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Algemene gegevens
Naam onderneming
W eyl Beef Products B.V.

23-12-2019
19

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W eyl Beef Products
B.V.

23-12-2019
19

Activiteiten onderneming
Het slachten van runderen en de veredeling van rundvlees.
Inkoop van runderen en verkoop van rundvlees.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2008

€ 238.283.719,00

€ 3.308.963,00

€ 42.017.335,00

2009

€ 290.155.944,00

€ 597.944,00

€ 60.949.885,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

23-12-2019
19

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande bedragen zijn geconsolideerde gegevens. Resultaat vóór
belastingen.

23-12-2019
19

Opgemerkt dient te w orden dat uit forensisch onderzoek is gebleken dat de
jaarrekeningen vanaf 2001 een onjuiste voorstelling van zaken geven. De
w eergegeven balanstotalen geven dan ook geen betrouw baar beeld van de
toestand van de onderneming.

Gemiddeld aantal personeelsleden
375
Toelichting
Personeel, gemiddeld aantal 375 en daarnaast ongeveer 250 uitzendkrachten
via een extern bureau.

Boedelsaldo

23-12-2019
19

Boedelsaldo
€ 582.526,33

23-12-2019
19

Toelichting
Saldo boedelrekening per 13 december 2019 bedraagt € 582.526,33.
Het voor uitkering beschikbare actief bestaat uit het saldo van de
boedelrekening, vermeerderd met de terug te vorderen boedel-BTW . Er w ordt
ook nog een betaling verw acht van € 250.000,-

€ 615.715,72

12-06-2020
20

Toelichting
Saldo boedelrekening per 5 juni 2020 bedraagt € 615.715,72.
De in het 19e verslag aangekondigde betaling van € 250.000,00 aan de boedel
heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden.

€ 614.398,03

10-09-2020
21

Toelichting
Saldo boedelrekening per 8 september 2020 bedraagt € 614.398,03.

€ 573.500,74

04-03-2021
22

Toelichting
Saldo boedelrekening per 2 maart 2021 bedraagt € 573.500,74.

€ 280.639,06

23-11-2021
23

Toelichting
Saldo boedelrekening per 23 november 2021 bedraagt € 280.639,06.

€ 598.695,40

21-03-2022
24

Toelichting
Het saldo van de boedelrekening per 21 maart 2022 bedraagt € 598.695,40.

€ 85.234,92
Toelichting
Het saldo van de boedelrekening per 20 juni 2022 bedraagt € 85.234,92

Verslagperiode

20-06-2022
25

Verslagperiode
van
4-12-2017

23-12-2019
19

t/m
14-12-2019
van
15-12-2019

12-06-2020
20

t/m
4-6-2020
van
5-6-2020

10-09-2020
21

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

04-03-2021
22

t/m
1-3-2021
van
2-3-2021

23-11-2021
23

t/m
22-11-2021
van
23-11-2021

21-03-2022
24

t/m
20-3-2022
van
21-3-2022
t/m
20-6-2022

Bestede uren

20-06-2022
25

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

19

1.042 uur 36 min

20

507 uur 36 min

21

81 uur 12 min

22

50 uur 12 min

23

72 uur 48 min

24

30 uur 24 min

25

47 uur 30 min

totaal

1.832 uur 18 min

Toelichting bestede uren
De meeste uren in de laatste verslagperiode zien op de onderhandelingen met
de accountant van W eyl in het kader van haar aansprakelijkstelling. En
daarnaast op de w erkzaamheden rond de verificatie van de vorderingen.

23-12-2019
19

De uren in de laatste verslagperiode zien met name op de uitvoering van het
door de accountant gedane voorstel.

12-06-2020
20

De uren in de afgelopen verslagperiode hebben voornamelijk betrekking op de
afronding van het door de accountant gedane voorstel.

10-09-2020
21

Totaal aantal bestede uren tot en met 22 november 2021: 6.323,44 uur.

23-11-2021
23

Totaal aantal bestede uren tot en met 20 maart 2022: 6.353,84 uur.

21-03-2022
24

Totaal aantal bestede uren tot en met 20 juni 2022: 6.401,34 uur.

20-06-2022
25

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder: de heer F. W eyl, directeur, alleen/zelfstandig bevoegd.
Naast de bestuurder w ordt de heer H. Geerdink, de CFO, w erknemer,
gekenschetst als feitelijk leidinggevende in de zin van art 2:248 Burgerlijk
W etboek. De Rechtbank Almelo bevestigt in een vonnis van 8 februari 2012
deze kenschetsing door curatoren.
Gevolmachtigde: mevrouw E. Brouw er, financieel administratief medew erker,
tekenbevoegdheid voor de legalisatie van documenten.

1.2 Lopende procedures

23-12-2019
19

1.2 Lopende procedures
De ten tijde van faillissementsdatum lopende procedures zijn afgw ikkeld (zie
eerdere verslaggeving).

23-12-2019
19

1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zijn opgezegd.

23-12-2019
19

1.4 Huur
Alle ten tijde van faillissementsdatum lopende huurcontracten zijn ofw el
overgenomen of door de curatoren opgezegd.

23-12-2019
19

1.5 Oorzaak faillissement
Op het moment dat de surseance van betaling w erd verleend lag de
onderneming stil, zow el in Nederland als in Duitsland. Dit w erd veroorzaakt
door het feit dat de financiers van de onderneming, ABN AMRO en Fortis
Commercial Finance, na een kort onderzoek naar een aantal vermoedens die
w aren gerezen omtrent de betrouw baarheid van de administratie, hadden
besloten het krediet op te zeggen omdat ieder vertrouw en in de leiding
verloren w as. Daarmee w as de geldkraan dicht en konden geen inkopen meer
plaatsvinden. De bedrijfsleiding restte toen niets anders dan, als noodgreep,
surseance van betaling aan te vragen.
De aanleiding hiervoor is de volgende.
Door de commissarissen is opdracht gegeven aan Kw ik Gielen B.V. een
onderzoek in te stellen naar de zaak Van Calster. Naar aanleiding van dit
onderzoek zouden de heren W eyl en Geerdink fraude hebben toegegeven en
heeft op verzoek van de financiers op 18 mei jl. in Zw olle een bespreking
plaatsgevonden en is het krediet vervolgens door de financiers opgezegd.
Via dit onderzoek is aan het licht gekomen dat via een Belgische onderneming
een grote kasstroom rondging w aarbij ongedekte cheques w erden gebruikt.
De exacte w erking en omvang van deze chequecarrousel moet nader w orden
onderzocht, maar de achterliggende reden lijkt te zijn dat om zow el in België
als in Nederland liquiditeit te creëren, w aar grotendeels geen w aarde (lees:
leveranties) onder ligt.
Het daarmee gepaard gaande belang is groot.
Doordat de carrousel op enig moment is vastgelopen, hebben de banken, op
w ier naam de cheques zijn uitgeschreven en ten laste van w ie de cheques zin
geïncasseerd, voor grote bedragen schade geleden. Het gaat om €
26.500.000,00.
Bovendien komt aan de orde dat de jaarrekening van de onderneming vele
jaren - 10 jaar of mogelijk nog langer - geen correcte w eergave geeft van de
w erkelijkheid.
In de jaarrekening van de afgelopen jaren zouden debiteuren en voorraad
zw aar zijn opgeklopt, terw ijl een deel van de crediteuren buiten de
jaarrekening zou zijn gehouden. In totaal zou er een afw ijking in de
jaarrekening zijn van circa € 45 mln op een balanstotaal van ruim € 60 mln. Dat
is een indrukw ekkend verschil. In plaats van een positief eigen vermogen van
circa € 12 mln zou er dan sprake zijn van een negatief eigen vermogen van €
33 mln.
Bew indvoerders hebben vastgesteld dat, desondanks, al die jaren een
goedkeurende accountantsverklaring is verkregen.
Gelet op deze omstandigheden w ordt nog dezelfde avond door

23-12-2019
19

bew indvoerders geconcludeerd dat voortzetting van de surseance van betaling
uitgesloten moet w orden geacht. Enerzijds ligt de onderneming stil en zijn er
geen mogelijkheden om die w eer op
te starten (geen bank zal onder deze omstandigheden de daarvoor benodigde
middelen
w illen verstrekken, ook al omdat er geen vertrouw en is in de leiding van de
onderneming). Bovendien vereist een surseance van betaling een w erkbare
samenw erking tussen bestuurder en bew indvoerders, en dat is evenmin
denkbaar onder de geschetste omstandigheden.
Reeds de volgende dag w ordt daarom door bew indvoerders aan de rechtercommissaris verslag gedaan van de bevindingen en w ordt voorgesteld de
Rechtbank te verzoeken de surseance in te trekken en het faillissement uit te
spreken. De brief w aarin dit gebeurt, w ordt mede ondertekend door de heer
W eyl, de bestuurder van W eyl. Diezelfde dag (20 mei 2010) w ordt derhalve het
faillissement uitgesproken.
Op verzoek van banken en curatoren is door Ernst & Young een forensisch
onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de geschetste oorzaken in
overw egende mate w orden bevestigd.
In het vonnis van de Rechtbank Almelo d.d. 8 februari 2012, aangespannen
door curatoren tegen bestuurders is geoordeeld dat een belangrijke oorzaak
van het faillissement is gelegen in het kennelijk onbehoorlijk bestuur van de
bestuurders, W eyl en Geerdink. In beginsel zijn de bestuurders aansprakelijk
voor het tekort in het faillissement. De heer Geerdink is in hoger beroep tegen
het vonnis van de Rechtbank gekomen. De heren W eyl en Geerdink zijn
inmiddels beiden in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr
Kolkman tot curator. Zie tevens onder 'Rechtmatigheid - Onbehoorlijk bestuur'
van dit verslag.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
337

23-12-2019
19

Toelichting
337 en ongeveer 250 uitzendkrachten via een extern bureu

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
337

23-12-2019
19

Toelichting
337 en ongeveer 250 uitzendkrachten via een extern bureau

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

21-5-2010

337

totaal

337

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Bedrijfspand aan het Lentfert 74 te
Enschede

€ 1.550.000,00

€ 1.550.000,00

totaal

€ 1.550.000,00

Boedelbijdr.

Erfpachtcontract met de gemeente
Enschede

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verkoopopbrengst voor alle bedrijfspanden, ook de panden die niet in
eigendom van failliet w aren, € 10.000.000,00. Opbrengst van het 'eigen' pand
€ 1.550.000,00.

23-12-2019
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Totale hypothecaire inschrijving € 10.500.000,00.
Met betrekking tot het onroerend goed w ordt een boedelbijdrage gevraagd
van 2%.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris Enschede
Inventaris/uitbenerij Enschede gedeeltelijk
Inventaris/machines slachthuis Nordhorn
Inventaris/machines slachthuis Enschede
Inventaris/machines logistiek centrum in
Oldenzaal
Inventaris/machines uitbenerij Nordhorn
Kantoorinventaris Nordhorn
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verkoopopbrengst bedrijfsmiddelen € 8.962.000,00 all in.

23-12-2019
19

Met betrekking tot de roerende zaken is een boedelbijdrage overeengekomen
van 3%.
De 'all-in' opbrengst heeft betrekking op alle boven beschreven onderdelen
van de bedrijfsmiddelen (diverse locaties).

12-06-2020
20

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, tot een bedrag van € 3.184.102,-- totstandgekomen na controle door de
belastingdienst.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

deels vers, deels diepvries vlees

€ 3.000.000,00

€ 30.000,00

totaal

€ 3.000.000,00

€ 30.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

23-12-2019
19

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

immateriele activa
totaal

Toelichting andere activa
De opbrengst is meegenomen in de totale koopsom.

23-12-2019
19

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 45.000.000,00

€ 20.047.000,00

€ 50.000,00

€ 45.000.000,00

€ 20.047.000,00

€ 50.000,00

Toelichting debiteuren
Er w as een debiteurenportefeuille van circa € 45.000.000. Deze w as
bevoorschot tot 85% door de factormaatschappij. De portefeuille is verpand
aan de factor, en is in samenw erking met de curatoren geïnd.
Over de debiteuren is een boedelbijdrage van € 50.000 ontvangen. Er bleek
een discrepantie te bestaan tussen de administratieve debiteurenportefeuille
en de w erkelijke.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

23-12-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 28.896.398,00

23-12-2019
19

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO € 12.496.398
Fortis € 16.400.000

5.2 Leasecontracten
Leasecontracten (Amstel Lease) zijn afgew ikkeld.

12-06-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Hypothecaire inschrijvingen; pandrechten op debiteuren, inventaris en
voorraden.
De zekerheidsrechten zijn beoordeeld en aanvaard.

23-12-2019
19

5.4 Separatistenpositie
Er is onderhands verkocht krachtens overeenkomst tussen bank en curator.

23-12-2019
19

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

23-12-2019
19

zie bij opbrengsten.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De vorderingen van de banken zijn nader onderzocht. In verband met
chequeverkeer bleken er dubbeltellingen te zijn in de vorderingen. Voorts is
gekeken naar de handelsw ijze van de banken in de voorfase. Dit heeft geleid
tot aanpassing van de vorderingen.

23-12-2019
19

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Tijdens faillissement is niet doorgegaan met slachtactiviteiten. Dat w as
mogelijk omdat er in de periode van het jaar w aarin W eyl failleerde een
overcapaciteit is.
Er is alleen doorgew erkt aan de administratie en de debiteuren.

23-12-2019
19

6.2 Financiële verslaglegging
nvt

23-12-2019
19

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
nvt

23-12-2019
19

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Ja door VION N.V.

23-12-2019
19

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting

23-12-2019
19

zie bij diverse onderdelen (onroerend goed, inventaris, voorraad, debiteuren)

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

23-12-2019
19

zie bij diverse onderdelen opbrengst.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
veilingprocedure. verkoop, toestemming Europese mededingingsautoriteit.

23-12-2019
19

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Niet aan voldaan.

23-12-2019
19

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn gedeponeerd.

23-12-2019
19

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is een goedkeurende verklaring van de accountant.

23-12-2019
19

De accountant heeft in de afgelopen periode een schikkingsvoorstel gedaan
aan de crediteuren. Dit schikkingsvoorstel is door de vereiste meerderheid van
de schuldeisers geaccepteerd. Betalingen aan crediteuren hebben grotendeels
plaatsgevonden.

12-06-2020
20

In de afgelopen verslagperiode heeft op grond van het schikkingsverschil nog
een aantal betalingen aan de crediteuren (de ex-w erknemers met een
vordering w egens niet genoten vakantiedagen en/of vakantiegeld)
plaatsgevonden. De w erkzaamheden in verband met het schikkingsvoorstel
w orden afgerond.

10-09-2020
21

Bij afw ikkeling van het faillissement zal door de accountant nog het restant van
het voor het schikkingsvoorstel ter beschikking gestelde bedrag aan de boedel
w orden overgemaakt. Het zal dan nog gaan om een bedrag van ruim €
100.000,00.

23-11-2021
23

Het door de accountant nog over te maken bedrag is € 137.066,38 inclusief
BTW . Dit bedrag zal naar verw achting nog deze maand op de boedelrekening
w orden ontvangen.

20-06-2022
25

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan

7.5 Onbehoorlijk bestuur

23-12-2019
19

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

23-12-2019
19

Toelichting
De bestuurders, bestuurder en financieel directeur zijn aansprakelijk gesteld
w egens kennelijk onbehoorlijk bestuur. Er blijkt sinds jaren sprake te zijn van
ernstige fraude in de administratie. De bestuurders zijn desw ege veroordeeld
door de rechter, voor het tekort in het faillissement.
Ook heeft aangifte plaatsgevonden bij het openbaar ministerie. De
bestuurders zijn veroordeeld in Nederland en in België

Ja

23-11-2021
23

Toelichting
Uit het faillissement van één van de bestuurders zal w aarschijnlijk in het begin
van volgend jaar een uitkering aan de boedel van W eyl Beef Products B.V.
kunnen plaatsvinden. Op grond van de huidige informatie zal daarmee een
bedrag van circa € 300.000,00 in de boedel vloeien.

Toelichting

21-03-2022
24

De slotuitkering in het faillissement van de heer F. W eyl heeft op 1 maart 2022
plaatsgevonden. Op de boedelrekening w erd een bedrag van € 318.402,24
bijgeschreven.
Gezien de thans ter beschikking zijnde informatie is geen uitkering uit het
faillissement van de eveneens voor het faillissementstekort aansprakelijk
gestelde medebestuurder te verw achten.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

23-12-2019
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Toelichting
De fraude had verschillende uitingsvormen, ook paulianeuze. De crediteuren
zijn benadeeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Debiteuren zijn te hoog opgenomen in de administratie, crediteuren te laag,
voorraden te hoog. Al met al bleek er een verschil van tientallen miljoenen te
zijn tussen het vermogen in de gepresenteerde jaarrekeningen en de feitelijke
situatie w aarin sprake w as van een zw aar negatief vermogen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

23-12-2019
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Aansprakelijkstelling van de bestuurders. Procedure tegen de bestuurders
gevoerd ex art 2:248 w egens kennelijk onbehoorlijk bestuur. Procedure
succesvol afgerond. Voor zover mogelijk verhaal gezocht bij de bestuurders.
Onderzocht of de accountant aansprakelijk w as te stellen voor de ten onrechte
goedgekeurde jaarrekeningen. Vervolgens klachten ingediend bij de
tuchtrechter en in hoger beroep het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.
Procedures succesvol afgerond.
Accountant aansprakelijk gesteld. Accountant zal een voorstel doen aan de
crediteuren.

23-12-2019
19

Ondersteunende w erkzaamheden in verband met schikkingsvoorstel
accountant (zie rubriek 7.3).

12-06-2020
20

Ondersteunende w erkzaamheden in verband met schikkingsvoorstel
accountant (zie rubriek 7.3).

10-09-2020
21

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6.477.148,94

23-12-2019
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Toelichting
faillissementskosten
externe kosten onderzoeken
UW V
huur
EVB afkoop
schikking

Toelichting

10-09-2020
21

Bij afw ikkeling van het faillissement zal een deel van de boedelvorderingen
voldaan kunnen w orden.

Toelichting

23-11-2021
23

In mindering op de boedelvordering van UW V w erd tussentijds (in juni van dit
jaar) ten laste van de boedel reeds een bedrag van in totaal € 325.133,34
voldaan.
De hoogte van de resterende boedelschulden blijkt uit het tussentijdse
financiële verslag.

Toelichting
De hoog preferente boedelvordering van UW V (premievordering) is geheel
voldaan.

21-03-2022
24

Van de laag preferente (preferent ex artikel 3:288 lid e BW ) boedelvordering
van UW V resteert na een tussentijdse betaling van € 225.000,00 door de
boedel en een betaling door KPMG een bedrag van € 1.234.912,02.
Diverse ex-w erknemers zijn met een laag preferente boedelvordering
(preferent ex artikel 3:288 lid e BW ) w egens niet genoten vakantiedagen in
het faillissement betrokken voor een bedrag van € 112.389,93 (pro resto na
betaling door KPMG).

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.215.785,00

23-12-2019
19

Toelichting
vordering 29 OB
VPB
geverifieerd

8.3 Pref. vord. UWV
€ 1.416.776,40

23-12-2019
19

Toelichting
geverifieerd

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 177.279,21

23-12-2019
19

Toelichting
w erknemers
geverifieerd

8.5 Aantal concurrente crediteuren
362

23-12-2019
19

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 69.850.084,80
Toelichting
geverifieerd

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

23-12-2019
19

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
opheffing w egens gebrek aan baten.

23-12-2019
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Opheffing w egens gebrek aan baten w aarbij het boedelsaldo na betaling
salaris curator ponds-ponds gew ijs zal toekomen aan UW V en de voormalige
w erknemers met een vordering w egens niet genoten vakantiedagen.

21-03-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
verificatie

23-12-2019
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Door de accountant zal een voorstel w orden gedaan aan de
schuldeisers.
Er dient zo mogelijk nog een vordering te w orden geïnd van € 230.665
Afw achten w at de afloop is van de faillissementen van de bestuurders,
w aarvan mr Kolkman curator is.

23-12-2019
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In de afgelopen verslagperiode is door de accountant een voorstel gedaan aan
de schuldeisers. Dit voorstel is door de (vereiste meerderheid van de)
schuldeisers geaccepteerd. De betalingen op grond van het voorstel hebben
dan ook (grotendeels) plaatsgevonden.

12-06-2020
20

Afronding laatste w erkzaamheden in verband met schikkingsvoorstel.

10-09-2020
21

Eind januari 2021 is een verzoek tot tussentijdse teruggave van betaalde
boedel-BTW bij de belastingdienst ingediend. Uit het door de belastingdienst
te restitueren bedrag kan vervolgens - na daartoe van de Rechter-commissaris

04-03-2021
22

in het faillissement verkregen toestemming - een deel van de
boedelcrediteuren tussentijds (gedeeltelijk) w orden voldaan.
In juni 2021 is aan UW V in mindering op haar preferente boedelvordering een
deelbetaling gedaan.

23-11-2021
23

Afw ikkeling, w aarbij in verband met de uitkering aan de ex-w erknemers
opdracht zal w orden gegeven aan een loonadministrateur om een bruto-netto
berekening te maken van de de uit te keren bedragen.

21-03-2022
24

Zodra de terug te vorderen boedel-BTW door de belastingdienst is
gerestitueerd kan opdracht w orden gegeven aan de loonadministrateur om
de bruto-netto berekening te maken en kan vervolgens w orden uitgekeerd
aan UW V en aan de ex-w erknemers met een vordering w egens niet genoten
vakantiegeld.

20-06-2022
25

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
afhankelijk van afw ikkeling plan van aanpak. Verw achting maximaal een jaar.

23-12-2019
19

De verw achting is dat het faillissement nog w el enige tijd tijd zal voortduren in
verband met de samenhang met de faillissementen van de bestuurders van
failliet.

12-06-2020
20

Na ontvangst van de uitkering uit het faillissement van één der bestuurders zal
het faillissement naar verw achting kunnen w orden afgew ikkeld. Gezien de
hoogte van de (preferente) boedelvorderingen zullen noch de preferente noch
de concurrente schuldeisers daarbij een uitkering tegemoet kunnen zien.

23-11-2021
23

De afw ikkeling w ordt voorbereid (zie rubriek 10.1).

21-03-2022
24

Dit verslag dient als eindverslag in het onderhavige faillissement te w orden
beschouw d. Definitieve afw ikkeling van het faillissement volgt in de komende
w eken.

20-06-2022
25

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen openbaar verslag.

12-06-2020
20

Opstellen openbaar verslag.

10-09-2020
21

Opstellen openbaar verslag.

04-03-2021
22

Opstellen openbaar verslag.

23-11-2021
23

Opstellen voortgangsverslag.

21-03-2022
24

Opstellen eindverslag.

20-06-2022
25

Bijlagen
Bijlagen

