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

5
02-08-2022
F.01/20/222
NL:TZ:0000152395:F001
11-08-2020

R-C
Curator

mr. V.G.T. van Emstede
mr R. van der Pas

Algemene gegevens
Naam onderneming
Metaalland B.V.

16-09-2020
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven
Ruysdaelbaan 9 B, 5613 XD
KvK 71485422
Opgericht 20-04-2018
H.o.d.n. Metaalland en Zinkland

16-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich bezig met het uitvoeren van klein
metaalw erkzaamheden zoals onder andere het vervaardigen van meubels,
kozijnen en aan de bouw gerelateerde producten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 84.917,00

€ -39.616,00

€ 138.523,00

2019

€ 476.814,00

€ -217.711,00

€ 304.825,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

16-09-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

16-09-2020
1

Toelichting
Bij Gefailleerde w aren zes personen in loondienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

16-09-2020
1

€ 175.004,69

19-03-2021
2

€ 175.169,72

15-09-2021
3

€ 175.337,54

03-03-2022
4

€ 178.832,80

02-08-2022
5

Verslagperiode
van
11-8-2020

16-09-2020
1

t/m
10-9-2020
van
11-9-2020

19-03-2021
2

t/m
17-3-2021
van
18-3-2021

15-09-2021
3

t/m
14-9-2021
van
3-3-2022

03-03-2022
4

t/m
3-3-2022
van
4-3-2022
t/m
31-7-2022

02-08-2022
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 18 min

2

43 uur 6 min

3

30 uur 48 min

4

22 uur 24 min

5

0 uur 12 min

totaal

147 uur 48 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode met name beziggehouden
met de procedure tegen Pamiki B.V. en MVH Holding B.V.

03-03-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Gefailleerde w as MVH Holding B.V. Enig
aandeelhouder en bestuurder van MVH Holding B.V. is de heer M. van Hoorn.

16-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens informatie van de bestuurder van Gefailleerde zou gefailleerde niet bij
een procedure betrokken zijn.

16-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen zijn geïnventariseerd tevens beëindigd. Eventuele
premierestitutie w ordt bijgeschreven op de boedelrekening.

16-09-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfshal met kantoorruimte te Eindhoven aan de
Ruysdaelbaan 9 B. De curator heeft deze huurovereenkomst conform artikel 39
Fw opgezegd met ingang van de eerst mogelijke datum. De
huurovereenkomst eindigt 30 november 2020 of zoveel eerder als mogelijk is.
De verhuurder heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst een
w aarborgsom ontvangen van € 16.500.

16-09-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van Gefailleerde zijn de oorzaken van het faillissement
gelegen in het feit dat hij veel tijd kw ijt is gew eest in de opstartfase (het
vinden van goed personeel etc.). Toen kw am in maart dit jaar Corona; veel
personeel bleef thuis. De planning bleek daardoor een chaos. De bestuurder
geeft aan dat door w isselend personeel veel kosten te hebben gemaakt omdat
bijvoorbeeld w erkzaamheden dubbel w erden gedaan. Daarna betaalden veel
klanten later of niet vanw ege Corona en zo is, volgens de bestuurder, het
bedrijf in zw aar w eer terecht gekomen. De klanten trokken zich terug omdat zij
hoorden dat het met Metaalland niet goed ging.
Op de faillissementsdatum w aren er geen activiteiten meer en w as er geen
onderhanden w erk.
De salarissen zijn tot en met juli volledig betaald.

16-09-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

16-09-2020
1

Toelichting
Bij Gefailleerde w aren zes w erknemers in dienst op basis van een
arbeidsovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

16-09-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-8-2020

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg UW V, contact personeel, ontslag personeel, etc.

16-09-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

16-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

16-09-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikte over machines kantoorinventaris, diverse
gereedschappen, diverse materialen en voorraden.

16-09-2020
1

In overleg met de pandhouder (Rabobank) is aan Het Nederlands
VeilingInstituut (“HNVI”) opdracht gegeven om de activa te veilen door HNVI en
de kosten daarvan pro rata parte aan de hand van de
opbrengst met Rabobank te delen.
Inmiddels is de netto veilingopbrengst ad € 169.098,60 ontvangen op de
boedelrekening.

19-03-2021
2

Bij dagvaarding d.d. 15 december 2020 hebben Pamiki B.V. en MVH Holding B.V.
de curator q.q. gedagvaard en gevorderd (onder andere) om te verklaren voor
recht dat de curator onrechtmatig heeft gehandeld door de schaar- zetbankkraalmachine ("de Machine") te verkopen, terw ijl deze Machine geheel, althans
een aandeel daarin, eigendom w as van Pamiki B.V. en/of gedeeltelijk verpand
w as aan MVH Holding B.V. c.q. Pamiki B.V. De Curator staat in deze procedure
op de rol van 31 maart 2021 voor conclusie van antw oord.
De curator heeft op de rol van 31 maart 2021 een conclusie van antw oord
genomen. Op 1 februari 2022 zal een mondelinge behandeling van het geschil
plaatsvinden. Voor informatie over de procedure verw ijst de curator naar
Hoofdstuk 9 van dit verslag.

15-09-2021
3

In de procedure tegen Pamiki B.V. en MvH Holding B.V. heeft op 1 februari
jongstleden de mondelinge behandeling plaatsgevonden. MvH Holding B.V.
stelde aanvankelijk als pandhouder gerechtigd te zijn tot de helft van de
verkoopopbrengst ad € 80.000,- van de schaar-/zetbank, die in opdracht van
de curator w as geveild. Echter, bij aanvang van de zitting heeft de advocaat
van MvH Holding B.V. haar eis ingetrokken. Pamiki B.V. heeft haar vordering w el
gehandhaafd. Pamiki B.V. stelde voor de helft eigenaar te zijn van de schaar/zetbank en maakte op die grond ook aanspraak op de helft van de
verkoopopbrengst. Het eindvonnis stond aanvankelijk gepland op 16 maart
aanstaande, maar de Rechtbank heeft op 16 februari jongstleden bij
vervroeging vonnis gew ezen. De Rechtbank heeft de vorderingen van Pamiki
B.V. afgew ezen en haar veroordeeld tot betaling van de proceskosten ad €
3.165 en de nakosten ad € 163. De volledige verkoopopbrengst van de schaar/zetbank valt derhalve in de boedel.

03-03-2022
4

De Rechtbank heeft de vorderingen van Pamiki B.V. afgew ezen en haar
veroordeeld tot betaling van de proceskosten ad € 3.165 en de nakosten ad
€ 163. Inmiddels heeft de betaling van de proces- en nakosten (ad in totaal €
3.328) op de boedelrekening plaatsgevonden.

02-08-2022
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nog niet bekend.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

16-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie RC, correspondentie pandhouder en HNVI etc.

16-09-2020
1

Correspondentie, procedure m.b.t. pandrecht bedrijfsmiddelen.

03-03-2022
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikte over een voorraad plaatmaterialen.

16-09-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie RC, correspondentie pandhouder en HNVI etc.

16-09-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

16-09-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

16-09-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting.
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van Gefailleerde beschikt Gefailleerde voor €
99.353,86 over vorderingen op debiteuren. De vorderingen zijn verpand aan
Rabobank. De curator heeft in overleg met de pandhouder (Rabobank) de
debiteurenincasso ter hand genomen tegen boedelbijdrage conform de Recofa
richtlijnen. Op 28 augustus 2020 heeft de curator de debiteuren
aangeschreven.

16-09-2020
1

Per verslagdatum is een bedrag van € 2.790,38 geïncasseerd.
De debiteurenincasso heeft geleid tot een opbrengst van € 36.761,92. Dit
saldo is verrekend met de ingediende vordering door Rabo lease van €
28.179,33 plus p.m. Deze verrekening is mogelijk op grond van het pandrecht
en de w ederzijdse zekerhedenregeling met Rabo Lease.
Het restant ad € 6.762,4 is overgemaakt naar de boedelrekening.

19-03-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven debiteuren, overleg Rabobank, etc.

16-09-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

16-09-2020
1

Rabobank zal haar vordering later specificeren.

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is reeds voldaan.

5.2 Leasecontracten

15-09-2021
3

5.2 Leasecontracten
Er is een leasecontract ten aanzien van een vijftal machines met Rabo Lease.
Rabobank kan zich ten behoeve van Rabo Lease verhalen op de zekerheden
uit de hieronder beschreven pandakte.

5.3 Beschrijving zekerheden

16-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Bij pandovereenkomst d.d. 10 juli 2018 is beoogd een pandrecht te vestigen
ten laste van Gefailleerde op haar gehele voorraad, bedrijfsinventaris en
overige zaken ten gunste van Pamiki B.V. De curator heeft geconstateerd dat
echter een registratiezegel ontbreekt. Aangezien registratie een constitutief
vereiste is voor de totstandkoming van een pandrecht (zie art. 3:237 lid 1 BW )
is het pandrecht niet tot stand gekomen. Later, op 20 november 2019 is
nogmaals getracht om een pandrecht te vestigen door gefailleerde ten gunste
van MVH Holding B.V. Echter, ook die overeenkomst is niet voorzien van een
registratiezegel van de Dienst Registratie en Successie.

16-09-2020
1

Bij pandovereenkomst d.d. 18 oktober 2018 hebben Gefailleerde, MVH Holding
B.V., Certe Dakw erken B.V. en Hodak Dakmaterialen B.V. hun huidige en
toekomstige voorraad, inventaris en transportmiddelen verpand aan de
Coöperatieve Rabobank U.A. Dit pandrecht is w el voorzien van een een
registratiezegel van de Dienst Registratie en Successie. Bovendien is er een
w ederzijdse zekerhedenregeling
Bij dagvaarding d.d. 15 december 2020 hebben Pamiki B.V. en MVH Holding B.V.
de curator q.q. gedagvaard en gevorderd (onder andere) om te verklaren voor
recht dat de curator onrechtmatig heeft gehandeld door de schaar- zetbankkraalmachine ("de Machine") te verkopen, terw ijl deze Machine geheel, althans
een aandeel daarin, eigendom w as van Pamiki B.V. en/of gedeeltelijk verpand
w as aan MVH Holding B.V. c.q. Pamiki B.V. De Curator staat in deze procedure
op de rol van 31 maart 2021 voor conclusie van antw oord.

19-03-2021
2

De curator heeft op de rol van 31 maart 2021 een conclusie van antw oord
genomen. Op 1 februari 2022 zal een mondelinge behandeling van het geschil
plaatsvinden. Voor informatie over de procedure verw ijst de curator naar
Hoofdstuk 9 van dit verslag.

15-09-2021
3

In de procedure tegen Pamiki B.V. en MvH Holding B.V. heeft op 1 februari
jongstleden de mondelinge behandeling plaatsgevonden. MvH Holding B.V.
stelde aanvankelijk als pandhouder gerechtigd te zijn tot de helft van de
verkoopopbrengst ad € 80.000,- van de schaar-/zetbank, die in opdracht van
de curator w as geveild. Echter, bij aanvang van de zitting heeft de advocaat
van MvH Holding B.V. haar eis ingetrokken. Pamiki B.V. heeft haar vordering w el
gehandhaafd. Pamiki B.V. stelde voor de helft eigenaar te zijn van de schaar/zetbank en maakte op die grond ook aanspraak op de helft van de
verkoopopbrengst. Het eindvonnis stond aanvankelijk gepland op 16 maart
aanstaande, maar de Rechtbank heeft op 16 februari jongstleden bij
vervroeging vonnis gew ezen. De Rechtbank heeft de vorderingen van Pamiki
B.V. afgew ezen en haar veroordeeld tot betaling van de proceskosten ad €
3.165 en de nakosten ad € 163. De volledige verkoopopbrengst van de schaar/zetbank valt derhalve in de boedel.

03-03-2022
4

De Rechtbank heeft de vorderingen van Pamiki B.V. afgew ezen en haar
veroordeeld tot betaling van de proceskosten ad € 3.165 en de nakosten ad
€ 163. Inmiddels heeft de betaling van de proces- en nakosten (ad in totaal €
3.328) op de boedelrekening plaatsgevonden.

02-08-2022
5

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog niet van toepassing.

16-09-2020
1

MvH Holding B.V. is geen separatist.

03-03-2022
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal crediteuren heeft zich beroepen op een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud. De curator zal bij gebleken rechtmatigheid van de
aanspraken de eigendommen van derden respecteren.

16-09-2020
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een retentierecht.

16-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zicht tot op heden geen crediteuren gemeld met een reclamerecht.

16-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

16-09-2020
1

De curator heeft met de pandhouder afspraken gemaakt en ontvangt een
boedelbijdrage conform de separatistenregeling voor het uitw innen van de
zekerheden (10%).

€ 6.762,47

02-08-2022
5

Toelichting
Aanvankelijk w aren Rabobank en de Curator een boedelbijdrage van 10%
overeengekomen. Echter, volgens Rabobank heeft de door de curator
verzorgde inning van de vorderingen van Gefailleerde geleid tot een
creditsaldo bij de bank, dat vervolgens is verrekend met de ingediende
vordering door Rabo Lease. Deze verrekening w as mogelijk op grond van de
w ederzijdse zekerhedenregeling tussen Gefailleerde, Rabobank en Rabo
Lease. Het surplus ad € 6.762,47 is overgemaakt op de
faillissementsrekening.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg Rabobank, inventarisatie stukken, etc.

16-09-2020
1

De curator heeft zich de afgelopen verslagperiode met name beziggehouden
met de procedure tegen Pamiki B.V. en MVH Holding B.V.

03-03-2022
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden van gefailleerde zijn per datum faillissement direct
gestaakt. Er w as namelijk geen onderhanden w erk.

16-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

16-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

16-09-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

16-09-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

16-09-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

16-09-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

16-09-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

16-09-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding van Gefailleerde in onderzoek.

16-09-2020
1

De curator heeft het onderzoek afgerond en heeft geen onrechtmatigheden
aangetroffen.

02-08-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd.

16-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

16-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De geplaatste aandelen zijn bij oprichting volgestort.

16-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

16-09-2020
1

De curator heeft de oorzaken van het faillissement alsmede de rol van de
bestuurder daarin in onderzoek.

Nee
Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek afgerond en geen onrechtmatigheden
aangetroffen.

7.6 Paulianeus handelen

02-08-2022
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-09-2020
1

Nee

02-08-2022
5

Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek afgerond en geen onrechtmatigheden
aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de boekhouding van Gefailleerde in onderzoek.

16-09-2020
1

De curator heeft zijn onderzoek afgerond en geen onrechtmatigheden
aangetroffen.

02-08-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen van de boekhouding, raadpleging van het Handelsregister, eerste
bestudering van de boekhouding (op hoofdlijnen), etc.

16-09-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

16-09-2020
1

Toelichting
Tot op heden heeft nog geen crediteur een boedelvordering aangemeld.

€ 29.945,09

19-03-2021
2

Toelichting
Inmiddels heeft het UW V haar boedelvorderingen ingediend ten bedrage van
totaal € 29.945,09.

€ 36.460,44
Toelichting
De boedelvorderingen van het UW V zijn verhoogd naar totaal € 36.460,44.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

15-09-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 18.081,00

16-09-2020
1

Toelichting
De belastingdienst heeft voor een totaalbedrag van € 18.081 aan vorderingen
ingediend. Dit betreft niet betaalde loonheffingen.

€ 28.185,00

19-03-2021
2

Toelichting
De belastingdienst heeft voor een totaalbedrag van € 28.185 aan vorderingen
ingediend.

€ 54.149,00

15-09-2021
3

Toelichting
De belastingdienst heeft voor een totaalbedrag van € 54.149 aan vorderingen
ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

16-09-2020
1

Tot op heden heeft het UW V nog geen vordering aangemeld.

€ 9.363,36

19-03-2021
2

Toelichting
Inmiddels heeft het UW V haar preferente vorderingen ingediend ten bedrage
van totaal € 9.363,36

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.465,08
Toelichting
Tot op heden hebben zich één andere preferente crediteuren gemeld. Dit
betreft niet het het UW V overgenomen overuren van een w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-09-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
35

16-09-2020
1

37

19-03-2021
2

42

15-09-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 624.638,36

16-09-2020
1

€ 599.369,69

19-03-2021
2

Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren is afgenomen omdat de
vordering van Rabo lease volledig is voldaan uit de opbrengst van de
debiteurenincasso .

€ 633.288,96

15-09-2021
3

Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren is toegenomen vanw ege tw ee
ingediende vorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement zal
kunnen w orden afgew ikkeld.

16-09-2020
1

De curator gaat over tot afw ikkeling van het faillissement. Aan alle
crediteuren kan een (gedeeltelijke) uitdeling w orden gedaan.

02-08-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren, beoordeling eigendomsvoorbehoud, etc.

16-09-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

16-09-2020
1

Gefailleerde w as op datum faillissement niet betrokken bij juridische
procedures.

19-03-2021
2

Bij dagvaarding d.d. 15 december 2020 hebben Pamiki B.V. en MVH Holding B.V.
de curator q.q. gedagvaard en gevorderd (onder andere) om te verklaren voor
recht dat de curator onrechtmatig heeft gehandeld door de schaar- zetbankkraalmachine ("de Machine") te verkopen, terw ijl deze Machine geheel, althans
een aandeel daarin, eigendom w as van Pamiki B.V. en/of gedeeltelijk verpand
w as aan MVH Holding B.V. c.q. Pamiki B.V. De Curator staat in deze procedure
op de rol van 31 maart 2021 voor conclusie van antw oord.
In de procedure tegen Pamiki B.V. en MvH Holding B.V. heeft op 1 februari
jongstleden de mondelinge behandeling plaatsgevonden. MvH Holding B.V.
stelde aanvankelijk als pandhouder gerechtigd te zijn tot de helft van de
verkoopopbrengst ad € 80.000,- van de schaar-/zetbank, die in opdracht van
de curator w as geveild. Echter, bij aanvang van de zitting heeft de advocaat
van MvH Holding B.V. haar eis ingetrokken. Pamiki B.V. heeft haar vordering w el
gehandhaafd. Pamiki B.V. stelde voor de helft eigenaar te zijn van de schaar/zetbank en maakte op die grond ook aanspraak op de helft van de
verkoopopbrengst. Het eindvonnis stond aanvankelijk gepland op 16 maart
aanstaande, maar de Rechtbank heeft op 16 februari jongstleden bij
vervroeging vonnis gew ezen. De Rechtbank heeft de vorderingen van Pamiki
B.V. en haar veroordeeld tot betaling van de proceskosten ad € 3.165 en de
nakosten ad € 163. De volledige verkoopopbrengst van de schaar-/zetbank
valt derhalve in de boedel.

03-03-2022
4

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

16-09-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

16-09-2020
1

In bovengenoemde procedure tegen Pamiki B.V. en MVH Holding B.V. staat de
curator q.q. voor conclusie van antw oord op de rol van 31 maart 2021.

19-03-2021
2

De curator heeft op de rol van 31 maart 2021 een conclusie van antw oord
genomen. Op 1 februari 2022 zal een mondelinge behandeling van het geschil
plaatsvinden.

15-09-2021
3

De Rechtbank Oost-Brabant heeft bij vonnis van 16 februari 2022 de
vorderingen van Pamiki B.V. en MVH Holding B.V. afgew ezen en hen hoofdelijk
veroordeeld in de betaling van de proceskosten.

03-03-2022
4

De Rechtbank heeft de vorderingen van Pamiki B.V. afgew ezen en haar
veroordeeld tot betaling van de proceskosten ad € 3.165 en de nakosten ad
€ 163. Inmiddels heeft de betaling van de proces- en nakosten (ad in totaal €
3.328) op de boedelrekening plaatsgevonden.

02-08-2022
5

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

16-09-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de aankomende verslagperiode nader gaan toeleggen op
de veiling van de activa en het incasseren van de vorderingen namens
Rabobank. Ook zal de curator een aanvang nemen met het
rechtmatigheidsonderzoek.

16-09-2020
1

De curator zal zich aankomende verslagperiode toeleggen op het voeren van
verw eer in de zaak tegen Pamiki B.V. en MVH Holding B.V.

19-03-2021
2

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode voorbereiden op de
mondelinge behandeling in de procedure tegen Pamiki B.V. en MVH Holding B.V.

15-09-2021
3

Inmiddels is in de procedure tegen Pamiki B.V. en MVH Holding B.V. vonnis
gew ezen en zijn Pamiki en MVH Holding veroordeeld in de proceskosten van
het geding. De curator heeft de advocaat van partijen verzocht de
proceskosten op de boedelrekening te voldoen.

03-03-2022
4

De Rechtbank heeft de vorderingen van Pamiki B.V. afgew ezen en haar
veroordeeld tot betaling van de proceskosten ad € 3.165 en de nakosten ad
€ 163. Inmiddels heeft de betaling van de proces- en nakosten (ad in totaal €
3.328) op de boedelrekening plaatsgevonden. De curator gaat over tot
afw ikkeling van het faillissement.

02-08-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog onduidelijk w anneer het faillissement afgew ikkeld zal
gaan w orden.

16-09-2020
1

Dit betreft het eindverslag. De curator gaat over tot afw ikkeling van het
faillissement.

02-08-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

