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

8
22-11-2021
F.02/19/201
NL:TZ:0000108345:F001
09-07-2019

R-C
Curator

mr. M.D.E. Leppens
mr B. van Leeuwen

Algemene gegevens
Naam onderneming
2w Logistiek B.V.

17-07-2019
1

Gegevens onderneming
Besloten Vennootschap

17-07-2019
1

Activiteiten onderneming
transportonderneming

17-07-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 9.422.293,00

Winst en verlies
€ -270.866,00

Balanstotaal
€ 3.197.259,00

Toelichting financiële gegevens
zie verslag

Gemiddeld aantal personeelsleden

17-07-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
88

17-07-2019
1

Toelichting
zie verslag

Boedelsaldo
€ 0,00

17-07-2019
1

Toelichting
Financiële verslaglegging zal bij het tw eede verslag w orden ingediend.
€ 373.515,01

25-09-2019
2

€ 327.444,08

18-12-2019
3

€ 482.055,95

16-03-2020
4

€ 483.099,69

14-12-2020
6

€ 482.996,69

27-05-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-7-2019

17-07-2019
1

t/m
16-7-2019
van
16-7-2019

25-09-2019
2

t/m
24-9-2019
van
25-9-2019

18-12-2019
3

t/m
17-12-2019
van
18-12-2019

16-03-2020
4

t/m
15-3-2020
van
16-3-2020

15-06-2020
5

t/m
14-6-2020
van
15-6-2020

14-12-2020
6

t/m
13-12-2020
van
14-12-2020

27-05-2021
7

t/m
26-5-2021
van
27-5-2021
t/m
21-11-2021

Bestede uren

22-11-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

96 uur 51 min

2

91 uur 33 min

3

13 uur 51 min

4

11 uur 24 min

5

2 uur 0 min

6

8 uur 27 min

7

6 uur 6 min

8

1 uur 30 min

totaal

231 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Het onderhavige verslag is een openbaar verslag w aarin informatie door de
curator ten behoeve van derden beschikbaar w ordt gesteld naar de aard en
de stand van het onderzoek door de curator gedaan zodat de curator niet voor
de juistheid en volledigheid daarvan kan opkomen. In die zin is een
boedelverslag een w eergave van algemene en specifieke bevindingen die na
verloop van tijd kunnen en in de praktijk moeten w orden bijgesteld. Derhalve
kunnen geen rechten aan het onderhavige verslag w orden ontleend jegens de
curator.
Meer in het bijzonder vormt dit verslag geen prospectus of jaarrekening en
heeft het uitsluitend ten doel schuldeisers met inachtneming van artikel 73a
Faillissementsw et een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van
zaken en de boedel.

17-07-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is een dochter van drie houdstermaatschappijen. W ondergem
Kapelle Beheer BV heeft (als oud eigenaar) stemrecht loze aandelen en T&S
Holding BV en Fexan Holding BV houden de gew one aandelen. Bestuurders zijn
de tw ee gew one aandeelhouders en w el respectievelijk J.E.G. de Maat en P.
van der Stel.

17-07-2019
1

1.2 Lopende procedures
Tot op heden niet van gebleken.

17-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
De premie w as niet bij maar is in het kader van w aarde behoud en omw ille van
een doorstart door de bank ten laste van de rc betaald tot en met 15 juli 2019.

17-07-2019
1

1.4 Huur
Er w ordt een bedrijfspand gehuurd nabij een logistiek centrum aan de
Nijverheidsw eg nummer 6 te Kapelle, een loods aan de Handelsw eg nummer
51 te Kapelle en een buitenterrein / 4 parkeerplaatsen aan de W estelijke
Kanaalw eg nummer 4 te Hansw eert.

17-07-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Stilstand deel w agenpark in 2017/2019 i.v.m. transitie van EMTE naar Coop en
Jumbo w aardoor verliezen zijn geleden in 2017 en 2018 die niet ingelopen
kunnen w orden met de gebruikelijke marges.

17-07-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
88

17-07-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
86

17-07-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-7-2019

88

Aan het voltallige personeel (chauffeurs, bijrijders, administratief)
is ontslag aangezegd.

totaal

88

2.4 Werkzaamheden personeel
afgehandeld

17-07-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

zie toelichting
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
niet van toepassing

17-07-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
geen, afgehandeld

3.3 Bedrijfsmiddelen

17-07-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

w agenpark en enige kantoorinventaris en
overige bedrijfsmiddelen

€ 2.006.312,00

€ 50.000,00

totaal

€ 2.006.312,00

€ 50.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
€ 1.998.312,-- w agenpark en € 8.000,-- inventaris
Boedelbijdrage: € 50.000 excl. btw
Het w agenpark is verkocht in samenspraak met de bank/financier.

17-07-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de (kantoor)inventaris.

17-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkooponderhandelingen koper en financiers.

17-07-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie toelichting
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
niet van toepassing

17-07-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
geen, afgehandeld

17-07-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill

€ 25.000,00

€ 0,00

totaal

€ 25.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Er is een goodw ill toegekend aan de organisatorische
eenheid/bedrijfsnaam/ie-rechten ed.

17-07-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verkooponderhandelingen gevoerd.

17-07-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Zie toelichting

€ 600.000,00

€ 468.093,44

totaal

€ 600.000,00

€ 468.093,44

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er staat ruim € 600.000,-- aan debiteuren open en deze w orden in overleg met
de bank (pandhouder) geïncasseerd; opgave volgt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

17-07-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In overleg met de bank w ordt geïncasseerd. Naar verw achting w ordt de bank
geheel voldaan en is het surplus voor de bedoel.

17-07-2019
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 25 september 2019:
De debiteuren zijn aangeschreven. Er is substantieel betaald. Met de bank is
haar pandpositie afgedaan. De bank w as in het bezit van een overw aardezekerheid tussen Rabobank en Rabo Lease. Rabo Lease had na verkoop van
het w agenpark een restvordering groot € 222.073,74 hetgeen aan Rabo Lease
is voldaan door middel van verrekening. Daarmee valt de incasso van de
debiteuren verder toe aan de boedel. Door de verrekening van het banksaldo
moet het saldo van de debiteuren nog w orden gesplitst terzake thans
ontvangen restituties. De rekening w ordt nog aangehouden voor
binnenkomende betalingen en verw erking daarvan

25-09-2019
2

Toevoeging 3de verslag d.d. 18 december 2019:
Een groot deel van de debiteurenincasso inzake de
prefaillissementsdebiteuren is ontvangen op de Rabobank. Hiermee is de
debetstand en de bovengenoemde vordering van Rabo Lease verrekend zodat
een bedrag van € 153.616,-- is ontvangen. In dit bedrag zijn de restituties
inbegrepen.
Op de boedelrekening is rechtstreeks € 187.807,-- ontvangen.

18-12-2019
3

Er is nog één debiteur w aar overleg mee plaatsvindt.

Toevoeging 4e verslag d.d. 16 maart 2020:
De laatste factuur (van Sligro) is betaald groot € 151.671,51. Daarmee zijn alle
debiteuren voldaan. Er is geen afdracht meer aan de bank onder haar
pandrecht. De bank is reeds volledig voldaan.

16-03-2020
4

afgehandeld

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.071.000,00

17-07-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
€ 2.500.000,-- Rabobank
€ 571.000,-- MB Financial Services
Auto’s w erden gefinancierd via MB Financial Services en Rabobank.

5.2 Leasecontracten
Alle auto’s w erden aangekocht d.m.v. leasecontracten (FL en OL).

5.3 Beschrijving zekerheden

17-07-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover auto’s vrij vielen uit de lease is er een pandrecht t.g.v. de
Rabobank.

17-07-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Voor w at betreft pandrecht bank op voertuigen afgedaan tegen € 50.000,-exclusief BTW .

17-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
tot heden niet aangetroffen

17-07-2019
1

5.6 Retentierechten
tot heden niet aangetroffen

17-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
tot heden niet aangetroffen

17-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 50.000,00

17-07-2019
1

Toelichting
exclusief BTW

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderhandelingen Koper en financiers gevoerd.

17-07-2019
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 25 september 2019:
De Rabobank en Rabo Lease zijn volledig betaald uit hun zekerheden. Hun
positie is afgehandeld.

25-09-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming is de onderneming voortgezet tot en met zondag 14 juli.
Verslag daarvan volgt later.

17-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslaglegging volgt nog na facturatie en vaststelling lopende kosten.

17-07-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afgerond door verkoop actief per 15 juli 2019.

17-07-2019
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 25 september 2019:
De w erkzaamheden zijn voortgezet na toestemming RC voor de eerste w eek
van het faillissement. In deze w eek zijn de nodige kosten gemaakt te w eten
enkele inleners en ZZP-ers, brandstofkosten, reparatiekosten en andere
directe cash out. Uiteraard zijn er voor de w erkzaamheden ook facturen
gezonden. De factuurw aarde w as € 178.542,42. De cash out tot heden
vastgesteld is € 53.357,46. Daarmee is een positief resultaat bereikt.

25-09-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Het actief is verkocht aan een opdrachtgever. Deze heeft de lopende
contracten met andere opdrachtgevers voortgezet. Aan 67 medew erkers is
een nieuw contract aangeboden en aanvaard.

17-07-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 2.081.312,00

17-07-2019
1

Toelichting
Verkoop w agenpark en inventaris, zie 3.3 en 3.8

6.7 Boedelbijdrage
€ 50.000,00
Toelichting
exclusief BTW

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

17-07-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderhandelingen gevoerd. Overdrachtsprocedure loopt nog voort.

17-07-2019
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 25 september 2019:
De overdracht van alle (105) kentekens is uitgevoerd op één kenteken na.
Daar is discussie over ontstaan met een derde (oud)aandeelhouder. Deze
heeft inmiddels medew erking toegezegd. De koper heeft daarnaast alsnog
enige palletw agens uit lease overgenomen via de leasemaatschappij. De huur
van vier parkeerplaatsen en het kantoor is overgenomen. De huur van een
opslagloods is opgezegd. Oplevering is voorzien per 1 oktober a.s.. Verdere
overnamezaken (lopende contracten zover van belang) zijn in goede orde
verlopen.

25-09-2019
2

Toevoeging 3de verslag d.d. 18 december 2019:
Alle kentekens zijn overgezet. Er loopt nog afstemming met de koper en de
fiscus over de heffing van de MRB. De laatste formaliteiten rond overdracht van
actief zijn afgerond in goede afstemming met derden en de koper.

18-12-2019
3

Toevoeging 4e verslag d.d. 16 maart 2020:
De overdracht is voltooid. Alleen is de MRB-vordering nog niet finaal in beeld.
Dit ligt bij de fiscus voor.

16-03-2020
4

Toevoeging 5de verslag d.d. 15 juni 2020:
De kw estie rond de MRB is nog niet opgelost. Er is een praktisch voorstel
gedaan maar nog niet tot afw ikkeling gebracht. Instemming fiscus ontbreekt
nog.

15-06-2020
5

Toevoeging 6de verslag d.d. 14-12-2020:
De MRB is afgehandeld in overleg met de koper en de fiscus.

14-12-2020
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
nog te onderzoeken

17-07-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
aan voldaan

17-07-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing

7.4 Stortingsverplichting aandelen

17-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
aan voldaan

17-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
nog te onderzoeken

17-07-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
nog te onderzoeken

17-07-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er is nog geen onderzoek gedaan. Op het eerste gezicht is er een deugdelijke
administratie.

17-07-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
nader onderzoek nog uit te voeren

17-07-2019
1

Toevoeging 5de verslag d.d. 15 juni 2020:
Er is geen grondslag gevonden voor het doen van ander onderzoek
behoudens het beoordelen van de ontvangen stukken op consistentie en
juistheid. Van verder onderzoek w ordt dan ook afgezien.

15-06-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator, UW V en verhuurder. Nog in te dienen.
€ 847,00

17-07-2019
1

25-09-2019
2

Toelichting
Toevoeging 2de verslag d.d. 25 september 2019:
De verhuurder van het pand heeft een vordering ingediend van € 847,--.
€ 6.773,37
Toelichting
Toevoeging 3de verslag d.d. 18 december 2019:
Er is nog een (betw iste) boedelvordering ingediend ad € 5.926,37.

18-12-2019
3

€ 150.718,64

16-03-2020
4

Toelichting
Toevoeging 4e verslag d.d. 16 maart 2020:
Het UW V heeft haar vordering ingediend voor een totaalbedrag van €
143.945,27.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst moet haar vordering nog indienen.
€ 856.262,00

17-07-2019
1

25-09-2019
2

Toelichting
Toevoeging 2de verslag d.d. 25 september 2019:
De Belastingdienst heeft een aantal vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 856.262,--.
€ 874.481,00

18-12-2019
3

Toelichting
Toevoeging 3de verslag d.d. 18 december 2019:
De Belastingdienst heeft een aantal vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 874.481,--.
€ 981.171,00

14-12-2020
6

Toelichting
Toevoeging 6de verslag d.d. 14-12-2020:
De fiscus heeft de art 29.7 BTW aanslag opgelegd d.d. 3 december 2020 groot
€ 106.789,--. De totale vordering bedraagt momenteel: € 981.171,--.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V moet haar vordering nog indienen.
€ 223.543,68
Toelichting
Toevoeging 4e verslag d.d. 16 maart 2020:
Het UW V heeft haar vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van €
223.543,68.

8.4 Andere pref. crediteuren

17-07-2019
1

16-03-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Toevoeging 2de verslag d.d. 25 september 2019:
Een aantal w erknemers heeft een voorlopige preferente vordering ingediend.
Zodra het UW V haar definitieve vordering heeft ingediend, zullen deze
vordering opnieuw w orden bezien.
€ 373.811,31

25-09-2019
2

18-12-2019
3

Toelichting
Toevoeging 3de verslag d.d. 18 december 2019:
Er heeft zich een pandhouder gemeld voor een totaalbedrag ad € 373.811,31.
€ 0,00
Toelichting
Toevoeging 6de verslag d.d. 14-12-2020:
In deze w as sprake van een mogelijk pandrecht van een voormalig eigenaar
dat na verkoop gevestigd zou moeten w orden dat echter nimmer is gevestigd
gew eest en dan ook is afgew ezen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-12-2020
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
69

17-07-2019
1

Toelichting
Volgens de administratie van failliet zijn er 69 concurrente schuldeisers.
67

25-09-2019
2

Toelichting
Toevoeging 2de verslag d.d. 25 september 2019:
Tot nu toe hebben 67 schuldeisers een vordering ingediend.
68

18-12-2019
3

Toelichting
Toevoeging 3de verslag d.d. 18 december 2019:
Tot nu toe hebben 68 schuldeisers een vordering ingediend.
69

16-03-2020
4

Toelichting
Toevoeging 4e verslag d.d. 16 maart 2020:
Tot nu toe hebben 69 schuldeisers een vordering ingediend.
70

15-06-2020
5

Toelichting
Toevoeging 5de verslag d.d. 15 juni 2020:
Tot nu toe hebben 70 schuldeisers een vordering ingediend.

83
Toelichting
Toevoeging 6de verslag d.d. 14-12-2020:
Tot nu toe hebben 83 schuldeisers een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

14-12-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 632.139,00

17-07-2019
1

Toelichting
Volgens de administratie van failliet hebben de 69 schuldeisers een bedrag te
vorderen van € 632.139,--.
€ 827.746,41

25-09-2019
2

Toelichting
Toevoeging 2de verslag d.d. 25 september 2019:
De 67 schuldeisers hebben hun vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van
€ 827.746,41 inclusief BTW en kosten.
€ 837.326,16

18-12-2019
3

Toelichting
Toevoeging 3de verslag d.d. 18 december 2019:
De 68 schuldeisers hebben hun vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 837.326,16 inclusief BTW en kosten.
€ 905.876,56

16-03-2020
4

Toelichting
Toevoeging 4e verslag d.d. 16 maart 2020:
De 69 schuldeisers hebben hun vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 905.876,56 inclusief BTW en kosten.

€ 906.288,01

15-06-2020
5

Toelichting
Toevoeging 5de verslag d.d. 15 juni 2020:
De 70 schuldeisers hebben hun vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 906.288,01 inclusief BTW en kosten.

€ 918.537,16

14-12-2020
6

Toelichting
Toevoeging 6de verslag d.d. 14-12-2020:
De 83 schuldeisers hebben hun vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 918.537,16 inclusief BTW en kosten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet te zeggen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

17-07-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De schuldeisers zijn aangeschreven, de vorderingen zullen w orden genoteerd
op de lijst van schuldvorderingen.

17-07-2019
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 25 september 2019:
De komende periode zal een verdere beoordeling plaatsvinden van de
schuldeisers en hun rangorde.

25-09-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
niet van toepassing

17-07-2019
1

Toevoeging 6de verslag d.d. 14-12-2020:
14 jaar lang hebben alle grote truckfabrikanten een kartel gevormd en met
elkaar verboden (prijs)afspraken gemaakt. Hierdoor w erd gemiddeld € 10.000,- te veel betaald voor een truck. Deze truckfabrikanten kregen in 2016 door de
Europese Commissie een boete opgelegd van in totaal € 3,8 miljard. Doordat
de fabrikanten een schikking met de Europese Commissie hebben getroffen en
hebben erkend het kartel te hebben gevormd, staat vast dat de fabrikanten
aansprakelijk zijn. 2W Logistiek B.V. heeft dan ook een aanzienlijke vordering
op de truckfabrikanten. MKB Claim heeft de fabrikanten aansprakelijk gesteld
voor de schade, onder andere van 2W . Dit doen w ij inmiddels voor meer dan
3.000 ondernemers. Het kan echter nog geruime tijd duren voordat de claim is
afgehandeld. 2W heeft in de betreffende periode 20 trucks aangeschaft zodat
het mogelijk om € 200.000,-- gaat. Het is niet mogelijk gebleken deze claim te
verkopen aan MKB Claim. De zaak staat nu voor antw oord op 23 december
2020. MKB Claim onderzoekt of er een koper gevonden kan w orden voor de
rechten van 2W zodat dit de afw ikkeling van de boedel niet in de w eg zal
staan.

14-12-2020
6

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Toevoeging 8ste verslag d.d. 22-11-2021:
Er is nog geen zicht op afdoening van de MKB Claim. De boedel zal trachten
haar positie over te dragen tegen een redelijke vergoeding, zodat de boedel
afgedaan kan gaan w orden.

22-11-2021
8

9.4 Werkzaamheden procedures
geen, afgehandeld

17-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkeling overdracht actief.
Afw ikkeling lopende contracten.
Afw ikkelen arbeidsverhoudingen.
Opmaken administratie voortzetten.
Incasseren debiteuren.
Overige voorkomende w erkzaamheden.

17-07-2019
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 25 september 2019:
In de komende periode zal aandacht uitgaan naar een boekenonderzoek,
vaststelling schuldeisers, incasso debiteuren, afw ikkeling laatste zaken
overdracht actief, oplevering loods en eerste opzet mogelijke w ijze van
afw ikkeling van de boedel.

25-09-2019
2

Toevoeging 3de verslag d.d. 18 december 2019:
In de achterliggende periode is aandacht besteed aan de afw ikkeling van de
debiteuren, afw ikkeling van de overdracht van de activa en afw ikkeling van de
huurverhoudingen. In de komende periode zal aandacht uitgaan naar het
afronden van de debiteurenincasso en afronding van het onderzoek naar de
boeken en de mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurders. Voor nu kan
w orden opgemerkt dat in de reguliere w aarnemingen geen zaken zijn
gebleken die aangeven dat de administratie niet afdoende op orde w as en de
directie een verw ijt gemaakt kan w orden. Het definitieve oordeel moet nog
w orden gevormd.

18-12-2019
3

Toevoeging 4e verslag d.d. 16 maart 2020:
Na vaststelling van de positie van de fiscus kan de boedel w orden afgew ikkeld.
Dit zal vermoedelijk in de komende verslagperiode kunnen w orden afgedaan.

16-03-2020
4

Toevoeging 5de verslag d.d. 15 juni 2020:
Nu de fiscale positie nog niet definitief is vastgesteld zal getracht w orden dit in
de komende verslagperiode af te doen zodat tot een afw ikkeling kan w orden
gekomen.

15-06-2020
5

Toevoeging 6de verslag d.d. 14-12-2020:
Alle zaken die nog liepen zijn afgedaan. Recent is de fiscus afgedaan. Het UW V
moet het saldo na verrekening van de W TL subsidie nog mee delen. Ten slotte
is 2W nog partij in de MKB Claim procedure. Omdat dit om een substantieel
bedrag gaat en eerdaags een antw oord w ordt verw acht is het van w aarde dit
even aan te zien. Daarna kan het faillissement w orden afgew ikkeld. Gezien de
stand van de boedel (na de boedelvordering van € 150.718,64 heeft de fiscus
een preferente vordering van € 981.171,-- en het UW V van € 223.543,68
minus verrekening) zal er een vereenvoudigde afw ikkeling plaats gaan vinden.
In de komende verslagperiode zal hier zicht op komen.

14-12-2020
6

Toevoeging 7de verslag d.d. 27-05-2021:
MKB claim heeft aangegeven dat de procedure die voor een aantal
ondernemingen gevoerd w ordt stroperig verloopt. De uitkomst is onbekend en
kan nog lang duren. Onderzocht w ordt of de claim verkocht kan w orden aan
een derde.

27-05-2021
7

Toevoeging 8ste verslag d.d. 22-11-2021:
Zie de opmerking onder 9.1. Er is een beperkt voorstel gedaan onder
voorw aarden en de uitvoering w ordt nader bezien.

22-11-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

17-07-2019
1

Toevoeging 6de verslag d.d. 14-12-2020:
Vermoedelijk in 2021.

14-12-2020
6

Toevoeging 7de verslag d.d. 27-05-2021:
Vermoedelijk in 2021.

27-05-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
22-5-2022

22-11-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen:
- tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
- tussentijds financieel verslag
- afschrift boedelrekening (Caceis)

15-06-2020
5

N.B. de lijst van schuldvorderingen is bij het derde verslag reeds ingediend

Bijlagen:
- tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
- tussentijds financieel verslag
- lijst van schuldvorderingen
- afschrift boedelrekening (Caceis)

14-12-2020
6

Bijlagen:
- tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
- tussentijds financieel verslag
- afschrift boedelrekening (Caceis)
N.B. de lijst van schuldvorderingen in bij het zesde verslag reeds ingediend

27-05-2021
7

Bijlagen:
- tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
- afschrift boedelrekening (OLIS)

22-11-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

