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Algemene gegevens
Naam onderneming
ZEEUW S VLAAMSE GIETERIJ (Z.V.G.) B.V.

30-11-2020
1

Gegevens onderneming
Besloten Vennootschap

30-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Staalgieterij

30-11-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 3.194.410,00

Winst en verlies
€ 46.391,00

Balanstotaal
€ 1.139.139,00

Toelichting financiële gegevens
Zie paragraaf 1, Inventarisatie

Gemiddeld aantal personeelsleden

30-11-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
36

30-11-2020
1

Toelichting
Zie paragraaf 2, Personeel

Boedelsaldo
€ 246.832,52

30-11-2020
1

€ 484.072,31

24-02-2021
2

€ 405.315,13

19-05-2021
3

€ 442.110,17

30-08-2021
4

Verslagperiode
van
2-11-2020

30-11-2020
1

t/m
29-11-2020
van
30-11-2020

24-02-2021
2

t/m
23-2-2021
van
24-2-2021

19-05-2021
3

t/m
18-5-2021
van
19-5-2021
t/m
29-8-2021

Bestede uren

30-08-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

259 uur 30 min

2

227 uur 12 min

3

41 uur 33 min

4

35 uur 57 min

totaal

564 uur 12 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.

30-11-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De failliet is een volle dochter van Z.V.G Holding B.V.. Deze vennootschap is
tevens bestuurder. Van de Holding is bestuurder de heer J.H. van Brussel,
tevens enig aandeelhouder. Z.V.G. Holding B.V. w as bestuurder vanaf
oprichting tot 01-12-2017 en w eer vanaf 04-09-2020, per w elke datum de heer
Lankreijer, bestuurder sedert 01-01-2008 is uitgetreden (01-09-2020). De heer
Van Brussel is enig aandeelhouder en (sedert 16-07-2018) enig bestuurder
van Z.V.G. Holding B.V..

30-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
Onbekend

30-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Alle premies van de reguliere verzekeringen w aren betaald behalve de
ongevallenverzekering voor het personeel. De directie heeft deze premie
alsnog voldaan per 2/3 november 2020.

30-11-2020
1

1.4 Huur
Het bedrijfspand w ordt verhuurd door de oud eigenaar van w ie het pand bij
overname van de onderneming omstreeks 1996 w egens vervuiling van de
bodem. Het pand w ordt gehuurd door “Het W itte Huis” Vastgoed B.V.,
opgericht per 17-12-1996 en thans onder bestuur van de heer Van Brussel
(sedert 16-07-2018) voor een bedrag van € 7.000,-- per jaar. Er is geen
schriftelijke huurovereenkomst opgemaakt. Het is een sterk verouderde fabriek
met sterk verouderde machines en inventaris.

30-11-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Uit de ontvangen eerste toelichting is gebleken dat de onderneming in de
jaren 2015, 2016 en 2017 jaarlijks verlies heeft gemaakt van circa € 300.000,-per jaar. In 2018 is een beperkte w inst gerealiseerd van € 46.000,-- en in
2019 zou een w inst zijn gemaakt van € 26.000,-- dankzij verkoop van oud ijzer
en een machine. Feitelijk is de onderneming verouderd, zijn opdrachten zeer
arbeidsintensief, w ordt gew erkt met sterk verouderde machines en zijn de
marges niet voldoende om kostendekkend te zijn. In de betrokken handel
w orden grote serieproducties uitbesteed aan lage-loon-landen en blijven
alleen de specials achter die zeer arbeidsintensief zijn en w einig marge bieden.
In Nederland heeft dit een kaalslag gegeven onder de gieterijen. Recent is de
meest toonaangevende gieterij gefailleerd (Gieterij Lovink Terborg). In de
jaarrekening van 2018 is reeds een continuïteitsw aarschuw ing opgenomen.
Overigens is die jaarrekening eerst 28 januari 2020 beschikbaar gekomen
terw ijl bij de KvK de jaarrekening reeds op 30 december 2019 vastgesteld en
gedeponeerd zou zijn gew eest. De onderneming levert onder meer aan de
petrochemische industrie en de vliegtuig- en autobouw ers w aardoor in 2020
de orderportefeuille geleden heeft onder corona. De onderneming heeft van
alle NOW maatregelen geprofiteerd maar de verliezen zijn te hoog opgelopen.
Cijfers over 2020 ontbreken vooralsnog.

30-11-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
33

30-11-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
36

2.3 Ontslagaanzegging

30-11-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-11-2020

33

Reeds één personeelslid had zelf al opgezegd tegen 1 december
2020 en tw ee personeelsleden hebben na de ontslagaanzegging
met w ederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigd
per 15-11-2020

totaal

33

2.4 Werkzaamheden personeel
Vanw ege Covid-19 is er geen collectieve intake gehouden door het UW V met
het personeel. Daardoor is er veel tijd en aandacht besteed aan het invullen
van de formulieren ten behoeve van het overnemen van de
loondoorbetalingsverplichting door het UW V en uitleg daarover aan het
personeel. Het personeel had daarbij meer dan gemiddeld ondersteuning
nodig. Het salaris w as door failliet betaald tot en met oktober 2020.

30-11-2020
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
Met de accountant van de onderneming en de bestuurder vindt afstemming
plaats over de verantw oording van de NOW I subsidie en de NOW II subsidie.
Het gaat in totaal om een subsidie van circa € 90.000,-- voor periode I en circa
€ 150.000,-- voor periode II.

24-02-2021
2

Toevoeging 3de verslag d.d. 19-05-2021:
De verantw oording voor NOW I is rond en ligt ter indiening gereed. Er w ordt
gekomen op een voldoende omzetverlies (37%) om de verleende
subsidieaanspraak te kunnen behouden. Daarna zal de NOW II –
verantw oording w orden opgepakt.

19-05-2021
3

Toevoeging 4de verslag d.d. 30-08-2021:
De verantw oording NOW II zal minder eenvoudig zijn dan NOW I omdat door
de omvang daarvan een accountantsverklaring vereist is. De vraag is
opgekomen of de substantiële kosten dit rechtvaardigen gezien het karakter
van een mogelijke terugvordering, te w eten een concurrente vordering. Aan
de accountant en de directie is gevraagd in kaart te brengen w at voor de
accountantsverklaring nodig is en w at mogelijk niet voor handen is. Daarbij
speelt een rol dat de ondernemer de administratie in voorkomend geval
geheel zal moeten verantw oorden tot op het niveau van pakbonnen en
w erkbonnen en de vraag is gerezen of daaraan kan w orden voldaan.

30-08-2021
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
zie toelichting

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
niet van toepassing, huurpand

30-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
geen, afgehandeld

30-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zie toelichting

€ 191.475,20

totaal

€ 191.475,20

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een taxatie uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de aanw ezige
bedrijfsmiddelen, mede in voorbereiding op een onderhandse verkoop dan w el
een veiling.

30-11-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemrecht op de bedrijfsmiddelen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

30-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er is een onderhands bod en dit bod is aanvaard. De verkoop is bij het
opmaken van dit verslag in staat van formalisatie.

30-11-2020
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
Na taxatie is de inboedel (machines en inventaris) verkocht aan de hoogste
bieder. Het bod w as boven taxatie en aanvaardbaar voor de bedoel in
afstemming met de RC. Er zijn enkele zaken verkocht voorafgaande aan de
verkoop van de boedel als geheel. Bij afw ikkeling van het faillissement zal de
positie van pandhouder en fiscus bepalend zijn voor de afdoening van deze
opbrengst.

24-02-2021
2

Toevoeging 3de verslag d.d. 19-05-2021:
Er is in verband met het bodemvoorrecht van de fiscus nog geen afrekening tot
stand gebracht met mogelijke pandhouder(s) op de inventaris en machines. Dit
w ordt aangehouden totdat de positie van de fiscus vaststaat en de omvang
van de boedel is bepaald.

19-05-2021
3

Toevoeging 4de verslag d.d. 30-08-2021:
In overleg met de fiscus is bekeken (Faberformule) of aan de pandhouder
mogelijk nog een betaling kan w orden gedaan op grond van het bodemrecht
van de fiscus. Vastgesteld is dat afhankelijk van de afw ikkeling en de nog te
maken kosten mogelijk een beperkte betaling aan de tw eede pandhouder
zou kunnen zijn.

30-08-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie toelichting
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is nog enig OHW ten tijde van het faillissement dat binnen een maand kan
w orden afgemaakt met een positieve opbrengst naar opgave van de directie.
Besloten is (na toestemming RC) het OHW af te maken.

30-11-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afmaken onder handen w erk per eind november 2020. Daarna zal de balans
gemaakt kunnen w orden w at betreft gemaakte kosten en gerealiseerde
opbrengst.

30-11-2020
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
Zie paragraaf 6.

24-02-2021
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

zie toelichting

€ 3.025,00

€ 0,00

totaal

€ 3.025,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Handelsnaam en mogelijke goodw ill.

30-11-2020
1

Toevoeging 3de verslag d.d. 19-05-2021:
De handelsnaam / domeinnaam / w ebsite is verkocht aan de aandeelhouder /
bestuurder van de failliet. Hierop rust geen zekerheidsrecht zodat de
opbrengst in de boedel valt.

19-05-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Zie toelichting

€ 666.407,00

€ 686.715,73

€ 28.510,50

totaal

€ 666.407,00

€ 686.715,73

€ 28.510,50

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille is verpand aan de Rabobank. De aandeelhouder
heeft een pandrecht 2e in rang. In samenspraak met de bank en de
aandeelhouder w ordt de debiteurenincasso door de curator gedaan tegen een
boedelbijdrage van 10%.
Bij aanvang van het faillissement stond een bedrag aan debiteuren open van €
302.616,00. Hiervan is op dit moment € 137.307,23 betaald op de
boedelrekening en op de bedrijfsrekening bij de Rabobank € 40.526,00.
Vanw ege het doorw erken zijn er boedelfacturen opgemaakt voor een
totaalbedrag van € 349.523,00. Hiervan is € 79.535,00 betaald op de
boedelrekening en € 85.441,00 op de bedrijfsrekening bij de Rabobank.
Voor het ophalen van de mallen zijn boedelbijdrages gevraagd voor een
totaalbedrag van € 14.268,00, w aarvan thans € 4.830,00 is betaald op de
boedelrekening.

30-11-2020
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
Aan boedeldebiteuren is ingevorderd € 409.393,52. Zie ook paragaaf 6. Aan
pre faillissementsdebiteuren € 268.382,73. Zie ook paragraaf 4. Aan
boedelbijdrages voor het ophalen van de mallen is thans € 11.328,50
ontvangen.

24-02-2021
2

Toevoeging 3de verslag d.d. 19-05-2021:
Aan boedeldebiteuren is ingevorderd € 414.330,32.
Prefaillissementsdebiteuren € 272.385,41. Boedelbijdrage ophalen mallen €
242,-- is totaal € 11.570,50. Een nader deel van de boedelbijdrage mallen is
aanvullend nog onderw eg. Zie 4.2

19-05-2021
3

Toevoeging 4de verslag d.d. 30-08-2021:
De boedelbijdrage ophalen mallen is € 16.940,--. Totaalbedrag aan
boedelbijdrage is € 28.510,50.

30-08-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
W at betreft de opbrengst van doorw erk moet nog een splitsing w orden
gemaakt in OHW en voorraad. De incasso is lopende.

30-11-2020
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
Er staat nog een debiteur gedeeltelijk open voor € 59.328,22. Betaling
daarvan is toegezegd en in behandeling.

24-02-2021
2

Toevoeging 3de verslag d.d. 19-05-2021:
Debiteur Flow serve heeft een deel van het nog openstaande bedrag voldaan.
Thans dient nog € 37.545,31 te w orden voldaan. Dit betreft zow el
prefaillissementsvorderingen, boedelvorderingen als boedelbijdragen voor
ophalen mallen. Betaling is toegezegd maar ondervindt vertraging door interen
fiatteringen en w ijziging boedelrekening van de Kasbank (Caceis).
Naast deze debiteur staat er nog één vordering open. Dit betreft een Belgische
debiteur die via een akkoord een doorstart heeft gemaakt. Uit dit akkoord zal
in termijnen een deel van de vordering nog w orden voldaan (naar verw achting
rond de € 3.700,--).

19-05-2021
3

Toevoeging 4de verslag d.d. 30-08-2021:
Alle debiteuren zijn geheel afgedaan. Daarmee is deze rubriek afgedaan.
Verw ezen w ordt naar het financieel verslag.

30-08-2021
4

afgehandeld

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 200.000,00

30-11-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Vordering van de bank(en) circa € 200.000,-- ten tijde van het faillissement.
De Rabobank heeft de onderneming een kredietfaciliteit geboden van maximaal
€ 300.000,--. Daarvan is ten tijde van het faillissement circa € 200.000,-gebruikt.
Daarnaast heeft de aandeelhouder geld beschikbaar gesteld door middel van
een lening van € 150.000,-- w aarop w eer circa € 70.000,-- is afgelost zodat
circa € 90.000,-- resteert, w aartoe een pandrecht is gevestigd. De uitw inning
van pandrechten loopt.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
De bank is geheel voldaan uit de pre-faillissementsdebiteuren inclusief een
boedelbijdrage. Als tw eede pandhouder op debiteuren en 1ste pandhouder op
het OHW /de voorraad is Brumax/Van Brussel geheel voldaan inclusief een
boedelbijdrage. Zie 5.8

5.2 Leasecontracten

24-02-2021
2

5.2 Leasecontracten
Geen

30-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft een 1ste pandrecht op vorderingen, machines, inventaris
en voorraad. De aandeelhouder heeft een pandrecht 2de in rang alsmede
pandrecht op het OHW .

30-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
In opdracht van de bank als 1ste pandhouder w ordt het pandrecht, uiteraard
in overleg met de 2de pandhouder, uitgew onnen. Beide zijn geïnformeerd over
de separatistenregeling die zal w orden toegepast.

30-11-2020
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
De pandrechten op de debiteuren, de voorraad en het OHW zijn afgedaan
onder gehele betaling van de vorderingen.

24-02-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover aanw ezig w ordt dit afgedaan.

30-11-2020
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
Er loopt nog een enkel geschil rond het EV.

24-02-2021
2

5.6 Retentierechten
Geen

30-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen

30-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 36.189,70
Toelichting
Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
€ 26.121,29 inclusief BTW (eerste pandhouder) en € 10.068,41 inclusief BTW
(tw eede pandhouder).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-02-2021
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De uitw inning van pandrechten op debiteuren is ter hand genomen. Zo ook
verkoop van de voorraad en afdoening onder handen w erk.

30-11-2020
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
Invordering van de debiteuren is goeddeels gedaan. Zie paragraaf 4.

24-02-2021
2

Toevoeging 3de verslag d.d. 19-05-2021:
Er loopt nog een invordering bij 2 debiteuren, zie paragraaf 4.

19-05-2021
3

Toevoeging 4de verslag d.d. 30-08-2021:
Alle debiteuren zijn afgedaan. De bank en de tw eede pandhouder op de
debiteuren en de voorraad/het OHW zijn voldaan.

30-08-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Het onderhanden w erk w ordt afgemaakt. De verdere bedrijfsvoering is
gestaakt.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

30-11-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 420.712,02

24-02-2021
2

Toelichting
Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
Opbrengst: € 440.988,22 w aarvan nog te ontvangen € 7.208,20 en € 13.068,-.
Bij aanvang faillissement w as er nog het nodige aan w erk af te maken
w aarmee niet alleen het OHW factureerbaar w erd maar ook pre
faillissementsdebiteuren konden w orden ingevorderd (samenloop van klanten
en belangen). Met toestemming RC is het w erk afgemaakt. Daardoor konden
de boedelfacturen w orden opgemaakt en geïncasseerd. Er zijn ook kosten
gemaakt en toe te rekenen aan die voortzetting. Deze toerekening staat
inclusief toerekening gedeelte van de kosten kantoor curator en kosten derden
en toerekening kosten personeel op een saldo van voorlopig € 185.050,87
inclusief de afrekening van de tw eede pandhouder. Zie hiervoor paragraaf 5.
Nog niet alle kosten zijn bekend. Ook zullen er nog de nodige afvalstromen
afgedaan moeten w orden. Vast staat dat het voortzetten voor de boedel
voordelig is gew eest. Een meer definitieve afrekening volgt later.
Daarnaast is bij het storten van staal radioactieve straling vastgesteld (een
zogenaamde poort-detectie). Dit heeft ertoe geleid dat een inspecteur van de
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming een onderzoek heeft
gedaan op locatie. Als gevolg daarvan is een aantal afvalstromen afgezonderd
ter nadere beoordeling en controle. Ook zijn er vier ovens afgezonderd die zijn
verkocht aan de koper van de boedel, w elke laatste ten minste tw ee van die
ovens heeft verkocht aan een derde en als gevolg van het voorgaande de
ovens niet kan afvoeren. Hierover vindt thans overleg plaats met de inspecteur
en op zijn aanw ijzing ingeschakelde deskundige door de verhuurder ter
beoordeling van deze problematiek, zow el in effect op de afvalstromen als ook
in effect op de uitlevering van de verkochte goederen. Hierover vindt ook
afstemming plaats met de koper. Een en ander is onderw erp van goed
onderling overleg. De gevolgen moeten nog nader w orden beoordeeld.

Toelichting
Toevoeging 3de verslag d.d. 19-05-2021:
Inzake de afrekening van het OHW is er thans afgerekend aan daadw erkelijke
kosten een bedrag van € 33.356,51. Dit zijn kosten als ICT, energie,
beveiliging e.d.. De kosten voor doorw erken personeel, kantoorkosten, kosten
curator dienen nog te w orden berekend. In totaliteit kan gesteld w orden dat
het doorw erken na datum faillissement met als doel het OHW af te ronden
positief heeft uitgepakt, nog afgezien van het feit dat daarmee en daardoor
ook de inning van prefaillissements- vorderingen positief kon verlopen.
In verband met een actuele zaak onder de Hoge Raad ter zake de kw alificatie
van oplevering van het gehuurde in relatie tot voor faillissement bestaande
afvalstoffen, is besloten de uitkomst daarvan eerst af te w achten alvorens
een nader standpunt in te nemen als boedel ter zake de na opzegging huur
achtergebleven afvalstromen w aaronder radioactief afval. Met name rond de
vraag w elke positie de boedel dan heeft in te nemen, te w eten als concurrente
boedelschuld, of concurrente pre-faillissementsschuld. Het ontbreekt nu aan
een hard and fast rule op dit punt.

6.7 Boedelbijdrage

19-05-2021
3

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
niet van toepassing

24-02-2021
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
niet van toepassing, afgehandeld

30-11-2020
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
De w erkzaamheden zijn per medio december 2020 afgelopen gelijk bij
beëindiging arbeidsinzet.

24-02-2021
2

Toevoeging 3de verslag d.d. 19-05-2021:
Het gehuurde is in overleg met de verhuurder opgezegd en w eer aan de
verhuurder ter beschikking gesteld per 28 februari 2021. Er loopt nog een
discussie over oplevering en door de koper van het actief veroorzaakte schade
aan het gehuurde.
Daarnaast loopt de hiervoor geduide discussie rond de vraag hoe de boedel
het terrein mag achter laten en in hoeverre de boedel moet opkomen voor
afvalstoffen die reeds voor datum faillissement aanw ezig w aren.

19-05-2021
3

Toevoeging 4de verslag d.d. 30-08-2021:
In verband met een dw angaanschrijving van de nucleaire autoriteit is overleg
met de betrokken behandelaar en de verhuurder (tevens directie failliet)
geïntensiveerd. Daarnaast is een second opinion gevraagd met betrekking
tot de kosten van opruiming.

30-08-2021
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

30-11-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van de laatste drie jaar zijn tijdig gedeponeerd.

30-11-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing. Samenstellingsverklaring met continuïteitsw aarschuw ing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

30-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

30-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

30-11-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

30-11-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Toevoeging 3de verslag d.d. 19-05-2021:
In de komende verslagperiode zal hier nadere aandacht aan gegeven w orden.

19-05-2021
3

Toevoeging 4de verslag d.d. 30-08-2021:
Tot op heden hebben alle w erkzaamheden en ook de beoordeling van de
administratie in het kader van de NOW I verantw oording geen aanleiding
gegeven aan te nemen dat de administratie niet op voldoende deugdelijke
w ijze is gevoerd gew eest noch zijn andere gronden gebleken te tw ijfelen
aan onrechtmatig optreden.

30-08-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Na afdoening onder handen w erk en veiling zal nader onderzoek w orden
gedaan.

30-11-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator.
€ 915,12

30-11-2020
1

24-02-2021
2

Toelichting
Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
Er is een huurvordering ingediend voor een totaalbedrag ad € 915,12 inclusief
BTW .
€ 2.754,37

19-05-2021

Toelichting
Toevoeging 3de verslag d.d. 19-05-2021:
De huurvordering is gew ijzigd. Totaalbedrag inclusief BTW : € 2.745,37.
Daarnaast is de discussie over de kosten van afvoer van afvalstromen en de
aard van die vordering onderw erp van nader overleg, zie ook hiervoor 6.8.
€ 215.638,08

3

30-08-2021
4

Toelichting
Toevoeging 4de verslag d.d. 30-08-2021:
Het UW V heeft haar boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad
€ 212.892,71.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 109.361,00

30-11-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een aantal vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 109.361,--.
€ 172.048,00

24-02-2021
2

Toelichting
Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
De Belastingdienst heeft een aantal vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 172.048,--.
€ 192.465,00

19-05-2021
3

Toelichting
Toevoeging 3de verslag d.d. 19-05-2021:
De Belastingdienst heeft een aantal vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 192.465,-- (inclusief art. 29.7 OB).

8.3 Pref. vord. UWV
€ 41.575,81
Toelichting
Toevoeging 4de verslag d.d. 30-08-2021:
Het UW V heeft haar preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
ad € 41.575.81.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30-08-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

30-11-2020
1

Toelichting
Volgens de administratie van failliet zijn er 70 schuldeisers.
Tot nu toe hebben 30 schuldeisers hun vordering ingediend.
49

24-02-2021
2

Toelichting
Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
Tot nu toe hebben 49 schuldeisers hun vordering ingediend.

52

30-08-2021
4

Toelichting
Toevoeging 4de verslag d.d. 30-08-2021:
Tot nu toe hebben 52 schuldeisers hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 88.261,19

30-11-2020
1

Toelichting
Volgens de administratie van failliet is het totaalbedrag aan concurrente
schulden € 167.056,41 inclusief BTW .
Door de 30 schuldeisers is een totaalbedrag van € 88.261,19 inclusief BTW en
kosten ingediend
€ 159.826,92

24-02-2021
2

Toelichting
Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
Door de 49 schuldeisers is een totaalbedrag van € 159.826,92 inclusief BTW en
kosten ingediend.
€ 159.375,01

19-05-2021
3

Toelichting
Toevoeging 3de verslag d.d. 19-05-2021:
Het door de schuldeisers ingediende bedrag is gew ijzigd naar € 159.375,01
inclusief BTW en kosten.
€ 161.119,26
Toelichting
Toevoeging 4de verslag d.d. 30-08-2021:
Het door de 52 schuldeisers ingediende bedrag is gew ijzigd naar €
161.119,26 inclusief BTW en kosten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

30-08-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Schuldeisers aanschrijven, vorderingen noteren en bevestigen.

30-11-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

30-11-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
geen, afgehandeld

30-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De eerste periode gaat op aan inventarisatie, taxatie, onderzoek onderhandse
verkoop, veiling en afdoening onderhanden w erk alsmede incasso debiteuren.

30-11-2020
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
Het gehuurde zal eind februari w orden opgeleverd aan de verhuurder. Dan
zullen er nog enkele afvalstoffen achterblijven. Met de verhuurder w ordt
overleg gevoerd over het afvoeren daarvan, de kosten daarvan en in hoeverre
de boedel daarvoor moet opkomen. Daarnaast is een deel van het afval
aangemerkt als radioactief en daarvoor loopt een bijzondere procedure van
vaststelling, veiligstelling en afvoer.

24-02-2021
2

Zie tevens paragraaf 6.6
Toevoeging 3de verslag d.d. 19-05-2021:
Er ligt nog een aantal zaken voor w aaronder (1) afhandeling debiteuren, (2)
afhandeling pandrechten machines en inventaris in relatie tot het bodemrecht,
(3) afhandeling van NOW II, (4) afhandeling van opleverpunten tussen de
koper van de boedel en de verhuurder, (5) afw ikkeling van de afvalstromen op
het terrein achter gebleven en (6) afdoening rechtmatigheidsonderzoek.

19-05-2021
3

Toevoeging 4de verslag d.d. 30-08-2021:
De debiteuren zijn afgedaan;
(1) Afdoening pandrechten hangt op afw ikkeling boedel en mogelijke kosten
tot afvoer van afval;
(2) NOW II is in onderzoek;
(3) Oplevering heeft plaats gevonden, zover er punten van oplevering zijn
gew eest zijn die onder de aandacht gebracht;
(4) Deze discussie loopt.

30-08-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend

30-11-2020
1

Toevoeging 2de verslag d.d. 24-02-2021:
De afw ikkeling hangt met name samen met de laatste incasso, de afw ikkeling
van NOW I en II, de afw ikkeling van de afvalstromen en het boekenonderzoek.
Hoeveel tijd dit alles vergt is nog onduidelijk. Daarnaast zullen de vorderingen
van UW V en fiscus nog moeten w orden vastgesteld en de positie van gestelde
pandrechten op machines en inventaris.

24-02-2021
2

Toevoeging 3de verslag d.d. 19-05-2021:
Moment van afw ikkeling en w ijze van afw ikkeling is vooralsnog onbekend.

19-05-2021
3

Toevoeging 4de verslag d.d. 30-08-2021:
Termijn van afw ikkeling nog onduidelijk gezien lopende kw esties.

30-08-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
30-11-2021

30-08-2021
4

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

30-11-2020
1

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

19-05-2021
3

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

30-08-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

