Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

5
17-11-2021
F.01/19/348
NL:TZ:0000118141:F001
22-10-2019

R-C
Curator

mr. C.A.M. de Bruijn
mr M.J. Blommaert

Algemene gegevens
Naam onderneming
B.V. v/h Fa. H. de Vries

22-11-2019
1

Gegevens onderneming
Gevestigd in Helmond en haar bedrijf exploiterend aldaar aan de Vlierdensedijk
6.

22-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Failliet exploiteerde een groothandel in overw egend oud papier/karton en in
mindere mate restafval en dan vooral plastic. Daartoe w erd het materiaal
ingezameld aan de straat als ook bij klanten w aartoe containers w erden
geplaatst w elke periodiek door failliet w erden geleegd. Het bew uste afval
w erd vervolgens centraal verw erkt op het ondernemingsadres van failliet in
(5705 CK) Helmond aan de Vlierdensedijk nummer 6. Verw erking vond plaats
via een shredder/persapparaat. De geperste materialen w erden vervolgens
aan derden verkocht

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 2.371.952,00

€ 63.553,00

€ 998.527,00

2018

€ 1.615.666,00

€ -303.018,00

€ 3.201.512,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

22-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
12

22-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 34.887,44

22-11-2019
1

€ 431.203,08

20-05-2020
2

€ 394.631,29

18-11-2020
3

€ 343.058,53

18-05-2021
4

€ 413.379,50

17-11-2021
5

Verslagperiode
van
22-10-2019

22-11-2019
1

t/m
20-11-2019
van
21-11-2019

20-05-2020
2

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

18-11-2020
3

t/m
13-11-2020
van
14-11-2020

18-05-2021
4

t/m
14-5-2021
van
15-5-2021
t/m
12-11-2021

17-11-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

115 uur 12 min

2

98 uur 30 min

3

17 uur 0 min

4

28 uur 36 min

5

7 uur 24 min

totaal

266 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
100% dga is Vriol Holding B.V. (kvk 17185042). Daarvan is de heer O.P.J. de
Vries 100% dga.

22-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er lopen t.t.v. de aanvang van het faillissement geen procedures.

22-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen w orden w aar mogelijk/nodig gecontinueerd zolang
het belang dit vereist.

22-11-2019
1

De verzekeringen zijn voor zover nodig voor de (inmiddels gefinaliseerde)
afw ikkeling van de activiteiten en verkoop van de zaken in fasen afgebouw d.
Momenteel lopen er geen verzekeringen meer.

20-05-2020
2

1.4 Huur
Failliet exploiteerde haar onderneming in Helmond aan de Vlierdensedijk
nummer 6. Deze w erd gehuurd van een derde partij. Deze derde partij heeft
de huur opgezegd. De huur is geëindigd vanaf 5 februari 2020.

22-11-2019
1

Daarnaast heeft failliet enkele roerende zaken geleasd van een bank. Haar is
door de curator bij herhaling gevraagd om onderliggende stukken zodat dit
kan w orden beoordeeld. De curator is nog in afw achting daarvan.
De huur is inmiddels beëindigd. Het pand is leeg opgeleverd aan de verhuur.

1.5 Oorzaak faillissement

20-05-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van failliet vermeld daartoe het volgende:

22-11-2019
1

De afgelopen jaren is de markt van oudpapier drastisch gew ijzigd. Zo is er een
hevige concurrentie van grote spelers als ook een w ijziging van het aanbod
van de samenstelling van oudpapier. De internationale afzetmogelijkheden van
het materiaal is ook beperkter gew orden en met name de afzetmogelijkheden
in Azië staan onder druk. Verder is er een hoog ziekteverzuim bij failliet. Dit
alles heeft vanaf 2016 geleid tot substantiële verliezen. Dat heeft onder meer
een negatieve w eerslag op de cash flow . De bank heeft een verzoek tot
uitbreiding van het voor de voortzetting van de activiteiten benodigde krediet
afgew ezen. Daarmee w as een faillissement onafw endbaar gew orden.
De curator heeft een en ander geverifieerd aan de hand van onder meer de
boekhouding. De curator heeft geen reden om aan de juistheid van de door de
bestuurder aangevoerde oorzaak te tw ijfelen

20-05-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

22-11-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

22-11-2019
1

Toelichting

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-10-2019

13

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Vanaf de datum van aanvang van het faillissement zijn er geen
w erkzaamheden meer door het personeel verricht.

3. Activa

22-11-2019
1

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

22-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

22-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

vrachtauto's, containers, kantoorinventaris en
shredder/perser

€ 612.449,97

totaal

€ 612.449,97

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Vrijw el alle door de curator aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn volgens de
eerste verificatie van de curator eigendom van failliet. Curator heeft de
bedrijfsmiddelen door een extern taxatiebureau laten taxeren. Aansluitend
heeft een extern veilingbureau van de curator opdracht gekregen tot het
veilen van de bedrijfsmiddelen.

22-11-2019
1

De veiling is inmiddels afgerond. De opbrengst bedraagt € 545.355,47 (incl.
btw ).

20-05-2020
2

Containers die niet via de veiling w aren verkocht en/of nog bij klanten
stonden zijn allen, na (her)taxatie alsnog verkocht en/of geveild. Dit heeft in
een opbrengst geresulteerd van in totaal € 67.094,50 inclusief BTW .

17-11-2021
5

Alle bedrijfsmiddelen zijn nu te gelde gemaakt.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is een vordering van de fiscus w aarvoor het bodemvoorrecht geldt. De
precieze omvang daarvan is nog niet bekend en de fiscus heeft ook nog geen
vordering ingediend. Dit zal naar verw achting in de komende verslagperiode
helder w orden.

22-11-2019
1

Alleen de ABN Amro Bank N.V. had een pandrecht op onder meer de
bodemzaken en debiteuren. De ABN Amro Bank NV is echter inmiddels integraal
voldaan uit het actief ook rekening houdend met een eventueel
bodemvoorrecht (zie 4.1 en 5.1). Daarmee is gezegd dat het surplus vrij
boedelactief is gew orden en het bodemvoorrecht geen rol meer speelt.

20-05-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De onder 3.3 genoemde veiling zal de komende verslagperiode plaatsvinden.

22-11-2019
1

W aar het de via de veiling verkochte zaken betreft, zie daarvoor 3.3.
Daarnaast is er nog een discussie met een partij over bedrijfsmiddelen w elke
mogelijk nog tot de boedel behoren. De curator is doende hierover met die
derde tot afspraken te komen.

20-05-2020
2

Deze discussie met de derde loopt nog. Deze derde is ook de onder 4.1/4.2
aangehaalde debiteur met w ie de discussie nog loopt.

18-11-2020
3

De discussie met de derde is thans in de afrondende fase. In de komende
verslagperiode zal deze definitief w orden afgerond. De uitkomst hiervan zal
alsdan in het volgende verslag w orden w eergegeven.

18-05-2021
4

De discussie met de derde is afgerond, de betreffende bedrijfsmiddelen zijn
alsnog, na (her)taxatie, overgenomen door deze derde partij (zie punt 3.3).

17-11-2021
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

oud papier/karton/plastic

€ 30.000,00

totaal

€ 30.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De door de curator aangetroffen voorraad papier is volgens de eerste
verificatie van de curator eigendom van failliet. Curator heeft de voorraad door
een extern taxatiebureau laten taxeren. Aangezien de w ereldmarktprijzen
momenteel sterk dalen en de verw achting is dat deze zich niet snel herstellen
als ook omw ille van het brandgevaar is deze voorraad door de curator
onmiddellijk verkocht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

22-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De derde zal de nog bij derden op te halen voorraad papier/karton/plastic op
locatie verw erken tot balen en deze dan nog afvoeren.

22-11-2019
1

De w erkzaamheden zijn inmiddels geheel afgerond. Zie 3.3

20-05-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
N.v.t.

22-11-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

22-11-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

De debiteuren betreffen overw egend
afnemers van oud papier/karton en
plastic.

€ 248.206,00

€ 225.272,29

totaal

€ 248.206,00

€ 225.272,29

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het hiervoor genoemde bedrag stond verw erkt in de boekhouding van failliet.
De bestuurder van failliet is nog doende het geheel bij te w erken en ook het
onderhanden w erk uit te factureren. Aansluitend zal failliet de debiteuren, voor
zover nog niet voldaan, aanschrijven ter betaling.

22-11-2019
1

De debiteuren zijn inmiddels grotendeels geïnd. Daarmee is een bedrag van €
210.276,99 gemoeid. Er loopt nog een discussie met 1 debiteur. De opbrengst
daarvan is gedeeltelijk naar de ABN Amro Bank NV als pandhouder toegevloeid
die inmiddels geheel is voldaan (zie 3.3 en 5.1). De curator is daarover met die
debiteur in gesprek over de omvang van het te betalen bedrag.

20-05-2020
2

De discussie met deze debiteur loopt nog. Het is dezelfde persoon als met w ie
de discussie onder 3.5 (2e verslag) aangehaald loopt.

18-11-2020
3

De discussie met de derde is thans in de afrondende fase. In de komende
verslagperiode zal deze definitief w orden afgerond. De uitkomst hiervan zal
alsdan in het volgende verslag w orden w eergegeven.

18-05-2021
4

De discussie met de derde is afgerond. Van de debiteurenlijst bleken al
enkele bedragen te zijn betaald en er w erd, terecht. een beroep gedaan op
(gedeeltelijke) verrekening. Dit alles heeft geresulteerd op een aanspraak op
nabetaling van nog € 14.995,30. Dit bedrag is bijgeschreven op de
boedelrekening.

17-11-2021
5

De incasso van vorderingen op debiteuren is hiermee volledig afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inning debiteuren (zie slot 4.1)

22-11-2019
1

Zie 4.1. De curator streeft er na die discussie met die debiteur de komende
verslagperiode af te ronden.

20-05-2020
2

Zie vorig verslag.

18-11-2020
3

De w erkzaamheden zijn afgerond.

17-11-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 240.000,00
Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO Bank NV heeft circa € 229.943 exclusief rente en kosten te
vorderen.

22-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De ABN Amro Bank NV is inmiddels geheel voldaan. Zie 3.3 en 4.1.

20-05-2020
2

5.2 Leasecontracten
Er zijn volgens de administratie van failliet enkele leasecontracten met een
bank. Deze bank is bij herhaling door de curator verzocht de onderliggende
stukken ter hand te stellen ter beoordeling. Zodra deze zijn ontvangen zal de
curator zich daarover een oordeel vormen. Indien sprake is van een financial
lease zal w orden bekeken of er sprake is van overw aarde en afkoop van de
restantsom een optie is.

22-11-2019
1

Deze contracten zijn inmiddels afgew ikkeld. De zaken zijn ofw el terug gegeven
aan de leasemaatschappij voor zover zij eigenaar w aren dan w el verkocht
voor zover het een met pandrecht versterkte geldlening bleek te zijn in plaats
van een lease contract zoals de aanhef van het contract dat vermelde betrof
(zie 3.3).

20-05-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De ABN Amro Bank NV heeft ter meerdere zekerheid van haar onder punt 5.1
genoemde vordering een eerste pandrecht gevestigd op de roerende zaken
als ook vorderingen van failliet voor zover zulks mogelijk is binnen de grenzen
van de w et/rechtspraak.

22-11-2019
1

Voor w at betreft de ABN Amro Bank NV w ordt verw ezen naar 5.8 2e verslag.

18-11-2020
3

ABN Amro Asset Based Finance N.V. heeft diverse bodemzaken zelf
uitgew onnen. Bij afw ikkeling van het faillissement kan w orden berekend w at
de daarover nog verschuldigde omslag is ter zake het bodemvoorrecht.
De Belastingdienst zal geheel w orden voldaan uit het vrij actief. Er vindt
aldus geen omslag plaats ter zake het bodemvoorrecht.

17-11-2021
5

5.4 Separatistenpositie
Zie onder 5.3.

22-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft nog niemand een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.Tenzij zich nieuw e feiten voordoen beschouw t de
curator dit punt als afgedaan.

22-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Er heeft nog niemand een beroep gedaan op een retentierecht. Tenzij zich
nieuw e feiten voordoen beschouw t de curator dit punt als afgedaan.

5.7 Reclamerechten

22-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er heeft nog niemand een beroep gedaan op het recht van reclame. Tenzij zich
nieuw e feiten voordoen beschouw t de curator dit punt als afgedaan.

22-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de ABN Amro Bank NV is afgesproken dat de curator de verpande
goederen (bedrijfsinventaris en voorraden als ook de vorderingen) zal
proberen te innen/verkopen tegen een boedelbijdrage van 10% van de
gerealiseerde opbrengst.

Toelichting
De ABN Amro Bank NV is integraal voldaan. Voor de uitw erking daarvan w ordt
verw ezen naar het financieel verslag.

22-11-2019
1

18-11-2020
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De komende periode w ordt gew erkt aan het uitw innen van de
bedrijfsmiddelen/voorraden en vorderingen w aarna ook met de ABN Amro Bank
NV tot een afw ikkeling kan w orden gekomen (zie ook 5.3). Tevens zal de
afw ikkeling van de leasecontracten ter hand w orden genomen (zie 5.2).

22-11-2019
1

Dit punt is afgew ikkeld.

18-11-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In de eerste w eek van het faillissement is met het oog op een mogelijke
doorstart geprobeerd om de activiteiten van failliet voort te zetten. Daarbij
rees het probleem dat de verzekeringen in die periode niet w erden
gecontinueerd als ook geen financier bereid / bereikbaar w as om de voor de
voortzetting benodigde middelen te financieren. Op het moment dat dit alsnog
gerealiseerd w erd w as het onder 6.4 beschreven helder gew orden.

22-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

22-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

22-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is in de eerste w eek na aanvang van het faillissement met een viertal concollega's van failliet gesproken. Onderw erp van discussie w as de verkoop van
de onderneming aan een van hen vanuit de locatie van failliet w aarbij zo veel
mogelijk personeel bij de koper in dienst zou treden. Alle kopers zijn afgehaakt
vanw ege de slechte marktkomstandigheden (zie hiervoor 1.5) en de slechte
marges op de omzet van failliet.

22-11-2019
1

Daarop heeft de curator zich genoodzaakt gezien opdracht te geven tot een
veiling (zie onder 3.3) en is de voorraad inmiddels separaat verkocht (zie onder
3.6).

6.5 Verantwoording
Zie onder 6.4.

22-11-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

22-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

22-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

22-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

22-11-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
jaarrekening
2017
2016
2015

gedeponeerd
20-12-2018
24-11-2017
18-10-2016

22-11-2019
1

Deponering heeft aldus op tijd plaats gevonden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring van de accountant is gezien de omvang van het
bedrijf niet aan de orde.

22-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

22-11-2019
1

Hieraan is voldaan.

20-05-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft dit onderzocht. Niet is gebleken van onbehoorlijk bestuur.
Tenzij de curator alsnog van omstandigheden blijkt is dit punt afgedaan.

22-11-2019
1

20-05-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft dit onderzocht. Niet is gebleken van pauliana. Tenzij de
curator alsnog van omstandigheden blijkt is dit punt afgedaan.

22-11-2019
1

20-05-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

22-11-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperiode zal de curator proberen het
rechtmatigheidsonderzoek ter hand nemen.

22-11-2019
1

Tenzij de curator alsnog van omstandigheden blijkt is dit punt afgedaan.

20-05-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend.
€ 45.364,11

22-11-2019
1

18-11-2020
3

Toelichting
De verhuurder heeft inmiddels haar boedelvordering ingediend. Deze bedraagt
€ 45.364,11.
€ 47.195,89

18-05-2021
4

Toelichting
De boedelvordering van de verhuurder is reeds betaald.
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 47.195,89.
€ 51.569,23

17-11-2021
5

Toelichting
Het UW V heeft nog een aanvullende vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.
€ 9.257,00
Toelichting
De fiscus heeft voor een totaal van € 9.257,00 aan preferente vorderingen
ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

22-11-2019
1

20-05-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 35.479,00

22-11-2019
1

18-05-2021
4

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ten bedrage van €
35.479,00.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben nog geen andere preferente crediteuren een vordering ingediend.

Toelichting
Enkele w erknemers hebben thans een vordering ingediend ter zake
achterstallige loonverplichtingen. Deze vorderingen zijn P.M. geplaatst op de
lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren.
€ 827,00

22-11-2019
1

20-05-2020
2

18-11-2020
3

Toelichting
Vriol Holding B.V. heeft een preferente vordering ingediend ter zake een
verrekening door de fiscus.
€ 1.823,00

18-05-2021
4

Toelichting
Vriol Holding B.V. heeft thans een totale vordering ingediend van € 1.823,- ter
zake verrekeningen door de fiscus.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

22-11-2019
1

Toelichting
Tot op heden hebben 10 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
32

20-05-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben 32 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
33

18-11-2020
3

Toelichting
Tot op heden hebben 33 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
34
Toelichting
Tot op heden hebben 34 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

17-11-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 36.390,32

22-11-2019
1

Toelichting
Het bedrag aan ingediende en voorlopig erkende concurrente vorderingen
beloopt thans € 36.390,32.
Ten tijde van de aanvang van het faillissement stond in de administratie een
bedrag € 246.717,- vermeld. Bestuurder is nog doende deze lijst bij te w erken.
Crediteuren w orden aangeschreven door de curator.
€ 329.482,28

20-05-2020
2

Toelichting
Het bedrag aan ingediende en voorlopig erkende concurrente vorderingen
beloopt thans € 329.482,28
€ 393.484,11

18-11-2020
3

Toelichting
Het bedrag aan ingediende en voorlopig erkende concurrente vorderingen
beloopt thans € 393.484,11.
€ 355.253,18

18-05-2021
4

Toelichting
De vordering van de ABN AMRO Bank is komen te vervallen, aangezien de bank
volledig is ingelost.
€ 359.239,18

17-11-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit kan momenteel nog niet w orden beoordeeld. Zodra de goederen van failliet
te gelde zijn gemaakt kan daarover een inschatting w orden gemaakt.

22-11-2019
1

Naar de thans bekende inzichten zal er een uitkering volgen aan de
concurrente crediteuren. De curator zal de rechter-commissaris vragen
daartoe een verificatievergadering te plannen.

17-11-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nadere inventarisatie crediteuren.

22-11-2019
1

De crediteuren informeren omtrent de afw ikkeling.

17-11-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er lopen / liepen t.t.v. de aanvang van het faillissement geen procedures.

22-11-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

22-11-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

22-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

22-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Te gelde maken bedrijfsmiddelen (ziei 3.3.) en voorraden (zie punt 3.7) via
veiling
2. Ontruiming gehuurde onroerende zaak (zie 1.4)
2. Inning debiteuren (zie punt 4.1)
3. Afw ikkeling met ABN Amro Bank NV als pandhouder van deze zaken (zie 5.3).
4. Teruggave van zaken aan leasemaatschappijen (zie 5.2).
5. Rechtmatigheidsonderzoek (zie 7).
6. Reguliere w erkzaamheden

22-11-2019
1

1. Afw ikkeling van derde over eventueel resterende bedrijfsmiddelen (3.5).
2. Inning debiteuren (zie punt 4.1)
3. Reguliere w erkzaamheden

20-05-2020
2

1. Afw ikkeling van derde over eventueel resterende bedrijfsmiddelen (3.5).
2. Inning debiteuren (zie punt 4.1)
3. Afw ikkeling omslag bodemvoorrecht ABN Amro Asset Based Finance N.V.
(5.3)
3. Reguliere (afw ikkel)w erkzaamheden

18-11-2020
3

1. Definitieve afw ikkeling van derde over eventueel resterende
bedrijfsmiddelen (3.5).
2. Afronding inning debiteuren (zie punt 4.1)

18-05-2021
4

3. Afw ikkeling omslag bodemvoorrecht ABN Amro Asset Based Finance N.V.
(5.3)
3. Reguliere (afw ikkel)w erkzaamheden
Reguliere afw ikkelw erkzaamheden; naar de thans bekende inzichten zal er
een uitkering volgen aan de concurrente crediteuren. De curator zal de
rechter-commissaris vragen daartoe een verificatievergadering te plannen.

17-11-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog is de termijn van afw ikkeling te onbepaald.

22-11-2019
1

Dit betreft het eindverslag. De curator zal het faillissement op korte termijn
voordragen voor afw ikkeling, w aarbij in eerste instantie het verzoek w ordt
gedaan aan de rechter-commissaris om een verificatievergadering te
plannen.

17-11-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achter bijgesteld dient te w orden. Dit
kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

22-11-2019
1

