niet te
geven.
Zie verslag 4.

06-02-2019
5

10.3 Indiening volgend verslag
6-3-2021

06-09-2020
8

10.4 Werkzaamheden overig
Vanaf april 2018 hanteert de rechtbank een nieuw format voor
faillissementsverslagen. In verband hiermee w orden in dit verslag louter de
w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag w eergegeven. Voor alle andere
informatie w ordt verw ezen naar de inhoud van de voorgaande verslagen.
Voor een zo volledig beeld van de faillissementen binnen de Van der Maazen
groep verw ijst de curator eveneens naar de verslagen die in de andere
faillissementen binnen de groep zijn gepubliceerd.

Bijlagen
Bijlagen

25-07-2018
4

