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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Eck Lexmond BV

06-05-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN ECK LEXMOND
BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23071475,
statutair gevestigd te Lexmond, correspondentieadres: 4128 ZV Lexmond,
Postbus 2, vestigingsadres: 4128 LE Lexmond, Lakerveld 43

06-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Carrosserieherstel:
De carrosserie-, aanhangw agen- en opleggerbouw , de import en export en de
handel in de hierdoor, ontstane producten en aanverw ante artikelen,
reparaties en onderhoud getrokken materieel.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 1.897.902,00

€ -25.833,00

€ 678.440,00

2017

€ 1.766.353,00

€ -227.256,00

€ 652.754,00

Toelichting financiële gegevens

06-05-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Curator zal in het kader van de te verrichten rechtmatigheidsonderzoeken
(hoofdstuk 7), de financiële gegevens nog nader doornemen en analyseren.

06-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

06-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 1.512,50

06-05-2019
1

€ 60.278,47

13-08-2019
2

€ 49.974,77

13-11-2019
3

€ 49.976,88

28-02-2020
4

€ 57.439,92

11-06-2020
5

€ 53.351,56

23-09-2020
6

€ 46.818,89

16-03-2021
7

€ 24.882,16

16-09-2021
8

Verslagperiode
van
15-3-2019

06-05-2019
1

t/m
2-5-2019
van
3-5-2019

13-08-2019
2

t/m
13-7-2019
van
13-8-2019
t/m
11-11-2019

13-11-2019
3

van
12-11-2019

28-02-2020
4

t/m
27-2-2020
van
28-2-2020

11-06-2020
5

t/m
10-6-2020
van
11-6-2020

23-09-2020
6

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020

16-03-2021
7

t/m
15-3-2021
van
16-3-2021

16-09-2021
8

t/m
15-9-2021
van
16-9-2021

15-03-2022
9

t/m
13-3-2022
van
14-3-2022
t/m
1-9-2022

Bestede uren

06-09-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

19 uur 54 min

3

5 uur 18 min

4

16 uur 24 min

5

34 uur 12 min

6

30 uur 36 min

7

114 uur 42 min

8

266 uur 36 min

9

1 uur 6 min

10

2 uur 6 min

totaal

490 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw . Het bevat een
omschrijving van de toestand van de boedel en derden w orden door middel
van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit
verslag kunnen door derden geen rechten w orden ontleend. Curator behoudt
zich het recht voor slechts die gegevens in het verslag op te nemen, w aarvan
curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar w orden gemaakt. De
lezer dient zich er dan ook van bew ust te zijn dat niet altijd alle gegevens door
curator in dit verslag zijn opgenomen.

06-05-2019
1

Verslag 3:
In verslag 2 is per abuis een onjuiste verslagperiode opgenomen. Verslag 2
heeft betrekking op periode 3 mei 2019 tot en met 12 augustus 2019.

13-11-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 24 mei 1993. De besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Van Eck Group BV (hierna: "Van Eck Group") houdt
alle aandelen in gefailleerde. De heer J. van Eck (hierna: "de heer Van Eck") is
middellijk bestuurder van gefailleerde.
Gefailleerde maakt deel uit van een concern (hierna: "de Van Eck groep"). De
Van Eck groep houdt zich bezig met het ontw ikkelen en produceren van
duurzame transportoplossingen. De Van Eck groep bestaat uit de volgende
w erkmaatschappijen:
Van Eck Beesd BV;
Van Eck Lexmond BV;
Van Eck Airport Services BV;
Koeltechnisch bedrijf Transfrigo BV;
Van Eck Rental & Trading BV.

06-05-2019
1

Van Eck Group houdt alle aandelen in voornoemde vennootschappen. Voor de
goede orde merkt curator hierbij op dat alleen de besloten vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid Van Eck Beesd BV en Van Eck Lexmond BV in
staat van faillissement zijn verklaard.

1.2 Lopende procedures
Voor zover curator bekend, zijn erop dit moment geen procedures aanhangig
w aarbij gefailleerde eisende of gedaagde partij is.

06-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
Van Eck Group verzorgde de gebruikelijke verzekeringen voor gefailleerde.
Gelet hierop verw acht curator geen premierestituties te kunnen realiseren.

06-05-2019
1

1.4 Huur
Op de faillissementsdatum w aren de activiteiten van de gefailleerde
onderneming reeds gestaakt. De onderneming van gefailleerde w erd gedreven
vanuit een bedrijfspand aan de Lakerveld 43 te (4128 LE) Lexmond. Voor zover
curator bekend, is dit bedrijfspand voor faillissementsdatum verkocht.
Gelijktijdig is ook de huurovereenkomst met gefailleerde beëindigd. Curator
doet hier nog onderzoek naar.

1.5 Oorzaak faillissement

06-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Over de oorzaak van het faillissement verklaarde de heer Van Eck het
volgende.

06-05-2019
1

De Van Eck groep is een familiebedrijf, dat in het jaar 1912 is opgericht. De
heer Van Eck is al ruim 30 jaar bij het bedrijf betrokken. Nu de heer Van Eck de
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, is afgelopen jaren gezocht naar
opvolging. De zoon van de heer Van Eck is w el w erkzaam binnen de Van Eck
groep, maar had niet de ambitie om het bedrijf alleen voort te zetten. In het
jaar 2017 zou een overname plaatsvinden via een zogenaamde 'management
buy out', maar die ketste uiteindelijk af. Vervolgens heeft de familie Van Eck
het bedrijf zelf teruggenomen en onder meer de verliezen over 2017 en 2018
gefinancierd.
Sinds de nazomer van 2018 is opnieuw gezocht naar een overnamepartij. Het
bedrijf kon op eigen kracht niet verder en bovendien w aren er investeringen
nodig op zow el ICT- als engineeringvlak. In dat kader is het bedrijfspand te
Lexmond verkocht. Het w as de bedoeling om de activiteiten van de Van Eck
groep vanuit Beesd voort te zetten. De vennootschap van Van Eck Lexmond BV
zou dan w aarschijnlijk, op termijn, geliquideerd w orden.
Enkele w eken voor faillissement is de zoon van de heer Van Eck getroffen door
een ernstig ongeval. Dit leidde ertoe dat de partijen, die tot dan nog
geïnteresseerd w aren in overname van de activiteiten van Van Eck Beesd BV,
afhaakten. Kort daarna heeft de heer Van Eck ertoe dienen te besluiten om tot
eigen aangifte van het faillissement van Van Eck Beesd BV over te gaan.
Omdat de activa/activiteiten van Van Eck Lexmond BV per faillissementsdatum
van Van Eck Beesd BV voornamelijk nog bestond uit 12
arbeidsovereenkomsten, van personeelsleden die allen inmiddels
(voornamelijk) w erkten op de vestiging te Beesd, is het ertoe geleid dat het
faillissement van Van Eck Lexmond BV spoedig daarna eveneens is
uitgesproken.
Het voorgaande betreft het relaas van de heer Van Eck. In het kader van de
onderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 dient curator ook nog zelf de
oorzaken van het faillissement nader in kaart te brengen. Curator zal hier in
een volgend verslag over rapporteren.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

06-05-2019
1

Toelichting
Op faillissementsdatum had gefailleerde 12 personeelsleden in dienst,
w aarvan 4 oproepkrachten.

Toelichting
VERSLAG 2:

13-08-2019
2

Aanvullend merkt curator op dat op 22 maart 2019 in samenw erking met UW V
een informatiebijeenkomst is georganiseerd. Na deze informatiebijeenkomst
heeft curator de gesprekken met UW V afgerond.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

06-05-2019
1

Toelichting
Uit verklaringen van de salarisadministratie blijkt dat er in het jaar voor
faillissement geen noemensw aardige veranderingen in het personeelsbestand
van gefailleerde hebben plaatsgevonden. Hierbij dient echter het volgende te
w orden opgemerkt. Gelet op de afbouw van de activiteiten van gefailleerde
w erden in de periode voor faillissement de oproepkrachten steeds minder vaak
ingezet en w erden personeelsleden van gefailleerde ingezet om
w erkzaamheden te verrichten bij zusteronderneming Van Eck Beesd B.V.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-3-2019

12

Zie paragraaf 2.1

totaal

12

2.4 Werkzaamheden personeel
Curator is nog in gesprek met UW V maar verw acht in dit kader niet veel
w erkzaamheden meer meer te verrichten.

06-05-2019
1

VERSLAG 2:
Curator verw acht alleen nog dat UW V haar vordering ter verificatie zal
indienen. Hiermee zijn de w erkzaamheden als bedoeld in dit hoofdstuk
afgerond.

13-08-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

06-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

06-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

06-05-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

06-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

06-05-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

(incourante) voorraad Lexmond

€ 1.512,50

totaal

€ 1.512,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het al verkochte bedrijfspand te Lexmond heeft curator nog voorraad
aangetroffen, voornamelijk incourant. Deze voorraad is verkocht aan de
nieuw e eigenaar van het bedrijfspand, nadat curator w as gebleken dat de
voorraad niet verkocht kon w orden aan andere partijen.

06-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De verkoop van de voorraad w ordt op dit moment nog afgerond.

06-05-2019
1

VERSLAG 2:
De verkoop van de (incourante) voorraad is inmiddels volledig afgerond.
Curator verw acht geen w erkzaamheden hieromtrent meer te hoeven
verrichten.

13-08-2019
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Mogelijk beschikt gefailleerde nog over een creditsaldo. Curator doet hier nog
onderzoek naar.

06-05-2019
1

VERSLAG 2:
Gefailleerde beschikte op de faillissementsdatum over een creditsaldo ter
hoogte van € 4.974,20 op de bij Rabobank aangehouden bankrekening.
Curator heeft dit bedrag naar de boedelrekening geleid.

13-08-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie paragraaf 3.8.

06-05-2019
1

VERSLAG 2:
Naar verw achting geen.

13-08-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

debiteurenportefeuille

€ 111.365,38

€ 37.147,12

totaal

€ 111.365,38

€ 37.147,12

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op dit moment brengt curator de hoogte van de debiteurenportefeuille in
kaars, w aarna tot de incasso ervan zal w orden overgegaan. Curator komt
hierop in zijn volgende verslag terug.

06-05-2019
1

VERSLAG 2:
De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. Curator zal in zijn volgende
verslag melding maken van de in dit kader gerealiseerde opbrengsten.

13-08-2019
2

VERSLAG 3:
De afgelopen verslagperiode heeft curator een opbrengst w eten te realiseren
ter hoogte van € 37.147,12. Curator correspondeert met de debiteuren die
nog niet tot betaling zijn overgegaan.

13-11-2019
3

Verslag 4:
De incasso van de debiteurenportefeuille w ordt de komende verslagperiode
voortgezet.

28-02-2020
4

Verslag 6:
Curator heeft de inning van de debiteurenportefeuille voortgezet. De
debiteuren die nog niet tot betaling zijn overgegaan van hun openstaande
vorderingen pretenderen aanzienlijke tegenvorderingen te hebben op
gefailleerde. Curator tracht nog eenmaal buiten rechte tot inning over te gaan.
Mocht dit niet effectief zijn, zal curator (rechts)maatregelen treffen.

23-09-2020
6

Curator heeft getracht nog eenmaal buiten rechte tot inning over te gaan van
een viertal vorderingen. Ten aanzien van tw ee debiteuren heeft dit
geresulteerd in een een schikking met partijen. Ten aanzien van de andere
tw ee debiteuren heeft curator de rechter-commissaris om machtiging verzocht
om in rechte op te mogen treden tegen deze debiteuren.

16-03-2021
7

Verslag 8:
Curator heeft na het verkrijgen van een machtiging van de rechter-commissaris
om te procederen tegen een debiteur, alsnog een schikking getroffen met deze
debiteur. Daarnaast is curator een procedure gestart tegen de laatste
openstaande debiteur, zie hoofdstuk 9 van dit faillissementsverslag.

16-09-2021
8

Verslag 9:
De procedure tegen de laatste openstaande debiteur loopt nog, zie hoofdstuk
9 van dit faillissementsverslag.

15-03-2022
9

Verslag 10:
In verband met een lopende procedure tegen de laatste openstaande
debiteur verw ijst curator naar hoofdstuk 9 van dit faillissementsverslag.

06-09-2022
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zoals gezegd, brengt curator dit nog nader in kaart.

06-05-2019
1

VERSLAG 2:
Curator zet de incasso van de debiteurenportefeuille in de komende
verslagperiode voort.

13-08-2019
2

VERSLAG 3:
Curator zal de aankomende verslagperiode nader corresponderen met de
debiteuren die nog niet tot betaling zijn overgegaan.

13-11-2019
3

Curator zal de incasso van de debiteurenportefeuille voortzetten.

28-02-2020
4

Verslag 8:
Curator zal het incassotraject alleen nog ten aanzien van de laatste inbare
debiteur voortzetten.

16-09-2021
8

Verslag 9:
Curator zet het incassotraject ten aanzien van de laatste inbare debiteur
voort.

15-03-2022
9

Verslag 10:
Curator zal de incassow erkzaamheden ten aanzien van de laatste
openstaande debiteur hervatten zodra de kantonrechter vonnis heeft
gew ezen.

06-09-2022
10

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

06-05-2019
1

Curator is niet bekend met (een) vordering(en) van bank(en).

5.2 Leasecontracten
Curator is gebleken dat gefailleerde mogelijk leasecontracten had afgesloten
met betrekking tot copiers. Curator heeft dit punt nog in onderzoek en zal hier
in het volgende verslag op terugkomen.

06-05-2019
1

VERSLAG 2:
Gefailleerde had één leasecontract afgesloten met betrekking tot copiers. Dit
leasecontract is overgenomen door Van Eck Trailers B.V. Dit is de partij die de
activa/activiteiten heeft overgenomen van het tevens gefailleerde Van Eck
Beesd B.V.

13-08-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Curator is niet bekend met beroepen op zekerheden.

06-05-2019
1

Verslag 6:
Vande W ieck Beheer B.V., één van de bovenliggende vennootschappen,
bew eert pandrechten te hebben op vorderingen, voorraden/OHW en
bedrijfsinventariszaken van gefailleerde. Curator kan niet tot erkenning van
deze pandrechten overgaan. Vande W ieck Beheer B.V. is een andere mening
toegedaan en heeft om deze reden een procedure aanhangig gemaakt bij de
Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, w aarover meer in hoofdstuk 9 van dit
faillissementsverslag.

23-09-2020
6

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

06-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De gedane beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn afgew ikkeld bij het
faillissement van Van Eck Beesd BV (zie paragraaf 5.5 van het verslag in het
faillissement van Van Eck Beesd BV).

06-05-2019
1

VERSLAG 2:
De afgelopen verslagperiode heeft curator nog één beroep op het recht van
eigendomsvoorbehoud beoordeeld. Curator heeft dit beroep niet kunnen
honoreren.

13-08-2019
2

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep op retentierechten gedaan.

06-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep op reclamerechten gedaan.

06-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

06-05-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Curator zal nog onderzoek doen naar bancaire vordering(en) en de
leasecontracten afw ikkelen.

06-05-2019
1

VERSLAG 2:
Curator zet zijn onderzoek naar eventuele bancaire vordering(en) voort.

13-08-2019
2

Verslag 6:
Curator verw ijst voor de w erkzaamheden met betrekking tot de zekerheden
naar hoofdstuk 9 van dit faillissementsverslag.

23-09-2020
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

06-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

06-05-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

06-05-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

06-05-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

06-05-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

06-05-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator heeft de boekhouding en administratie van gefailleerde volledig
veiliggesteld.

06-05-2019
1

Curator zal de administratie en boekhouding alsmede de gang van zaken
voorafgaand aan het faillissement nog nader onderzoeken.
VERSLAG 2:
Curator heeft een aanvang gemaakt met de onderzoeken als bedoeld in dit
hoofdstuk. Ten behoeve van deze onderzoeken heeft curator een accountant
ingeschakeld, die onderzoek zal doen aan de hand van de administratie en
boekhouding van gefailleerde naar de financieel relevante feitelijke
omstandigheden in de periode voorafgaand aan het faillissement.

13-08-2019
2

VERSLAG 3:
Curator correspondeert met de accountant over de administratie en
boekhouding van gefailleerde. Bezien w ordt w elke financiële feiten relevant
zijn voor de uit te voeren rechtmatigheidsonderzoeken.

13-11-2019
3

Verslag 4:
Curator zet de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk de komende
verslagperiode voort. Vanw ege de verw evenheid met het faillissement van Van
Eck Beesd, w aarvan curator tevens curator is, zullen de onderzoeken
gezamenlijk w orden uitgevoerd. Zodra curator zich kan uitlaten over zijn
(eerste) bevindingen, zal hij hierover rapporteren.

28-02-2020
4

Verslag 5:
Curator correspondeert met de bestuurder van gefailleerde over de lopende
rechtmatigheidsonderzoeken. Afhankelijk van de uitkomst van deze
correspondentie zal curator een nader onderzoek instellen.

11-06-2020
5

Verslag 6:
Curator heeft een nader onderzoek ingesteld naar de financieel relevante
feitelijke omstandigheden in de periode voorafgaand aan het faillissement.
Curator schakelde hier reeds een accountant voor in, die onderzoek heeft
gedaan aan de hand van de administratie en boekhouding van gefailleerde. De
aankomende verslagperiode zal curator gebruiken om de uitkomsten van dit
onderzoek te bestuderen.

23-09-2020
6

Curator heeft de uitkomsten uit het onderzoek bestudeerd. Dit onderzoek
bevat een beschrijving van de financiële omstandigheden voorafgaand aan het
faillissement. Curator zal de aankomende verslagperiode de civielrechtelijke
gevolgen bepalen die aan de conclusies uit het onderzoek verbonden kunnen
w orden.

16-03-2021
7

Verslag 8:
Om de civielrechtelijke gevolgen te kunnen bepalen van de financiële
omstandigheden voorafgaand aan het faillissement heeft curator de
bestuurder van gefailleerde verzocht nadere bescheiden te overleggen.
Curator correspondeert hierover met de advocaat van de bestuurder van
gefailleerde.

16-09-2021
8

Verslag 9:

15-03-2022

Ook de afgelopen verslagperiode heeft er diverse correspondentie
plaatsgevonden tussen bovengenoemde partijen. Deze correspondentie zal de
komende verslagperioden w orden voortgezet.
Verslag 10:
De aankomende verslagperiode zet curator het rechtmatigheidsonderzoek
voort.

9

06-09-2022
10

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 29 december 2018
2016: 25 juli 2017
2015: 23 december 2016

06-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit punt heeft curator in onderzoek.

06-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nu gefailleerde is opgericht op 24 mei 1993, is een eventuele vordering tot
volstorting reeds verjaard. Curator zal hier dan ook geen onderzoek naar
doen.

06-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

06-05-2019
1

Curator is vooralsnog niet van enig onbehoorlijk bestuur gebleken. Zo nodig
zal hij in een volgend verslag op dit onderw erp terugkomen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

06-05-2019
1

Curator is vooralsnog niet gestuit op enig paulianeus handelen. Zo nodig zal
hij in een volgend verslag op dit onderw erp terugkomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Curator verw ijst hier naar paragraaf 7.1 van dit verslag.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

06-05-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator zal de aankomende verslagperiode een aanvang maken met de
onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk.

06-05-2019
1

VERSLAG 2:
Curator zal de komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken
voortzetten.

13-08-2019
2

VERSLAG 3:
Curator zet in samenw erking met een accountant de
rechtmatigheidsonderzoeken voort.

13-11-2019
3

Curator zet de rechtmatigheidsonderzoeken voort.

28-02-2020
4

Verslag 5:
Curator zet zijn correspondentie met de bestuurder van gefailleerde voort.

11-06-2020
5

Verslag 6:
Curator zal de aankomende verslagperiode de uitkomsten van het onderzoek
van de ingeschakelde accountant bestuderen en hier vervolg aan geven.

23-09-2020
6

Curator verw ijst naar paragraaf 7.1 van dit faillissementsverslag.

16-03-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

06-05-2019
1

Toelichting
Curator is (vooralsnog) niet bekend met enige boedelvorderingen.

Toelichting

13-08-2019
2

VERSLAG 2:
Curator verw acht nog een boedelvordering te ontvangen van UW V.

€ 48.356,44

13-11-2019
3

Toelichting
VERSLAG 3:
UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 48.356,44.

Toelichting
VERSLAG 5:

11-06-2020
5

UW V heeft haar vordering verhoogd naar € 48.387,92.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 204.374,00

06-05-2019
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft bij curator verschillende vorderingen betreffende
loonheffingen en omzetbelasting ingediend, met een gezamenlijke w aarde van
€ 204.374,00.

€ 204.688,00

13-08-2019
2

Toelichting
VERSLAG 2:
De Belastingdienst heeft aanvullend een tw eetal vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

06-05-2019
1

Toelichting
UW V heeft nog geen vordering bij curator ingediend. Curator verw acht w el een
vordering van UW V.

€ 38.455,29

13-11-2019
3

Toelichting
VERSLAG 3:
UW V heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 38.455,29.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren bij curator gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

06-05-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

06-05-2019
1

Toelichting
Tot op heden hebben 16 crediteuren een concurrente vordering bij curator
ingediend.

25

13-08-2019
2

Toelichting
VERSLAG 2:
Tot op heden hebben 25 crediteuren een concurrente vordering bij curator
ingediend.

28

13-11-2019
3

Toelichting
VERSLAG 3:
Tot op heden hebben 28 crediteuren een concurrente vordering bij curator
ingediend.

29

16-09-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 69.308,10

06-05-2019
1

Toelichting
Op dit moment bedraagt het ingediende bedrag € 69.308,10,-

€ 80.138,75

13-08-2019
2

Toelichting
VERSLAG 2:
Op dit moment bedraagt het ingediende bedrag € 80.138,75.

€ 114.518,06

13-11-2019
3

Toelichting
VERSLAG 3:
Op dit moment bedraagt het ingediende bedrag € 114.518,06.

€ 118.799,06

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

16-09-2021
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

06-05-2019
1

VERSLAG 3:
Vooralsnog onbekend.

13-11-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Curator verw acht de gebruikelijke correspondentie met crediteuren voorlopig
nog voort te zullen zetten.

06-05-2019
1

VERSLAG 2:
Curator zet de gebruikelijke correspondentie met crediteuren voort.

13-08-2019
2

VERSLAG 3:
Ook in de aankomende verslagperiode zal curator zijn gebruikelijke
w erkzaamheden blijven voortzetten.

13-11-2019
3

Verslag 4:
De afgelopen verslagperiode hebben zich geen crediteuren bij curator gemeld.
Curator zal zijn w erkzaamheden zoals bedoeld in dit hoofdstuk voortzetten
zodra een nieuw e crediteur zich bij curator meldt.

28-02-2020
4

Verslag 6:
De afgelopen verslagperiode hebben zich geen w ijzigingen voorgedaan in dit
hoofdstuk. Zodra zich een crediteur bij curator meldt, zal curator zijn
w erkzaamheden voortzetten.

23-09-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Curator is vooralsnog niet bekend met lopende procedures.

06-05-2019
1

Verslag 6:
Zoals curator meldde in hoofdstuk 5 van dit faillissementsverslag, is Vande
W ieck Beheer B.V. een procedure gestart.

23-09-2020
6

Verslag 8:
Zoals curator meldde in hoofdstuk 4 van dit faillissementsverslag, is curator
een procedure gestart tegen een debiteur.

16-09-2021
8

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

06-05-2019
1

Verslag 6:
Curator is door middel van een dagvaarding opgeroepen om te verschijnen ter
terechtzitting voor de civiele rechter van de rechtbank Gelderland, locatie
Arnhem. De procedure gaat over de erkenning van de door Vande W ieck
Beheer B.V. gepretendeerde pandrechten.

23-09-2020
6

Verslag 8:
Curator is door middel van een dagvaarding een procedure gestart tegen
voornoemde debiteur. De procedure gaat over de nakoming van een nog
openstaande factuur ter hoogte van € 4.839,14.

16-09-2021
8

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

06-05-2019
1

Verslag 6:
Curator heeft verw eer gevoerd tegen de door Vande W ieck Beheer B.V.
aanhangig gemaakte procedure. Curator is in afw achting van de mondelinge
behandeling.

23-09-2020
6

Inmiddels is er een datum voor een mondelinge behandeling bepaald. Deze
mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 17 september 2021.

16-03-2021
7

Verslag 8:
Ten aanzien van de procedure tegen de debiteur zal naar alle
w aarschijnlijkheid de aankomende verslagperiode vonnis w orden gew ezen
door de kantonrechter.

16-09-2021
8

Verslag 9:

15-03-2022
9

Procedure debiteur
In de procedure tegen de debiteur is thans nog geen vonnis gew ezen door de
kantonrechter.
Procedure erkenning pandrechten
In de procedure over de erkenning van de door Vande W ieck Beheer B.V.
(hierna: "Vande Wieck") gepretendeerde pandrechten is op 19 januari 2022
vonnis gew ezen door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Deze zaak
draait in de kern om de vraag of Vande W ieck geldige pandrechten heeft op de
voorraad, inventaris en vorderingen van Van Eck Beesd B.V. en Van Eck
Lexmond B.V. Vande W ieck vordert een verklaring voor recht dat zij
pandrechten heeft. Verder vordert Vande W ieck betaling van een geldbedrag
op grond van een na het faillissement met de curator gesloten overeenkomst.
De curator betw ist dat Vande W ieck zich als separatist kan verhalen en betw ist
de afspraken die aan het gevorderde geldbedrag ten grondslag liggen.
Daarnaast verw eert hij zich met de stelling dat de pandrechten als afhankelijke
rechten door verrekening of betaling van de onderliggende vordering teniet
zijn gegaan. De rechtbank Gelderland volgt curator in zijn stellingen. De
vorderingen van Vande W ieck zijn afgew ezen.
Ten tijde van het uitbrengen van onderhavig verslag is de hoger
beroepstermijn nog niet verstreken, w aardoor het nog mogelijk is dat Vande
W ieck hoger beroep instelt tegen het gew ezen vonnis.
Verslag 10:
Procedure debiteur
In de procedure tegen de debiteur is nog geen vonnis gew ezen door de
kantonrechter.
Procedure erkenning pandrechten
Vande W ieck heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis d.d. 19 januari
2022 van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Curator heeft de
afgelopen verslagperiode in hoger beroep schriftelijk verw eer gevoerd. Het
gerechtshof Arnhem-Leeuw arden heeft inmiddels bepaald dat er een
mondelinge behandeling zal plaatsvinden. De datum voor deze mondelinge
behandeling is thans nog onbekend.

9.4 Werkzaamheden procedures

06-09-2022
10

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

06-05-2019
1

Verslag 6:
Curator zal de w erkzaamheden zoals bedoeld in dit hoofdstuk vervolgen zodra
een datum voor een mondelinge behandeling is bepaald en hiervoor
voorbereidingen moeten w orden getroffen.

23-09-2020
6

Verslag 8:
Curator zal de incasso- en voorbereidingsw erkzaamheden de aankomende
verslagperiode voortzetten.

16-09-2021
8

Verslag 9:
De procedure tegenover de debiteur w ordt komende verslagperiode
voortgezet.

15-03-2022
9

Verslag 10:
Curator zal de benodigde w erkzaamheden uitvoeren in beide procedures.

06-09-2022
10

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met het
volgende:

06-05-2019
1

afw ikkeling verkoop activa;
afw ikkelen leaseovereenkomsten;
afw ikkelen beroepen eigendomsvoorbehouden;
onderzoek debiteurenportefeuille;
corresponderen met crediteuren en klanten van gefailleerde;
verrichten onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen;
aanvangen rechtmatigheidsonderzoeken.
VERSLAG 2:
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:

13-08-2019
2

inning van de debiteurenportefeuille;
corresponderen met crediteuren van gefailleerde;
voortzetten rechtmatigheidsonderzoeken.
VERSLAG 3:
In de komende verslagperiode zal curator de volgende w erkzaamheden
voortzetten:
inning van de debiteurenportefeuille;
corresponderen met crediteuren van gefailleerde;
rechtmatigheidsonderzoeken.

13-11-2019
3

Verslag 4:
In de komende verslagperiode zal curator de volgende w erkzaamheden
voortzetten:

28-02-2020
4

inning van de debiteurenportefeuille;
rechtmatigheidsonderzoeken.
Verslag 5:
In de komende verslagperiode zal curator de volgende w erkzaamheden
voortzetten:

11-06-2020
5

inning van de debiteurenportefeuille;
rechtmatigheidsonderzoeken.
Verslag 6:
In de aankomende verslagperiode zal curator zich met name richten op:

23-09-2020
6

incasso van de debiteurenportefeuille;
rechtmatigheidsonderzoeken;
procedure tegen Vande W ieck Beheer B.V.
De aankomende verslagperiode zet curator bovengenoemde w erkzaamheden
voort.

16-03-2021
7

Verslag 8:
In de aankomende verslagperiode zal curator zich met name richten op de
incasso van de debiteurenportefeuille en de rechtmatigheidsonderzoeken.

16-09-2021
8

Verslag 9:
Ook de aankomende verslagperiode zal curator zich met name richten op de
incasso van de debiteurenportefeuille en de rechtmatigheidsonderzoeken.

15-03-2022
9

Verslag 10:
In de aankomende verslagperiode zal curator zich vooral richten op de
rechtmatigheidsonderzoeken en de lopende procedures.

06-09-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk binnen w elke termijn het faillissement
afgew ikkeld
kan w orden.

06-05-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-3-2023

06-09-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
Volgt uit het voorgaande.

06-05-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

