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Algemene gegevens
Naam onderneming
Euro-Tiss BV

19-12-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euro-Tiss BV,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (4016 CV) Kapel-Avezaath aan de
Laageinde 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
30127533.

19-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Biotechnologisch speur- en ontw ikkelingsw erk voor overige toepassingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 1.806.654,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 203.747,00

€ 203.747,00

Toelichting financiële gegevens

19-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over het jaar 2019 zijn afkomstig uit de kolommenbalans die w erd
ingediend bij het verzoekschrift tot verlening van de surseance van betaling
d.d. 11 november 2019. De curator heeft thans nog geen inzicht in de cijfers
over de voorgaande boekjaren.

19-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

19-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

19-12-2019
1

€ 28.891,78

12-03-2020
2

€ 72.050,32

10-06-2020
3

€ 63.324,17

09-09-2020
4

€ 31.803,37

10-03-2021
6

€ 34.876,18

09-09-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-11-2019

19-12-2019
1

t/m
18-12-2019
van
19-12-2019

12-03-2020
2

t/m
11-3-2020
van
12-3-2020

10-06-2020
3

t/m
9-6-2020
van
10-6-2020

09-09-2020
4

t/m
7-9-2020
van
8-9-2020

07-12-2020
5

t/m
6-12-2020
van
7-12-2020

10-03-2021
6

t/m
9-3-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 0 min

2

51 uur 30 min

3

44 uur 36 min

4

23 uur 42 min

5

51 uur 0 min

6

20 uur 12 min

7

56 uur 36 min

totaal

262 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Gedurende de surseanceperiode hebben diverse gesprekken plaatsgevonden
met de beide achterliggende aandeelhouders en beide middellijk bestuurders.
Zij zijn beide tevens voormalig echtelieden. Daarbij is onder andere de
mogelijkheid van een surseanceakkoord aan bod gekomen. De voorlopig
verleende surseance van betaling van 12 november 2019 is bij beschikking van
13 december 2019 ingetrokken omdat de staat van de boedel zodanig w as dat
handhaving van de surseance van betaling niet langer w enselijk w as en dat
het vooruitzicht dat Euro-Tiss BV naar verloop van tijd de schuldeisers zal
kunnen bevredigen niet bestond en omdat Euro-Tiss BV verkeerde in de
toestand van te hebben opgehouden te betalen. De uren zijn overigens
besteed ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de boedel, ter
vaststelling van mogelijke rechten van derden, het vergaren van informatie en
veiligstellen van administratie en het ontslag van het personeel en begeleiding
van de loongarantieregeling.

19-12-2019
1

Verslag 2: De afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het veilig stellen
van de administratie en de data, aan de onderhandse verkoop van
gebruiksmiddelen, de afrekening met leveranciers van nutsvoorzieningen, de
bancaire afw ikkeling en de veiling van resterende voorraad. Daarnaast zijn de
rechtmatigheidsonderzoeken opgestart.

12-03-2020
2

De afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de incasso van diverse
vorderingen, aan de begeleiding van het opstellen van de jaarrekening over
2018 vanw ege een fiscale teruggave die daaruit te verw achten is en aan de
rechtmatigheidsonderzoeken. Tevens is er tijd besteed vanw ege diverse emails van de advocaten van de aandeelhouders/bestuurders en hun cliënten,
die met elkaar in echtscheidingsconflict zijn, w aardoor de afw ikkeling van deze
insolventie atypisch is.

10-06-2020
3

De afgelopen verslagperiode zijn de lopende kw esties uit de derde
verslagperiode afgerond, is er gecorrespondeerd met de belastingdienst en
zijn de rechtmatigheidsonderzoeken geïntensiveerd.

09-09-2020
4

De afgelopen verslagperiode is er verder gecorrespondeerd met de
belastingdienst en zijn de rechtmatigheidsonderzoeken verder voortgezet,
w aarbij tevens en forensisch onderzoeker is ingeschakeld.

07-12-2020
5

Ook gedurende de zesde verslagperiode is er contact gew eest met de
belastingdienst en is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet met behulp
van de door de curator ingeschakelde forensisch onderzoeker.

10-03-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euro-Tiss BV is op
24 september 2002 opgericht en op 26 september 2002 voor het eerst
ingeschreven in het Handelsregister. Bestuurder van Euro-Tiss BV is Euro-Tiss
Beheer BV. Euro-Tiss Beheer BV is tevens enig aandeelhouder in Euro-Tiss BV.
Aan Euro-Tiss Beheer BV is op 12 november 2019 eveneens voorlopige

19-12-2019
1

surseance van betaling verleend. De achterliggend aandeelhouders in en
bestuurders van Euro-Tiss Beheer BV zijn – via hun persoonlijke holdings - de
heer G.A. de Jong en mevrouw M.G. Kamphuis. Beiden liggen al jaren in
scheiding.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures w aarbij Euro-Tiss BV partij
is.

19-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringen w aarbij Euro-Tiss BV verzekeringnemer of
begunstigde is nog in onderzoek.

19-12-2019
1

Verslag 2: Vanw ege het staken van de onderneming en de verkoop van de
activa zijn de verzekeringen beëindigd.

12-03-2020
2

1.4 Huur
Euro-Tiss BV huurt een bedrijfsruimte aan de Laageinde 6 te Kapel-Avezaath.
Verhuurders zijn de heer De Jong en mevrouw Kamphuis, voornoemd.

19-12-2019
1

Euro-Tiss BV huurt inventaris van Euro-Tiss Beheer BV.
Beide huurovereenkomsten zijn nog niet opgezegd of anderszins beëindigd.
Verslag 2: De verhuurders hebben te kennen gegeven geen aanspraak meer
te maken op huurpenningen van na datum insolventie.

1.5 Oorzaak faillissement

12-03-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van Euro-Tiss BV is het gevolg van de intrekking van het
voorlopig verleende surseance van betaling van Euro-Tiss BV. Deze intrekking
en omzetting tot een faillissement w as noodzakelijk omdat Euro-Tiss BV niet in
staat w as de lopende verplichtingen gedurende de surseance van betaling te
voldoen. Met name de personeelskosten bestaande uit netto salaris,
loonbelasting en pensioenverplichtingen, konden niet w orden voldaan uit het
liquide vermogen van Euro-Tiss BV.

19-12-2019
1

Volgens de ene bestuurder is het w egvallen van grote klanten en hevige
concurrentie vanuit niet-Europese landen een belangrijke oorzaak van het
faillissement. Daarnaast zouden de kosten voor de productie zijn toegenomen
(hogere lonen, arbeidsintensievere methode en duurdere stroomkosten).
Volgens de andere bestuurder is met name de echtscheiding een belangrijke
oorzaak van het faillissement. De curator heeft deze genoemde achterliggende
oorzaken van het faillissementen nog in onderzoek.
Verslag 2: De curator heeft de in het vorige verslag genoemde oorzaken van
het faillissement nog in onderzoek.

12-03-2020
2

Het oorzaken-onderzoek loopt nog.

10-06-2020
3

Het oorzaken-onderzoek loopt parallel op met de
rechtmatigheidsonderzoeken.

09-09-2020
4

Geen w ijzigingen.

07-12-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

19-12-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

19-12-2019
1

Toelichting
Nog in onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-12-2019

3

opzegging arbeidsovereenkomsten

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden van Euro-Tiss BV zijn na datum voorlopig surseance van
betaling niet voortgezet. Het personeel is, nadat het faillissement w erd
uitgesproken, ook niet door de curator ingezet om w erkzaamheden te
verrichten. Het ontslag is aangezegd en de curator heeft contact gehad met
het UW V, zodat de loongarantieregeling in w erking kan treden.

19-12-2019
1

Verslag 2: De afgelopen verslagperiode heeft de curator nog een gesprek
gevoerd met één van de ontslagen personeelsleden vanw ege een vermeende
overgang van onderneming. De curator heeft dat nog in onderzoek.

12-03-2020
2

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

19-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Euro-Tiss BV is geen eigenaar van inventaris. De inventaris w aarmee de
onderneming van Euro-Tiss BV w erd gedreven, lijkt eigendom te zijn van EuroTiss Beheer BV, aan w elke vennootschap eveneens voorlopig surseance van
betaling is verleend op 12 november 2019.

19-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn geen bodemzaken bekend.

19-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

19-12-2019
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van Euro-Tiss BV bestaat uit een hoeveelheid grondstoffen en
verbruiksartikelen. Denkt u daarbij aan w aterbekers, craftliners, zout, sterilbio,
suiker, tissues, chemicaliën, ronde kuipjes, stickertangen, pincetten, messen
en etiketten. De inkoopw aarde daarvan bedraagt volgens middellijk
bestuurder De Jong circa € 26.500. De curator zal trachten deze te gelde te
maken.

19-12-2019
1

Naar zeggen van middellijk bestuurder De Jong is er geen sprake van voorraad
gereed producten of planten. Naar zijn zeggen is er evenmin sprake van
onderhanden w erk. Op de balans staat w el een voorraad planten van €
115.028,00. De curator heeft dat nog in onderzoek.
Verslag 2: Een hoeveelheid grondstoffen en verbruiksartikelen is voor een
bedrag ad € 17.500,00 ex BTW met toestemming van de rechter-commissaris
en instemming van de medebestuurder onderhands verkocht aan een
vennootschap die gelieerd is aan de heer De Jong. Daarnaast resteerde nog
een kleine voorraad overige artikelen. Deze zijn de afgelopen verslagperiode
openbaar verkocht. De afrekening w ordt de komende verslagperiode verw acht.

12-03-2020
2

De curator doet nog onderzoek naar de verdw enen voorraad planten van €
115.028,00.
De curator doet nog onderzoek naar de verdw enen voorraad planten van €
115.028,00.

10-06-2020
3

Er moet nog afgerekend w orden over de geveilde goederen, maar dat zal later
plaatsvinden, omdat één item, een voorraad zuivere alcohol, nog niet gegund
is na veiling.
De curator w acht nog altijd op de eindafrekening van de veiling, omdat de
voorraad zuivere alcohol nog altijd niet verkocht is.

09-09-2020
4

De curator zal het onderzoek naar de verdw enen voorraad planten mee
nemen in de rechtmatigheidsonderzoeken en verw ijst ter zake voortaan naar
hoofdstuk 7 van de openbare verslagen.
De curator heeft inmiddels een eindafrekening van de veiling mogen
ontvangen. Na kosten resteert een bedrag van € 468,27. Het vat alcohol is
gegund en de koopsom is voldaan alleen is het vat niet opgehaald door de
koper. De curator heeft nog overleg met het veilingbureau over de afw ikkeling
hiervan.

07-12-2020
5

Het vat alcohol zal w orden vernietigd.

10-03-2021
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator doet onderzoek naar de voorraden.

19-12-2019
1

Verslag 2: De curator doet nog nader onderzoek naar de voorraad planten.

12-03-2020
2

De curator doet nog nader onderzoek naar de voorraad planten.

10-06-2020
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator is vooralsnog niet bekend met andere activa van Euro-Tiss BV. Het
onderzoek daarnaar is nog gaande.

19-12-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator is vooralsnog niet bekend met andere activa van Euro-Tiss BV. Het
onderzoek daarnaar is nog gaande.

19-12-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Naar zeggen van middellijk bestuurder De Jong heeft Euro-Tiss BV geen
vorderingen meer op haar handelsdebiteuren. Volgens de administratie van
Euro-Tiss BV heeft zij een vordering van € 26.608,00 in rekening-courant op
Euro-Tiss Beheer BV en een vordering van € 15.067,00 op mevrouw Kamphuis,
voornoemd.

19-12-2019
1

Verslag 2: De vordering in rekening-courant op Euro-Tiss Beheer BV ad €
26.608,00 is ingediend in de surseance van betaling van Euro-Tiss Beheer BV.

12-03-2020
2

Mevrouw Kamphuis is aangesproken tot betaling van de RC-schuld ad €
15.067,00, maar daarop heeft nog geen betaling plaatsgevonden.
Daarnaast blijken de persoonlijke holdings van de beide bestuurders volgens
de administratie ook nog RC-schulden te hebben aan Euro-Tiss BV: Gen de
Jong Beheer BV is nog € 24.986,00 verschuldigd en Marjan Kamphuis Beheer
BV € 4.996,00. Beide debiteuren zijn inmiddels aangeschreven, maar hebben
nog niet betaald.
Mevrouw Kamphuis heeft de RC-schuld ad € 15.067,00 voldaan aan de curator.
Tevens heeft Marjan Kamphuis Beheer BV € 4.996,00 voldaan aan de curator.
Na een uitgebreide correspondentie met Nieuw e Stroom heeft de curator nog

10-06-2020
3

een restitutie w eten te incasseren van € 14.435,15.
Tevens is van Nationale Nederlanden een bedrag van € 10.500,20 aan teveel
betaalde pensioenpremies terug ontvangen. Daarvoor w as een afrekening van
de salarisadministrateur noodzakelijk. De kosten daarvan ad € 121,00 incl.
BTW zijn voldaan uit de boedel.
Gen de Jong Beheer BV heeft zich beroepen op verrekening voor haar schuld
ad € 24.986,00. De curator onderzoekt dit verw eer - en de (gestelde)
tegenvordering - nog.
De vordering op Euro-Tiss Beheer BV ad € 26.608,00 is met € 11.019,00
toegenomen vanw ege de intercompany afrekening van de fiscale teruggave
volgende uit de aangifte vennootschapsbelasting over 2018 van de fiscale
eenheid w aar zij beiden toe behoren. De verw achting is dat Euro-Tiss Beheer
BV de totale schuld ad € 37.627,00 uit haar surseance van betaling kan
voldoen, w aarna deze surseance van betaling kan w orden ingetrokken. De
curator verw acht het bedrag van € 37.627,00 de komende verslagperiode te
kunnen incasseren.
In de afgelopen verslagperiode is het bedrag van € 37.627,00 van Euro Tiss
Beheer BV ontvangen door de boedel. De kosten voor de fiscale aangifte ad €
2.359,50 ex btw zijn 50-50 door de beide aandeelhouders gedragen en aan de
boedel voldaan. Dit punt is thans afgerond.

09-09-2020
4

Gen de Jong Beheer BV beroept zich op verrekening voor haar schuld ad €
24.986,00. De curator onderzoekt dit verw eer - en de (gestelde)
tegenvordering - nog.
Gen de Jong Beheer BV beroept zich op verrekening voor haar schuld ad €
24.986,00. De curator onderzoekt dit verw eer - en de (gestelde)
tegenvordering – en neemt dit mee in de overige rechtmatigheidsonderzoeken.

07-12-2020
5

Geen w ijzigingen.

10-03-2021
6

Gen de Jong Beheer BV is zich blijven beroepen op verrekening voor haar
schuld ad € 24.986,00, maar heeft een deel van het verschuldigde bedrag
w el voldaan, te w eten € 3.072,81. Voor het meerdere heeft zij gesteld dat er
sprake is van een tegenvordering. De (gestelde) tegenvordering neemt de
curator mee in de overige rechtmatigheidsonderzoeken.

09-09-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft mogelijke vorderingen op derden nog in onderzoek.

19-12-2019
1

Verslag 2: De afgelopen verslagperiode is afgerekend met diverse
nutsbedrijven, hetgeen resulteerde in restituties ad € 306,99 en € 368,11. De
curator onderzoekt de eindafrekeningen nog. Tevens is de
pensioenverzekeraar Nationale Nederlanden verzocht een eindafrekening op
te maken en is er recht op een W TL-beschikking van € 7.428,00. Tenslotte
tracht de curator de vordering op mevrouw Kamphuis te incasseren.

12-03-2020
2

Het recht op een W TL-beschikking van € 7.428,00 is nog hangende. De curator
verw acht dit bedrag de komende verslagperiode te kunnen incasseren.

10-06-2020
3

De belastingdienst heeft de W TL-beschikking van € 7.428,00 in de afgelopen
verslagperiode verrekend met btw -schulden van de failliet. Tegen de
betreffende btw -aanslagen w as echter bezw aar gemaakt. Daardoor is die btw schuld verminderd, w aardoor er in de ogen van de curator geen
verrekeningspositie meer voor de belastingdienst bestond, althans voor een
lager bedrag. De discussie met de belastingdienst ter zake loopt nog.

09-09-2020
4

Inmiddels is vastgesteld dat de W TL-beschikking niet kon w orden verrekend
met de BTW -aanslag, maar w el nog met een openstaande LB-schuld. Die
verrekening heeft plaats gevonden. Er resteert nu geen belastingschuld meer.
Ook de opgelegde aanslag BTW ex artikel 29 lid 7 BTW is geheel voldaan. Als
aan de concurrente crediteuren een uitdeling zal plaats vinden, zal dus nog
BTW kunnen w orden teruggevraagd over het deel van de alsnog uit het
faillissement betaalde pro rata parte deel van de concurrente crediteurenlast.

07-12-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

19-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Euro-Tiss BV bankiert bij ING Bank NV. Per datum surseance van betaling w as
er sprake van een creditbanksaldo van circa € 4.050,00. Na datum voorlopige
surseance van betaling hebben nog tw ee bijschrijvingen op de rekening
plaatsgevonden, w aardoor er thans sprake is van een creditsaldo van €
10.828,69. De curator heeft ING Bank NV verzocht dit saldo over te maken naar
de inmiddels geopende faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2: Inmiddels w erd een creditsaldo van € 11.015,32 bijgeschreven op
de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

12-03-2020
2

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met leasecontracten w aarbij Euro-Tiss BV partij is.

19-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend niet van toepassing.

19-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Voor zover bekend niet van toepassing.

19-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is niet bekend met partijen die een beroep doen op een
eigendomsvoorbehoud.

19-12-2019
1

5.6 Retentierechten
De curator is niet bekend met partijen die eigendommen van Euro-Tiss BV in
retentie houden.

19-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met partijen die aanspraak maken op het recht van
reclame.

19-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal nader onderzoek doen naar de bancaire positie van Euro-Tiss
BV.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

19-12-2019
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of voldaan is aan de boekhoudplicht.

19-12-2019

1
Verslag 2: De curator heeft nog in onderzoek of voldaan is aan de
boekhoudplicht. In dat verband is de digitale boekhouding en zijn alle
bedrijfsdata veilig gesteld. De kosten daarvan zijn voldaan vanaf de
faillissementsrekening.

12-03-2020
2

De afgelopen verslagperiode w erd nog een bedrag van € 1.718,81 inclusief
BTW voldaan om de veilig gestelde data doorzoekbaar te maken. Het
onderzoek naar de vraag of voldaan is aan de boekhoudplicht loopt nog.

10-06-2020
3

Het onderzoek naar de vraag of voldaan is aan de boekhoudplicht loopt nog.

09-09-2020
4

Geen w ijzigingen.

10-03-2021
6

Het onderzoek naar de vraag of voldaan is aan de boekhoudplicht loopt nog.

09-09-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2017 is gedeponeerd op 15 januari 2019. Andere
deponeringen heeft de curator nog in onderzoek.

19-12-2019
1

De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 8 november 2017 en
die over 2015 op 17 november 2016.

10-03-2021
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De curator heeft dit in onderzoek.

19-12-2019
1

Er bestaat voor gefailleerde vennootschap geen verplichting tot een
goedkeuringsverklaring van een accountant voor de jaarrekening.

10-03-2021
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit in onderzoek.

19-12-2019
1

Het onderzoek naar de vraag of voldaan is aan de boekhoudplicht loopt nog.

07-12-2020
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

19-12-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-12-2019
1

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal zijn onderzoek met betrekking tot rechtmatigheid de komende
verslagperiode opstarten.

19-12-2019
1

Verslag 2: De curator zal zijn onderzoek met betrekking tot rechtmatigheid de
komende verslagperiode voortzetten. Met name gaat de aandacht uit naar de
voorraad cultures, zogenaamde moederplanten, die voor € 115.028,00 op de
balans staan.

12-03-2020
2

De curator zal zijn onderzoeken met betrekking tot rechtmatigheid de komende
verslagperiode verder voortzetten. Met name gaat de aandacht uit naar de
voorraad cultures, zogenaamde moederplanten, die voor € 115.028,00 op de
balans staan.

10-06-2020
3

De afgelopen verslagperiode zijn de rechtmatigheidsonderzoeken
geïntensiveerd en de komende periode zal de curator zijn onderzoeken met
betrekking tot rechtmatigheid verder voortzetten. Met name gaat de aandacht
uit naar de voorraad cultures, zogenaamde moederplanten, die voor €
115.028,00 op de balans staan en de vraag of deze aan de vennootschap
onttrokken zijn, tezamen met de lopende overeenkomsten en het
klantenbestand.

09-09-2020
4

De rechtmatigheidsonderzoeken lopen nog. Daarbij is tevens met toestemming
van de rechter-commissaris de hulp ingeschakeld van een forensisch
onderzoeker.

07-12-2020
5

De forensisch onderzoeker heeft zijn w erkzaamheden nog niet afgerond. De
curator is in afw achting van zijn bevindingen.

10-03-2021
6

De forensisch onderzoeker heeft zijn w erkzaamheden thans nagenoeg
afgerond. De curator bestudeert thans de eerste concept-rapportage.

09-09-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal zijn onderzoek met betrekking tot de rechtmatigheid de
komende verslagperiode opstarten.

19-12-2019
1

Verslag 2: De curator zal zijn onderzoek met betrekking tot rechtmatigheid de
komende verslagperiode voortzetten.

12-03-2020
2

De curator zal zijn onderzoek met betrekking tot rechtmatigheid de komende
verslagperiode verder voortzetten.

10-06-2020
3

De curator zal zijn onderzoek met betrekking tot rechtmatigheid de komende
verslagperiode verder voortzetten.

09-09-2020
4

De curator zal zijn onderzoek met betrekking tot rechtmatigheid de komende
verslagperiode verder voortzetten.

07-12-2020
5

Geen w ijzigingen.

10-03-2021
6

Geen w ijzigingen.

09-09-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden is het salaris van de curator als boedelvordering opgekomen. De
vordering van het UW V uit hoofde van de loongarantieregeling zal ook een
boedelvordering in het faillissement zijn. Daarnaast heeft de verhuurder een
concurrente boedelvordering in het faillissement.

Toelichting
Verslag 2: De verhuurder ziet af van boedelvorderingen. De boedelvorderingen
ter zake het veilig stellen van de data en het doorzoekbaar maken daarvan
zijn inmiddels voldaan.
€ 15.724,79

19-12-2019
1

12-03-2020
2

10-06-2020
3

Toelichting
De curator dient bij dit verslag een voorlopig salarisverzoek in. De
boedelvordering van het UW V is berekend op € 15.724,79.

Toelichting
Het voorlopig salarisverzoek van de curator is in de afgelopen verslagperiode
goedgekeurd en voldaan.
€ 17.274,47

09-09-2020
4

09-09-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Vooralsnog niet bekend.
€ 19.157,00

19-12-2019
1

12-03-2020
2

Toelichting
De afgelopen verslagperiode is de W BSO-subsidie van Euro-Tiss BV
afgew ikkeld. Tevens is de BTW -aangifte over het vierde kw artaal van 2019
ingediend.
€ 18.348,00

10-06-2020
3

Toelichting
De loonheffingen over oktober en november 2019 zijn ter verificatie ingediend
voor € 5.923,00 respectievelijk € 12.545,00. De curator onderzoekt de juistheid
daarvan nog.
Terzake het vierde kw artaal van 2019 w as een bedrag van € 34.928,00 aan
BTW teruggevraagd. Deze is evenw el door de fiscus verrekend met de aanslag
ex artikel 29 lid 7 BTW (over de crediteurenlijst) ad € 34.113,00, w aardoor er
nog geen terugbetaling aan de boedel heeft plaats gevonden. De curator heeft
aan de fiscus verzocht om betaling van het restant van € 815,00.

Toelichting
De fiscale vorderingen zijn onderw erp van discussie, mede gezien de
beschikking W TL. De curator zal de discussie ter zake voortzetten.
€ 0,00

09-09-2020
4

07-12-2020
5

Toelichting
Er is geen fiscale schuld (meer).

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog niet bekend.
€ 4.434,43

19-12-2019
1

10-06-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-12-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

19-12-2019
1

7

12-03-2020
2

9

10-06-2020
3

10

09-09-2020
4

11

07-12-2020
5

21

09-09-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 163.949,04

19-12-2019
1

€ 178.151,32

12-03-2020
2

€ 180.998,19

10-06-2020
3

€ 181.613,89

09-09-2020
4

€ 181.801,45

07-12-2020
5

€ 183.869,85

09-09-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling
van dit faillissement.

19-12-2019
1

Verslag 2: Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

12-03-2020
2

Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling
van dit faillissement.

10-06-2020
3

Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling
van dit faillissement.

09-09-2020
4

Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling
van dit faillissement.

07-12-2020
5

Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling
van dit faillissement.

10-03-2021
6

Verslag 7: Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de w ijze
van afw ikkeling van dit faillissement.

09-09-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal de crediteurenpositie van Euro-Tiss BV nader in kaart brengen.

19-12-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal gedurende de tw eede verslagperiode trachten de
gebruiksvoorraad te gelde te maken.

19-12-2019
1

Tevens zal de curator trachten rekening-courant vorderingen te incasseren en
onderzoek doen naar eventueel andere vorderingen op derden. Daarnaast zal
de curator de bancaire positie en de crediteurenpositie nader in kaart brengen.
De curator zal de loongarantieregeling van het UW V begeleiden en de
huurovereenkomst betreffende het vastgoed en de inventaris beëindigen. Ook
zullen de rechtmatigheidsonderzoeken opgestart w orden.
Verslag 2: De komende verslagperiode zal de curator de afrekening van de
veiling van de laatste voorraad beoordelen, alsmede de afrekeningen met
diverse nutsleveranciers en de pensioenverzekeraar afronden. Ook zal de RCvordering op één van de achterliggend aandeelhouders geïncasseerd w orden
en zullen de rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet w orden.

12-03-2020
2

De komende verslagperiode zal de curator alsnog de afrekening van de veiling
van de laatste voorraad beoordelen en zullen de rechtmatigheidsonderzoeken
voortgezet w orden.

10-06-2020
3

De komende verslagperiode zal de curator alsnog de afrekening van de veiling
van de laatste voorraad beoordelen, zal het verrekeningsverw eer van Gen de
Jong Beheer BV nader w orden beoordeeld, zal de discussie met de fiscus

09-09-2020
4

w orden voortgezet en zullen de rechtmatigheidsonderzoeken verder
voortgezet w orden.
De rechtmatigheidsonderzoeken w orden voortgezet en daarin w ordt ook het
verrekeningsverw eer van Gen De Jong Beheer BV meegenomen.

07-12-2020
5

Geen w ijzigingen.

10-03-2021
6

Geen w ijzigingen.

09-09-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement kan de curator vooralsnog
geen uitlatingen doen.

19-12-2019
1

Verslag 2: Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement kan de curator
vooralsnog geen uitlatingen doen.

12-03-2020
2

Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement kan de curator vooralsnog
geen uitlatingen doen.

10-06-2020
3

Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement kan de curator vooralsnog
geen uitlatingen doen.

07-12-2020
5

Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement kan de curator vooralsnog
geen uitlatingen doen.

10-03-2021
6

Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement kan de curator
vooralsnog geen uitlatingen doen.

09-09-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
9-3-2022

09-09-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

Verslag 2: Niet van toepassing.

12-03-2020
2

Niet van toepassing.

10-06-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

