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Algemene gegevens
Naam onderneming
VOC Grootkeukens B.V.

01-10-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VOC
GROOTKEUKENS B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6851 EL)
Huissen, gemeente Lingew aard, aan het adres Energiestraat 8, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62824279.

01-10-2020
1

Activiteiten onderneming
In het handelsregister is vermeld: Het leveren en plaatsen van (groot)keukens
en het voeren van dealerschappen van grootkeukenapparatuur.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 2.041.959,00

€ 115.195,00

€ 189.053,00

2018

€ 2.803.128,00

€ -399.293,00

€ 1.059.877,00

2020

€ 902.567,00

€ 42.767,00

€ 321.969,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

01-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

01-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 200,00

01-10-2020
1

€ 129.176,61

30-12-2020
2

€ 149.880,68

29-03-2021
3

€ 150.623,54

24-06-2021
4

€ 150.584,21

23-09-2021
5

€ 150.544,88

22-12-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-9-2020

01-10-2020
1

t/m
1-10-2020
van
2-10-2020

30-12-2020
2

t/m
30-12-2020
van
31-12-2020

29-03-2021
3

t/m
29-3-2021
van
30-3-2021

24-06-2021
4

t/m
24-6-2021
van
25-6-2021

23-09-2021
5

t/m
23-9-2021
van
24-9-2021

22-12-2021
6

t/m
22-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

104 uur 55 min

2

82 uur 0 min

3

40 uur 10 min

4

10 uur 35 min

5

6 uur 20 min

6

2 uur 55 min

totaal

246 uur 55 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
VOC Grootkeukens BV w erd opgericht op 6 maart 2015. Enig aandeelhouder en
bestuurder van VOC Grootkeukens BV is EMC² Grootkeukens BV, w elke
vennootschap eveneens op 4 september 2020 in staat van faillissement is
verklaard. Bestuurders van EMC² Grootkeukens BV zijn E. v. Hulst-Holding BV,
w aarvan de heer E.L.M. van Hulst enig aandeelhouder en bestuurder is, en
HoKu Beheer BV., w aarvan de heer C.J.P. Kuipers enig aandeelhouder en
bestuurder is.

01-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Zie 9.2

01-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
De bedrijfsruimte w aarin de vennootschap w as gevestigd, w erd gehuurd door
EMC² Grootkeukens BV.

01-10-2020
1

Een van de tw ee energieaansluitingen van het gehuurde stond op naam van
VOC Grootkeukens BV. De curator heeft daarvoor eindafrekeningen ontvangen.
Ook heeft restitutie plaatsgevonden.

29-03-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft diverse gesprekken gevoerd met de directie. Uit deze
gesprekken komt het volgende beeld naar voren.
In 2019 hebben EMC² Grootkeukens BV en haar dochtervennootschappen een
reorganisatie doorgevoerd om te komen tot w instgevendheid. O.a. is het
personeelsbestand van de VOC-groep gekrompen van 17 naar 7. Volgens de
directie w aren de resultaten van de verkopers onder de maat, terw ijl de
kosten voor deze verkopers hoog w aren. Begin 2020 w aren de vooruitzichten
na de doorgevoerde reorganisatie zeer positief. In maart na de uitbraak van
Covid-19 viel de omzet stil en w erden reeds lopende projecten opgeschort.
Ook reeds aangenomen w erk w erd uitgesteld. Gevolg van het w egvallen van
de kasstroom en het uitblijven van goede vooruitzichten is aanleiding gew eest
voor de directie/aandeelhouders om het faillissement zelf aan te vragen.
De curator zal zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement en daartoe o.a. met derden gesprekken voeren.

01-10-2020
1

De curator heeft geen omstandigheden aangetroffen die aanleiding geven
om te veronderstellen dat er andere belangrijke oorzaken aan het
faillissement ten grondslag liggen.

22-12-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

01-10-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

01-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

8-9-2020

4

Op 8 september is met toestemming van de rechter-commissaris in
het faillissement aan al het personeel ontslag aangezegd.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en (telefoon) gesprekken met het UW V, overleg w erknemers.

01-10-2020
1

De vennootschap heeft NOW -steun aangevraagd en gekregen. Om te
voorkomen dat het verstrekte voorschot volledig zal w orden teruggevorderd,
zal de curator de definitieve berekening (laten) opmaken van
het omzetverlies. De definitieve aanvraag moet uiterlijk 31 oktober 2021
w orden ingediend.

29-03-2021
3

De curator zal in de aankomende verslagperiode het UW V verzoeken de NOW steun definitief toe te kennen op basis van de reeds bij de aanvraag
verstrekte informatie.

24-06-2021
4

Zie verder 8.5 van dit verslag.

22-12-2021
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

01-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

01-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsauto

€ 4.492,52

Diverse roerende en immateriële zaken

€ 9.308,51

Veilingopbrengst
Laptop met toebehoren
Velingopbrengst
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 74.332,42
€ 165,29
€ 1.353,50
€ 89.652,24

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Uit de balans volgt dat er sprake is van materiele activa bestaande uit
inventaris en vervoermiddelen. De curator zal nader onderzoek doen naar de
vraag w elke inventaris en w elke vervoermiddelen behoren tot het actief van de
vennootschap of behoren tot het actief van de andere gefailleerde
vennootschappen.

01-10-2020
1

De verkoopopbrengst is nog niet bekend, een veiling van de zaken zal volgen.
De boedel heeft terzake de verkoop van een laptop met toebehoren een
bedrag van € 200,00 incl. btw ontvangen.

De curator heeft enkele roerende zaken met goedkeuring van de rechtercommissaris en na taxatie onderhands verkocht aan de bij de vennootschap
betrokken personen. Aan hen verkocht de curator ook immateriële activa
(klanten, leveranciers, domeinnamen). De opbrengst van deze onderhandse
verkoop bedraagt € 6.158,30 (incl. BTW ).
Daarnaast heeft de curator de (enige) bedrijfsauto verkocht (onderhands, na
taxatie en met instemming van de rechter-commissaris) voor een bedrag van €
4.492,52 ex BTW .
De overige bedrijfsmiddelen zijn geveild. De definitieve opbrengst is is nog niet
bekend. de veilingopbrengst bedraagt op dit moment (na aftrek van de kosten)
€ 71.409,22 ex BTW .

30-12-2020
2

VOC Grootkeukens BV heeft 2 machines in bruikleen gegeven aan een
restaurant in Amsterdam. Het betreffende restaurant heeft aangegeven dat zij
een machine w enst te kopen voor € 500 ex BTW . De curator heeft dit bod
geaccepteerd en is in afw achting van de betaling. De andere machine zal
w orden geveild.
Daarnaast verhuurt de vennootschap 2 machines aan een klant. De curator zal
de betreffende klant benaderen om de huurovereenkomst te beëindigen en om
te bezien op w elke w ijze de machines te gelde kunnen w orden gemaakt.
De curator heeft bovengenoemde in bruikleen gegeven/verhuurde objecten
verkocht respectievelijk ter veiling aangeboden. De opbrengst van de
verkochte zaken is op de boedelrekening ontvangen. De curator is nog in
afw achting van de totale veilingopbrengst.

29-03-2021
3

In de afgelopen verslagperiode is een keukenapparaat, w elk apparaat door
een restaurant w erd gehuurd, opgehaald en ter veiling verkocht. De opbrengst
(verkoopprijs minus veilingkosten) bedraagt € 1.353,50 ex BTW .

24-06-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal de veilingopdracht verstrekken. Tevens zal de curator
onderzoeken of er rechten van derden zijn die gerespecteerd moeten w orden.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

01-10-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator zal nog beoordelen of er (al dan niet verrekenbare) rekeningcourant vorderingen of andere vorderingen / schulden zijn op de bij de
vennootschap betrokken rechtspersonen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 1.000,00
totaal

€ 0,00

Toelichting debiteuren

€ 1.000,00

€ 0,00

29-03-2021
3

Toelichting debiteuren
De curator zal de debiteuren aanschrijven om de openstaande vorderingen te
incasseren.

01-10-2020
1

De curator heeft de debiteurenportefeuille beoordeeld en geconstateerd dat
sommige debiteurenvorderingen bij voorbaat oninbaar zijn, bijvoorbeeld omdat
de betreffende debiteur reeds een aanzienlijke aanbetaling heeft gedaan,
terw ijl er nog geen enkele w erkzaamheden zijn verricht. Andere debiteuren
zijn aangeschreven. Een deel van de debiteuren heeft aangegeven niet bereid
te zijn het (volledige) bedrag te betalen omdat niet alle w erkzaamheden zijn
verricht of omdat er gebreken zijn. De curator zal bezien of, en zo ja, w elke
stappen hij verder zal ondernemen.

30-12-2020
2

De curator is nog met een debiteur in discussie over de vergoeding van
onderhanden w erk dat op de faillissementsdatum nog niet gefactureerd w as.
Met een andere debiteur is discussie over de betaling van ca. € 40.000
(inclusief rente en buitengerechtelijke incassokosten) in verband met 5
facturen. De curator heeft de debiteur aangeschreven en geconstateerd dat de
oorzaak dat de debiteur de facturen onbetaald laat, voornamelijk is gelegen in
een discussie tussen de debiteur en ID-UNIEK BV. De curator is in afew achting
van een reactie van de rechtsbijstandsverzekering van de debiteur.
Voor het overige zijn de vorderingen op debiteuren geïnd dan w el oninbaar.

29-03-2021
3

1. De discussie m.b.t. de debiteur over het nog niet gefactureerd onderhanden
w erk is beëindigd. De vordering blijkt oninbaar.
2. De discussie m.b.t. de betaling van ca € 40.000 is nog gaande met de
advocaat van de betreffende debiteur.

24-06-2021
4

2. De curator is in afw achting van een voorstel van de w ederpartij voor een
minnelijke regeling.

23-09-2021
5

Er zijn geen andere inbare debiteurenvorderingen meer.
2. Het overleg met de betreffende debiteur heeft niet geleid tot een
minnelijke regeling. De curator zal bezien w elke vervolgstappen genomen
gaan w orden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

22-12-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft geen vordering op de vennootschap.

30-12-2020
2

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

30-12-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Het is de curator niet gebleken dat er zekerheden zijn gevestigd ten laste van
de failliete vennootschap.

01-10-2020
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is een leverancier die een beroep heeft gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. Verder hebben zich nog geen partijen gemeld met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud.

01-10-2020
1

De leverancier die een beroep heeft gedaan op een eigendomsvoorbehoud,
bleek de goederen niet aan VOC Grootkeukens BV te hebben geleverd maar
aan een andere rechtspersoon.

24-06-2021
4

5.6 Retentierechten
Nog niet gebleken.

01-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Nog niet gebleken.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

01-10-2020
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de activiteiten niet voortgezet, maar direct gestaakt.
De materiele activa is in opdracht van de curator getaxeerd door Troostw ijk.
De curator heeft na de eerste gesprekken die met de directie gevoerd zijn
vastgesteld dat er mogelijk interesse zou kunnen bestaan voor de overname
van de activiteiten door branchegenoten van de vennootschap. Daaropvolgend
is een aantal partijen uitgenodigd om gesprekken te voeren. Deze partijen
hebben op voorhand een geheimhoudingsverklaring getekend en de nodige
informatie ontvangen. Uiteindelijk heeft een drietal bedrijven (uit dezelfde
branche) een bieding uitgebracht op materiele en immateriële activa van de
vennootschappen VOC Grootkeukens BV en VOC Grootkeukens Service BV en
EMC2 Grootkeukens BV. Geen van deze biedingen heeft aanleiding gegeven
om met een van de partijen te onderhandelen over een (gedeeltelijke)
overname/doorstart. De materiele activa zullen geveild w orden.

01-10-2020
1

Zie voor de veiling hoofdstuk 3 van dit verslag.

30-12-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

01-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

01-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie 6.1

01-10-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

01-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

01-10-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

01-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

01-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de vennootschap is toegankelijk en maakt op eerste
gezicht een goede indruk. Nader onderzoek zal volgen in kader van
rechtmatigheidsonderzoek.

01-10-2020
1

De curator heeft geconstateerd dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

30-12-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2018 is in eerste instantie op 7 november 2019 gedeponeerd.
Als gevolg van een systeemfout bij de KvK heeft de deponering opnieuw
moeten plaatsvinden. Dit is op 30 juli 2020 gebeurd.

01-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

30-12-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien de oprichtingsdatum van de vennootschap zal een eventuele vordering
verjaard zijn. De curator zal daarom geen verder onderzoek doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De rechtmatigheidsonderzoeken zullen w orden uitgevoerd.
Nee

01-10-2020
1

22-12-2021
6

Toelichting
De curator heeft de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond. Er zijn geen
omstandigheden aangetroffen die aanleiding geven om aan te nemen dat
sprake is van aansprakelijkheid van het bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

01-10-2020
1

Nee

22-12-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek naar de rechtmatigheid is nog niet afgerond.

24-06-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris van de curator is boedelschuld.
€ 33.041,85

01-10-2020
1

30-12-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 33.041,85.
€ 33.657,70
Toelichting
In een procedure (zie 9.3) is de curator veroordeeld in de proceskosten. Deze
vordering terzake van € 615,85 kw alificeert zich als een concurrente
boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

24-06-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 142.439,00

01-10-2020
1

€ 238.019,00

30-12-2020
2

€ 237.497,00

24-06-2021
4

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst is naar beneden bijgesteld tot €
237.497,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.237,20

30-12-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ex art. 3:288 sub e BW van
€ 6.900,99 en een preferente vordering ex art. 66 lid 3 W W van € 1.336,21.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 7.801,80

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30-12-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

01-10-2020
1

21

30-12-2020
2

23

29-03-2021
3

24

24-06-2021
4

28

23-09-2021
5

Toelichting
VOC Grootkeukens BV heeft een voorschot van € 51.516 aan NOW -steun
ontvangen.
De curator heeft het UW V verzocht de NOW -aanvraag voor de eerste periode
definitief vast te stellen op basis van cijfers die VOC Grootkeukens B.V.
voorafgaand aan het faillissement heeft overgelegd bij de eerste aanvraag. De
curator heeft geen derdenverklaring op laten stellen vanw ege de aanzienlijke
kosten van een dergelijke verklaring en de verw achting dat er geen bedrag
aan de concurrente schuldeisers (w aaronder het UW V i.v.m. eventuele
terugvordering van het NOW -voorschot) zal w orden uitgekeerd. Voor het geval
het UW V de aanvraag niet definitief zou toekennen, heeft de curator het UW V
verzocht het uitgekeerde voorschotbedrag niet terug te vorderen, gelet op de
discretionaire bevoegdheid die de w et aan het UW V heeft toegekend. De
curator is nog in afw achting van de reactie van het UW V.

Toelichting
Het UW V heeft aangegeven dat zij een vordering zal indienen. De curator is
in afw achting van het indienen van de vordering.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

22-12-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 75.836,17

01-10-2020
1

€ 353.513,47

30-12-2020
2

Toelichting
Door een crediteur is een vordering bij de curator ter verificatie aangemeld ten
belope van € 10.488,60, w elke vordering vooralsnog door de curator w ordt
betw ist.
€ 351.014,29

29-03-2021
3

Toelichting
De vordering van ID-UNIEK BV op VOC Grootkeukens BV is als gevolg van
verrekening nihil gew orden, w aardoor het bedrag met betrekking tot de
concurrente crediteuren is bijgesteld.
Eventuele vorderingen van gelieerde vennootschappen uit hoofde van
rekening-courant zijn nog niet in het crediteurenoverzicht opgenomen.
€ 352.089,29

24-06-2021
4

€ 698.150,65

23-09-2021
5

Toelichting
De curator heeft de rekening-courant verhoudingen tussen EMC2
Grootkeukens BV, VOC Grootkeukens BV, VOC Grootkeukens Service BV, IDUNIEK BV en HoKu Beheer BV in de crediteuren- en debiteurenoverzichten
verw erkt. Daarbij hebben verrekening plaatsgevonden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is nog niet te zeggen op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

01-10-2020
1

Er zal geen uitkering mogelijk zijn aan concurrente crediteuren.

22-12-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Voor zover zij mij bekend zijn, w orden de crediteuren uitgenodigd om hun
vordering bij mij ter verificatie in te dienen.

01-10-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Een natuurlijk persoon.

01-10-2020
1

9.2 Aard procedures
Bij vonnis van 12 september 2018 is een natuurlijk persoon veroordeeld tot
betaling van een bedrag van ca € 43.000 aan de vennootschap. Inmiddels is
dit bedrag opgelopen tot ruim € 54.000 vanw ege verschuldigde rente. Het
vonnis is onherroepelijk.

01-10-2020
1

In verband met deze procedure ligt er executoriaal beslag op een appartement
van de w ederpartij in Alkmaar (hierna: “X”). Het appartement van X w ordt
verhuurd. De bank heeft in 2018 aangegeven niet tot executie over te w illen
gaan.
Vervolgens heeft de vennootschap in 2018 beslag gelegd op de
huurpenningen die huurder Y moest betalen aan X. De vennootschap heeft €
6.090,00 van huurder Y geïncasseerd. Nadat er een nieuw e huurder Z in het
pand is getrokken, heeft de vennootschap opnieuw beslag gelegd op de
huurpenningen. De nieuw e huurder Z heeft destijds nagelaten een
derdenverklaring af te leggen. De vennootschap is vervolgens een
verklaringsprocedure begonnen tegen de huurder Z. De huurder Z is niet
verschenen in die procedure en is op 1 juli 2020 bij verstek veroordeeld, als
gevolg w aarvan de huurder Z kan w orden aangesproken voor het gehele
bedrag dat de vennootschap van X te vorderen heeft (€54.000). De huurder Z
is inmiddels een verzetprocedure begonnen.
De huurder Z heeft verklaard dat zij tot 1 augustus 2020 niet rechtstreeks
heeft gehuurd van X, maar via een makelaar. Het beslag zou geen doel
getroffen hebben. De vennootschap heeft ook beslag gelegd op de
huurpenningen die de makelaar aan X moest doorbetalen.
Per 1 augustus 2020 huurt Z rechtstreeks van X. De vennootschap heeft
opnieuw onder Z beslag gelegd op de huurpenningen.
Mevrouw X is inmiddels in staat van faillissement verklaard. de curator heeft de
vordering op X in het faillissement ingediend.

30-12-2020
2

Mevrouw X heeft een crediteurenakkoord aangeboden, w aarmee de curator
heeft ingestemd. De curator is in afw achting van het vervolg van dit traject.

22-12-2021
6

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
Huurder Z heeft de curator nog niet in het geding opgeroepen ex artikel 28 Fw .

01-10-2020
1

In de verzetprocedure inzake Z is de mondelinge behandeling gepland op 31
maart 2021. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de advocaat
die dit dossier voor het faillissement reeds behandelde zich namens de curator
in de procedure gemeld.

30-12-2020
2

De kantonrechter heeft inmiddels vonnis gew ezen in de verzetprocedure die
w as gestart door Z. De kantonrechter heeft het verzetvonnis vernietigd en de
vorderingen van de curator afgew ezen. De curator is veroordeeld tot betaling
van een onverschuldigd betaald bedrag van € 1.075, w elke vordering is
geplaatst op de lijst van concurrente crediteuren. De curator is daarnaast in de
proceskosten veroordeeld. De vordering terzake van € 615,85 kw alificeert zich
als een concurrente boedelvordering. De curator zal dat bedrag op dit moment
niet betalen aan de w ederpartij omdat het op dit moment nog niet duidelijk is
of het boedelactief toereikend zal zijn om alle boedelvorderingen te voldoen.

24-06-2021
4

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator en de advocaat van huurder Z zijn in gesprek over de vraag op
w elke w ijze het geschil kan w orden beslecht.

01-10-2020
1

Partijen hebben geen schikking bereikt.

30-12-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nadat de materiele activa geveild is, zal de curator een aanvang maken met
het rechtmatigheidsonderzoek.

01-10-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
doen:
- onderzoek naar de rechtmatigheid en de oorzaak van het faillissement
- voortzetten van de procedure
- innen van de debiteuren
- veilen van de laatste roerende zaken.

30-12-2020
2

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
doen:
- onderzoek naar de rechtmatigheid en de oorzaak van het faillissement
- voortzetten van de procedure
- innen van de debiteuren
- veilen van de laatste roerende zaken
- beoordelen schulden/vorderingen gelieerde rechtspersonen in verband met
rekening-courant, facturen, management fees.

29-03-2021
3

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
verrichten:
- onderzoek naar de rechtmatigheid en de oorzaak van het faillissement
- innen van de debiteuren
- beoordelen schulden/vorderingen gelieerde rechtspersonen in verband met
rekening-courant, facturen, management fees.

24-06-2021
4

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
verrichten:
- onderzoek naar de rechtmatigheid en de oorzaak van het faillissement
- innen van de laatste debiteur.

23-09-2021
5

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
verrichten:
- innen van de laatste debiteur.
- in afw achting van vervolgtraject mbt het crediteurenakkoord.

22-12-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Daarover valt in dit stadium nog niets te zeggen.

01-10-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-6-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

22-12-2021
6

