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Algemene gegevens
Naam onderneming
Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V.

05-01-2021
1

Gegevens onderneming
Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V. is statutair gevestigd te
Nunspeet en houdt eveneens kantoor te (8072 PD) Nunspeet aan de
Oosteinderw eg 104.

05-01-2021
1

Activiteiten onderneming
Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V. dreef een onderneming die
zich bezig hield met de slacht en verkoop van pluimvee.

05-01-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 205.421.911,00

€ 1.735.085,00

€ 43.040.666,00

2019

€ 195.579.895,00

€ -6.554.192,00

€ 44.937.425,00

Toelichting financiële gegevens
Bron: concept jaarrekening 2019.

Gemiddeld aantal personeelsleden

05-01-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
146

05-01-2021
1

Boedelsaldo
€ 320.083,28

05-01-2021
1

€ 1.865.940,45

01-04-2021
2

Verslagperiode
van
19-11-2020

05-01-2021
1

t/m
4-1-2021
van
5-1-2021

01-04-2021
2

t/m
29-3-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

239 uur 30 min

2

237 uur 42 min

totaal

477 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Op 30 oktober 2020 is de voorlopige surseance van betaling uitgesproken van
Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V. Aan de surseance van
betaling zijn 236 uren besteed.

05-01-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandeelhouders van Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V. zijn:
G.P.S. Nunspeet Vastgoed B.V. (80%). Deze vennootschap is eveneens op 19
november 2020 gefailleerd;
Carmak B.V. (10%);
MiSi Holding B.V. (10%).

05-01-2021
1

De bestuurder van Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V. is G.P.S.
Nunspeet Vastgoed B.V.
De bestuurder (en enig aandeelhouder) van G.P.S. Nunspeet Vastgoed B.V. is
Remkes Groep I B.V.
De bestuurder (en enig aandeelhouder) van Remkes Groep I B.V. is YMBA B.V.
De bestuurder (en enig aandeelhouder) van YMBA B.V. is "Stichting
Administratiekantoor Maria Celia".
De bestuurder van "Stichting Administratiekantoor Maria Celia" is de heer B.J.
Remkes.

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Er is door een crediteur een procedure gestart w aarin w ordt verzocht voor
recht te verklaren dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en w aarin
bedragen w orden gevorderd. Voor zover mocht komen vast te staan dat er
sprake is van een arbeidsovereenkomst heeft de curator deze na verkregen
machtiging opgezegd. De vraag is thans of de verzoeker de betreffende
procedure gaat voortzetten.
Daarnaast loopt er een procedure bij de Provincie Gelderland aangaande een
vergunningsaanvraag in het kader van de W et natuurbescherming.
Tenslotte loopt er een procedure omtrent aan Gecombineerde Pluimvee
Slachterijen (G.P.S.) B.V. opgelegde boetes.

05-01-2021
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
Voor een deel zijn de verzekeringen per 1 januari 2021 beëindigd. Voor een
aantal verzekeringen geldt dat deze nog een korte periode w orden
voortgezet.

05-01-2021
1

Verslag 2:
Inmiddels zijn alle verzekeringen beëindigd. Premierestitutie zal niet aan de
orde zijn.

01-04-2021
2

1.4 Huur
Verslag 1:
Het vastgoed is in eigendom van G.P.S. Nunspeet Vastgoed B.V. en w erd
vervolgens gehuurd door Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V.
Voor een deel w as er vervolgens w eer sprake van onderverhuur.

1.5 Oorzaak faillissement

05-01-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
Op 30 oktober 2020 is de surseance van betaling van Gecombineerde Pluimvee
Slachterijen (G.P.S.) B.V. uitgesproken. Aan dit verzoek is het navolgende ten
grondslag gelegd.
Ten gevolge van de coronacrises is het resultaat van Gecombineerde Pluimvee
Slachterijen (G.P.S.) B.V. onder druk komen te staan. De afzetmarkt w as in
2020 gedaald. Daar kw am bij dat de vriescapaciteit steeds schaarser w erd en
Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V. niet de middelen had om
extra voorraden aan te leggen om de eindproducten op te slaan teneinde op
een later moment alsnog te kunnen afzetten. De eerste "coronagolf" had
reeds geleid tot een verliessituatie vanaf april 2020. De tw eede "coronagolf"
had er vervolgens toe geleid dat er een accuut liquiditeitstekort ontstond bij
Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V. Door het liquiditeitstekort
w aren de achterstanden bij de verschillende schuldeisers opgelopen en w as
Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V. niet langer in staat om haar
financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Daar Gecombineerde
Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V. voorzag dat zij niet kon voortgaan met het
betalen van haar opeisbare schulden zag zij geen andere uitw eg dan het
indienen van een verzoek tot het verlenen van voorlopige surseance van
betaling.
De voorlopige surseance van betaling heeft geduurd tot 19 november 2020. In
die periode (maar ook reeds voorafgaand aan de surseance van betaling) is er
gekeken of er bij derde partijen bereidheid bestond om vanuit de voorlopige
surseance van betaling een "doorstart" te maken. Helaas bleek geen van de
geïnteresseerde partijen hiertoe bereid. Er moeten forse investeringen
plaatsvinden om de slachterij toekomstbestendig te maken (met het oog op de
w aterzuivering en het behoud van de erkenningen) met daarbij de nodige
onzekerheden op het gebied van de benodigde vergunningen. Daar er geen
partijen vanuit de voorlopig verleende surseance van betaling w ilden
"doorstarten" w as het niet voorzienbaar dat Gecombineerde Pluimvee
Slachterijen (G.P.S.) B.V. na verloop van tijd haar schuldeisers zou kunnen
bevredigen. Dit maakt dat omzetting van de voorlopig verleende surseance
van betaling naar een faillissement geïndiceerd w as.
In een later stadium van het faillissement zal nog nader onderzoek gedaan
w orden naar de oorzaak van het faillissement.

05-01-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
146

05-01-2021
1

Toelichting
Verslag 1:
Er w aren ten tijde van de faillissementsuitspraak 146 w erknemers in dienst.
Daarnaast w aren er, via verschillende uitzendbureaus, veel uitzendkrachten
w erkzaam bij Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
155

05-01-2021
1

Toelichting
Bron: concept jaarrekening 2019.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-11-2020

142

27-11-2020

4

totaal

146

Toelichting

Voor 4 w erknemers geldt dat de arbeidsovereenkomsten zijn
opgezegd met in achtneming van een langere opzegtermijn.

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn de
arbeidsovereenkomsten van de w erknemers opgezegd. Er is contact gezocht
met het UW V en de w erknemers zijn via verschillende e-mailberichten alsmede
via een videoboodschap op de hoogte gebracht van de ontw ikkelingen en
geïnformeerd over de gang van zaken. Vervolgens zijn er, met in achtneming
van de richtlijnen rondom corona, bijeenkomsten georganiseerd w aarbij de
w erknemers zijn geholpen met het invullen van de aanvraagformulieren voor
het UW V. Daarbij is er, eveneens met in achtneming van de richtlijnen rondom
corona en met behulp van externe partijen, een (grotendeels online)
banenmarkt georganiseerd speciaal voor de w erknemers van Gecombineerde
Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V.

05-01-2021
1

Verslag 2:
Voor vier w erknemers van curanda had te gelden dat de
arbeidsovereenkomsten met inachtneming van een langere opzegtermijn
w aren opgezegd. De arbeidsovereenkomsten van deze w erknemers zijn in
de afgelopen verslagperiode beëindigd. De curator heeft in de afgelopen
verslagperiode veel samengew erkt met deze w erknemers om het
faillissement zo goed mogelijk af te w ikkelen.

01-04-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De onroerende zaken zijn eigendom van G.P.S. Nunspeet Vastgoed B.V., w elke
vennootschap eveneens gefailleerd is.

05-01-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzoek gedaan bij het kadaster.

05-01-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris, Rollend materieel, W agenpark

€ 3.520.000,00

totaal

€ 3.520.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
De verkoop van de bedrijfsinventaris, het rollend materieel en het w agenpark
is in gang gezet.
De verkoopopbrengst is derhalve nog niet bekend.
W el zijn er reeds 20.000 kratten verkocht voor een bedrag van € 10.000,exclusief BTW .

05-01-2021
1

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode zijn de bedrijfsinventaris (w aaronder de
machines), het rollend materieel en het w agenpark verkocht. De
verkoopopbrengst van de verpande zaken (niet zijnde bodemzaken) en de
leaseobjecten is reeds aan ABN AMRO Asset Based Finance N.V. afgedragen.
De verkoopopbrengst van de bodemzaken is in de boedel gevloeid.

01-04-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
De curator zal het bodemvoorrecht van de fiscus behandelen zoals dat te doen
gebruikelijk is.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

05-01-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
De curator heeft opdracht gegeven een taxatie uit te voeren, heeft een
bidbook opgesteld, heeft de partijen in de gelegenheid gesteld de activa te
bezichtigen en heeft met verschillende partijen nader contact gehad.
Aangaande de verkoop van de kratten heeft te gelden dat de curator over de
verkoop heeft onderhandeld en na verkregen machtiging van de rechtercommissaris een activaovereenkomst heeft opgesteld.

05-01-2021
1

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode is de verkoop geformaliseerd. Er vindt
regelmatig overleg plaats met de kopende partij over de verdere
ontmanteling van de slachterij en daarmede de afw ikkeling van de afspraken
in de activaovereenkomst.

01-04-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 425.000,00

totaal

€ 425.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Er is een voorraad gereed/geslacht product aangetroffen. Deze voorraad is
verkocht voor een bedrag van € 425.000,- exclusief BTW . De verkoop heeft
ervoor gezorgd dat er een einde kw am aan de doorlopende kosten van het
vrieshuis. Van de verkoopopbrengst zijn, in overleg met de pandhouder, de
kosten van het betreffende vrieshuis tot dat moment voldaan. Voor het overige
dient de verkoopopbrengst, minus een boedelbijdrage van 5% te
vermeerderen met BTW , aan de pandhouder afgedragen te w orden.

05-01-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Over de verkoop van de voorraad is onderhandeld en daarover heeft overleg
plaatsgevonden met de pandhouder. Er is een activaovereenkomst opgesteld
en deze is na verkregen machtiging van de rechter-commissaris uitgevoerd.
Thans dient de verkoopopbrengst nog met de pandhouder te w orden
afgew ikkeld.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

05-01-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren

€ 13.393.221,00

totaal

€ 13.393.221,00

Opbrengst

Boedelbijdr.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
Volgens opgave bedroeg de stand van de openstaande handelsdebiteuren per
19 november 2020 € 13.738.828 en bedroeg deze stand per 31 december
2020 € 8.728.741.

05-01-2021
1

Verslag 2:
De herziene uitgangspostie bedraagt € 13.393.221. Hiervan is € 5.273.945,inmiddels ontvangen. Ten aanzien van een bedrag van € 1.234.940,- is de
incasso gestaakt, w aarbij geldt dat voor 98% van dit bedrag verrekening met
een tegenvordering mogelijk bleek. Er staat thans nog een bedrag open van
€ 6.884.337,-.

01-04-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:
De debiteuren zijn verpand aan de bank. De bank heeft de incasso van de
debiteuren uit handen gegeven aan Mirus International B.V., een en ander in
goed overleg met de curator. De w erkzaamheden van de curator op het vlak
van de debiteuren zijn dan ook beperkt. Nu de curator de debiteuren niet
incasseert is een boedelbijdrage ook niet aan de orde.

05-01-2021
1

Verslag 2:
Over de incasso van de debiteuren heeft de curator regelmatig overleg met
de bank en met Mirus International B.V. Ten aanzien van een aantal
debiteuren geldt dat de curator zich, in goed overleg met de bank, w el zelf
bezighoudt met de incasso.

01-04-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 28.991.951,45

05-01-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
Bovenstaande vordering betreft de vordering van de bank per de datum van
het faillissement. Het is de optelsom van de vordering uit hoofde van de
rekening courant en een vordering uit hoofde van een middellange lening.
€ 22.193.514,00

01-04-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V.: € 22.193.514,ABN AMRO Asset Based Finance N.V.: € 6.648.890,38 (oorspronkelijke
vordering).

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
Met betrekking tot een tw eetal koellijnen is er sprake van operational lease en
met betrekking tot een koudecentrale is er sprake van financial lease.

05-01-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
Er is sprake van een verpanding van de voorraad, bedrijfsinventaris en
vorderingen. ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Asset Based Finance N.V.
(h.o.d.n. ABN AMRO Lease) zijn pandhouders in deze. Tussen de ABN AMRO
Bank N.V., ABN AMRO Asset Based Finance N.V. en curanda bestaat een
w ederzijdse surplusgarantie. Tot slot zijn er een aantal achtergestelde
leningen.

05-01-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Asset Based Finance N.V. stellen zich op als
separatist maar doen dit in goed overleg met de curator.

05-01-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Er zijn verschillende crediteuren die een beroep hebben gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De curator is thans doende dit te onderzoeken en af te
w ikkelen.

05-01-2021
1

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode zijn vrijw el alle eigendomsvoorbehouden
afgew ikkeld. Er bestaat thans nog met één leverancier een discussie over de
afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud.

01-04-2021
2

5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Van retentierechten is niet gebleken.

5.7 Reclamerechten

05-01-2021
1

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Van reclamerechten is niet gebleken.

05-01-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1:
Voor de verkoop van de voorraad geldt in ieder geval een boedelbijdrage van
5% te vermeerderen met BTW .
Ter zake de bedrijfsinventaris geldt dat het bodemzaken betreft zodat de
opbrengst daarvan in de boedel zal vallen en ter zake de verkoop van de
overige zaken zal een boedelbijdrage moeten w orden afgesproken.

05-01-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:
De curator heeft veelvuldig overleg met de bank en ABN AMRO lease. Daarbij
communiceert de curator met de crediteuren over de afw ikkeling van de
eigendomsvoorbehouden.

05-01-2021
1

Verslag 2:
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft er veelvuldig overleg
plaatsgevonden met de bank. Verder heeft er veel overleg plaatsgevonden
en is er veel gecorrespondeerd met verschillende crediteuren en de koper
van de activa over de afw ikkeling van de verschillende geclaimde
eigendomsvoorbehouden.

01-04-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
Gedurende het faillissement zijn de activiteiten niet voortgezet. Voor een
viertal w erknemers van Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V.
geldt dat de arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd met in achtneming van een
langere opzegtermijn om zo de afw ikkeling van het faillissement in goede
banen te leiden.

6.2 Financiële verslaglegging

05-01-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1:
Gedurende het faillissement w orden de activiteiten van Gecombineerde
Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V. als zodanig niet voortgezet. Dit neemt niet
w eg dat de afw ikkeling van een faillissement als de onderhavige met zich mee
brengt dat niet alles zomaar in één keer kan w orden stilgelegd. Dit maakt dan
ook dat voor een viertal w erknemers langere opzegtermijnen gelden en dat
sommige kosten nog een korte periode doorlopen. Hierover bestaat goed
overleg met de bank en e.e.a. w ordt geadministreerd. Voor de periode van
voortzetting gedurende de voorlopig verleende surseance van betaling geldt
dat de kosten voor deze periode van voortzetting reeds vrijw el allemaal door
de bank zijn voldaan, dat de exploitatie gedurende deze periode in kaart
gebracht is en dat thans de focus ligt op de incasso van de debiteuren over
deze periode. Mocht dit uiteindelijk een positief beeld opleveren dan zal een
gedeelte daarvan in de onderhavige boedel vloeien. Mocht dit uiteindelijk
negatief uitpakken, dan komt dit voor risico van de bank (die w el reeds alle
kosten over deze periode heeft voldaan).

05-01-2021
1

Verslag 2:
Voor de kosten vanaf de faillissementsdatum geldt dat er afspraken bestaan
tussen ABN AMRO Asset Based Finance N.V., ABN AMRO Bank N.V. en de
curator. Binnenkort zal dit moeten w orden afgew ikkeld.

01-04-2021
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1:
De exploitatie als zodanig is met ingang van het faillissement stilgelegd en dat
is als zodanig ook met alle betrokkenen gecommuniceerd.

05-01-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1:
Een doorstart zal niet aan de orde zijn. Er is zow el voor de
faillissementsuitspraak als na de faillissementsuitspraak door derde partijen
serieus onderzocht in hoeverre een doorstart tot de mogelijkheden zou
behoren. Eigenlijk lieten alle partijen w eten daarvan af te zien gelet op het feit
dat er dermate hoge investeringen nodig zijn om op de huidige locatie van
Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V. een duurzame exploitatie
mogelijk te maken.
De aangetroffen activa zal dan ook verkocht w orden.

05-01-2021
1

Verslag 2:
Een doorstart is niet aan de orde. De activa is verkocht en de slachterij w ordt
ontmanteld.

01-04-2021
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

05-01-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-01-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-01-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1:
Uiteraard zijn er van de zijde van de curator w el inspanningen verricht om de
mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken. De curator heeft met
verschillende partijen besprekingen gevoerd en heeft deze partijen de
benodigde stukken/informatie aangereikt.

05-01-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
Aan de boekhoudplicht als zodanig is voldaan.

05-01-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

05-01-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
De jaarrekening van 2018 bevat een goedkeuringsverklaring van de
accountant.

05-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
Dit zal niet w orden onderzocht, omdat een eventuele vordering ter zake zal
zijn verjaard.
De vennootschap is reeds in 1988 opgericht.

05-01-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:
In de afgelopen verslagperiode heeft de focus nog niet op het
rechtmatigheidsonderzoek gelegen. De curator zal in een later stadium van het
faillissement een aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek. De
administratie is bijgew erkt en veiliggesteld.

05-01-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Verslag 1:
Taxatiekosten: € 15.518,25 inclusief BTW .

05-01-2021
1

Boedelvordering UW V: P.M.
Salaris curator: P.M.
€ 85.783,13

01-04-2021
2

Toelichting
Verslag 2:
Bovenstaand bedrag betreft de opstelsom van verschillende gemaakte
kosten, zoals taxatiekosten, kosten veiligstellen administratie,
gebruiksvergoeding e.d.
In bovenstaand bedrag zijn de salariskosten van de curator en de
boedelvordering van het UW V nog niet meegenomen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.760.460,00

05-01-2021
1

€ 2.942.782,00

01-04-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Verslag 1:
De preferente vordering van het UW V is nog niet bekend. Het UW V heeft nog
geen vordering ingediend.

05-01-2021
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Verslag 1:
Er zijn (nog) geen andere preferente crediteuren.
€ 2.515,02

05-01-2021
1

01-04-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
137

05-01-2021
1

161

01-04-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 53.982.351,95

05-01-2021
1

€ 48.726.212,75

01-04-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
De verw achting is vooralsnog dat het faillissement vereenvoudigd zal w orden
afgew ikkeld.

05-01-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
De bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven en de ingediende
vorderingen zijn geplaatst en bevestigd.

05-01-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1:
1. Gelet op de privacyregelgeving zal de naam van de w ederpartij in de eerste
procedure niet w orden genoemd.
2. Provincie Gelderland.
3. NVW A.

05-01-2021
1

9.2 Aard procedures
Verslag 1:
1. Loonvordering.
2. Vergunningsaanvraag in het kader van de W et natuurbescherming.
3. Matiging opgelegde boetes.

05-01-2021
1

9.3 Stand procedures
Verslag 1:
1. Er is een verzoekschrift ingediend en de w ederpartij en rechtbank zijn
geïnformeerd over het faillissement;
2 + 3. Curator beraadt zich over de voortzetting.

05-01-2021
1

Verslag 2:
1. De curator is niet opgeroepen in de procedure en de boedel heeft geen
belang bij deze procedure.
2 + 3. De curator zal deze procedures niet voortzetten nu daarbij geen
belang bestaat voor de boedel.

01-04-2021
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1:
De curator heeft ten aanzien van de procedures in de afgelopen
verslagperiode beperkt w erkzaamheden verricht en zal zich in de komende
verslagperiode beraden over de voortzetting.

05-01-2021
1

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode is er ter zake de procedures
gecorrespondeerd, overleg gew eest en is er onderzocht w elk belang de
boedel heeft bij de procedures. Daarbij ook rekening houdend met de kosten
verbonden aan de procedures.

01-04-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
- de verkoop van de activa;
- het monitoren van de incasso van de debiteuren;
- het nemen van een beslissing over de voortzetting van de procedures;
- het aanvangen van het rechtmatigheidsonderzoek.

05-01-2021
1

Verslag 2:
In de komende verslagperiode zal de focus met name liggen op de
ontmanteling van de slachterij en de afspraken daaromtrent, het afw ikkelen
van de laatste discussie omtrent het eigendomsvoorbehoud, de afw ikkeling
van de kosten vanaf de faillissementsdatum, de incasso van de debiteuren
en w ellicht dat er een aanvang gemaakt kan w orden met het
rechtmatigheidsonderzoek.

01-04-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
Thans kan nog niet w orden aangegeven op w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

05-01-2021
1

Verslag 2:
Vooralsnog verloopt de afw ikkeling van het faillissement erg voorspoedig.
Maar het is op dit moment nog niet duidelijk op w elke termijn het
faillissement zou kunnen w orden afgew ikkeld.

01-04-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
30-6-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

01-04-2021
2

