Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

8
06-04-2021
F.08/19/224
NL:TZ:0000110479:F001
29-07-2019

R-C
Curator

mr. M.C. Bosch
mr J.A. Holsbrink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Verhaag Drukkerij B.V.

13-08-2019
1

Gegevens onderneming
Verhaag Drukkerij B.V.
Zutphenstraat 6A
7575 EJ Oldenzaal
KvK nummer 06058710

13-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Activiteiten volgens het uittreksel handelsregister: drukken van boeken e.d. en
overige drukkerijen.

13-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 6.923.599,00

€ -25.616,00

€ 1.733.066,00

2017

€ 7.843.368,00

€ -3.940,00

€ 2.821.318,00

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens, w inst en verlies en balanstotaal volgens de laatste
jaarverslagen van de failliet. Jaarstukken 2018 w aren nog niet gereed.

13-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
62

13-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 110.000,00

13-08-2019
1

Toelichting
Het boedelsaldo betreft het door de curator aangetroffen creditsaldo op de
bankrekeningen van de onderneming dat de curator overgeboekt heeft naar
de faillissementsrekening.
€ 162.783,51

06-11-2019
2

Toelichting
Door met name de verkoopopbrengst van de w ebsite is het saldo hoger
gew orden.
€ 92.658,77

06-02-2020
3

€ 212.661,40

24-04-2020
4

Toelichting
Het saldo is vermeerderd met de opbrengst van de bodemzaken (zie punt 3.4).
€ 211.267,35

03-07-2020
5

Toelichting
Het saldo is verminderd door betaling van de kosten voor bindend advies.
€ 142.118,71

08-01-2021
7

Toelichting
Het saldo is verminderd door betaling van het salaris van de curator.
€ 173.321,08
Toelichting
Het saldo is vermeerderd met saldi van de Rabobank (zie punt 5.9).

Verslagperiode

06-04-2021
8

Verslagperiode
van
29-7-2019

13-08-2019
1

t/m
11-8-2019
van
12-8-2019

06-11-2019
2

t/m
5-11-2019
van
6-11-2019

06-02-2020
3

t/m
5-2-2020
van
6-2-2020

24-04-2020
4

van
24-4-2020

03-07-2020
5

t/m
2-7-2020
van
3-7-2020

09-10-2020
6

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

08-01-2021
7

t/m
7-1-2021
van
8-1-2021
t/m
5-4-2021

Bestede uren

06-04-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

72 uur 30 min

2

127 uur 18 min

3

55 uur 0 min

4

38 uur 6 min

5

29 uur 12 min

6

49 uur 36 min

7

41 uur 30 min

8

26 uur 36 min

totaal

439 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders zijn de heren J.W . de Leeuw en H.A.J. van Heteren.
E.B.J. Lammerink Holding B.V. houdt 76% van de aandelen, J.W . De Leeuw
houdt 12% van de aandelen en Van Heteren Beheer Sliedrecht B.V. houdt 12%
van de aandelen.

1.2 Lopende procedures

13-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er loopt een procedure jegens de leverancier van de Manroland-drukpers.

13-08-2019
1

De procedure is overgenomen door de curator. De stand van zaken in de
procedure is dat die voor beraad comparitie op de rol staat.

06-11-2019
2

De datum voor de comparitie is bepaald op donderdag 2 april 2020.

06-02-2020
3

De comparitie is thans bepaald op 23 juni 2020.

24-04-2020
4

Op 23 juni 2020 vond de comparitie van partijen plaats. De rechtbank
Amsterdam w ijst naar verw achting in de loop van de maand september a.s.
een tussenvonnis.

03-07-2020
5

In de procedure met Manroland is inmiddels een tussenvonnis gew ezen. De
rechtbank heeft daarbij een deskundigenbericht bevolen om de vraag
beantw oord te krijgen w at de oorzaak w as van de crash van de drukmachine.

09-10-2020
6

Het tussenvonnis is inmiddels gew ezen en Manroland heeft hiertegen hoger
beroep ingesteld.
De zaak staat voor het eerst op de rol bij het Gerechtshof op 9 februari 2021.

08-01-2021
7

De voortgang van de procedure in eerste aanleg (rechtbank) w ordt daardoor
opgehouden en zal op de slaaprol doorgaan totdat in het hoger beroep is
beslist.
De situatie is ongew ijzigd.

06-04-2021
8

1.3 Verzekeringen
De volgende verzekeringen zijn gesloten:
- aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen met
polisnummer 30.17.16043;
- machine- machinebreukbedrijfsschade met polisnummer V-062-337-315-2;
- collectieve ongevallenverzekering met polisnummer DL264559;
- W egas-XL Verzekering met polisnummer 30199928;
- tw eemaal BedrijvenCompactPolis met polisnummers 149720908 en
154547300.

13-08-2019
1

De verzekeringen zijn beëindigd.

1.4 Huur
Door de failliet w orden het bedrijfspand en een deel van de inventaris
gehuurd. De huurprijs voor het bedrijfspand bedraagt volgens de
huurovereenkomst € 150.000,- per jaar. De huurprijs van de roerende zaken
bedraagt volgens de huurovereenkomst € 287.358,72 per jaar. De huur is door
de curator opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

13-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Als oorzaak w ordt door de directie het in 2018 uitvallen van de in 2017
aangeschafte nieuw e geleasede Manroland-drukpers en de daaropvolgende
gerechtelijke procedure jegens de leverancier genoemd. Dit zorgde voor
aanzienlijke kosten. Door het niet kunnen betalen van de grondstoffen voor
productie is de productie stilgevallen en is een toestand van te zijn
opgehouden te betalen ontstaan.

13-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
62

13-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
62

13-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-7-2019

62

totaal

62

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Personeelsbijeenkomsten, opzegbrieven, contacten personeel.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

13-08-2019
1

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

13-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

13-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris en machines
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van de failliet bestaan uit de inrichting van het
kantoorpand en machines.

13-08-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing op de inventaris. De fiscus heeft laten
w eten geen bodembeslag te zullen leggen hoew el het grootste deel van de
aanw ezige inventaris en machines eigendom is van de groot-aandeelhouder
E.B.J.Lammerink Holding en door deze verhuurd w erd aan de onderneming.

13-08-2019
1

De curator heeft de aanw ezige roerende zaken verkocht. Daarna is een
discussie ontstaan omtrent het al dan niet bestaan van het bodemvoorrecht.
Die discussie is nog niet afgerond.

06-11-2019
2

De discussie loopt nog. Afgesproken is het verschil van inzicht te beslechten
door een bindend advies uit te laten brengen door mr. Tekstra, autoriteit op dit
juridische vraagstuk.

06-02-2020
3

Mr. Tekstra heeft als bindend adviseur bepaald dat de in het geschil zijnde
zaken bodemzaken zijn. Dientengevolge vloeit de koopsom van EUR 120.000,in de boedel. Het bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening.

24-04-2020
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie van de aanw ezig bedrijfsmiddelen en regelen taxatie. De curator
probeert de bedrijfsmiddelen te verkopen en heeft daartoe een
biedingsprocedure in gang gezet.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Voorraden

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

13-08-2019
1

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De aanw ezige voorraden bestaan uit voorraden papier cum annexis in de
w erkplaats en zijn onder eigendomsvoorbehoud geleverd.

13-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator is doende de onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraden
aan de leveranciers te retourneren.

13-08-2019
1

De eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.

06-11-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

W ebsite, klantenpakket/softw are

€ 60.500,00

totaal

€ 60.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator probeert de w ebsite, klantenpakket/softw are te verkopen.

13-08-2019
1

De immateriële activa (met name de w ebsite) zijn verkocht voor EUR 60.500,-.
Tevens zijn er stansmessen verkocht voor EUR 425,50 (inclusief btw ).

06-11-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, contact en onderhandelingen gegadigden.

13-08-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Conform de eigen aangifte

€ 609.248,09

totaal

€ 609.248,09

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vorderingen zijn volgens diens opgave verpand aan E.B.J. Lammerink
Holding B.V. Voor faillissement zijn de debiteuren aangeschreven om aan E.B.J.
Lammerink Holding B.V te betalen. Blijkens een door de curator ontvangen
opgave zijn tot op heden ca € 150.000,- van de openstaande debiteuren
betaald.

13-08-2019
1

Inmiddels is een bedrag van ca € 400.000,- aan debiteuren voldaan.

06-11-2019
2

De stand van zaken is dat thans ca € 467.000,- door debiteuren voldaan is aan
de pandhouder.

06-02-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg (advocaat van) Lammerink, contacten debiteuren.

13-08-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.318.681,53

13-08-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Door Rabo Lease B.V. w erd een vordering ingediend van € 2.318.681,53. Deze
vordering betreft de in 2017 aangeschafte en nieuw e geleasede machine die in
2018 plots tot stilstand kw am.
De onderneming w erd niet gefinancierd door een bank behoudens dit
Leasecontract maar door de groot-aandeelhouder E.B.J.Lammerink Holding.

Toelichting vordering van bank(en)
Na het uitgesproken faillissement heeft de curator, zoals bij de inventarisatie
uiteengezet is, het aanw ezige creditsaldo groot € 110.000,- naar de
faillissementsrekening overgemaakt. De Rabobank stelt zich op het standpunt
dat de curator die overboeking had dienen na te laten zodat de Rabobank het
saldo had kunnen verrekenen met de vordering van Rabo Lease. De curator

06-02-2020
3

betw ist het standpunt van de Rabobank op verschillende gronden. De
discussie met de Rabobank zal in de komende verslagperiode voortgezet
w orden.

Toelichting vordering van bank(en)
De discussie loopt nog.

24-04-2020
4

5.2 Leasecontracten
Er is een leasecontract tussen de Rabobank en de failliet voor een drukpers.
Zie ook punt 5.1.

13-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De groot-aandeelhouder E.B.J.Lammerink Holding claimt pandrecht op
vorderingen, voorraden en inventaris. De curator onderzoekt de geldigheid van
het pandrecht.

13-08-2019
1

De curator heeft de geldigheid van het pandrecht erkend.

06-11-2019
2

5.4 Separatistenpositie
E.B.J. Lammerink Holding B.V. claimt pandrecht.

13-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Deze zijn/w orden
afgew ikkeld.

13-08-2019
1

De eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.

06-11-2019
2

5.6 Retentierechten
N.v.t.

13-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-08-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zoals bij de algemene gegevens onder het hoofdstuk boedelsaldo bij het
eerste verslag vermeld w erd, is het door de curator aangetroffen creditsaldo
op de bankrekeningen van de onderneming ten belope van € 110.000,- door
de curator overgeboekt naar de faillissementsrekening. De overboeking vond
plaats met behulp van de pinpas die de curator van de directie ontvangen had.
Met de Rabobank is een forse discussie ontbrand over die overboeking. De
Rabobank stelt zich op het standpunt dat het gebruik van die pinpas door de
curator niet geoorloofd w as. De Rabobank had het creditsaldo w illen
verrekenen met de vordering van de aan de Rabobank gelieerde onderneming
RaboLease. De curator kan zich niet vinden in het standpunt van de Rabobank.

09-10-2020
6

De discussie met de Rabobank loopt nog.

08-01-2021
7

De discussie met de Rabobank omtrent het gebruik van de pinpas loopt nog
steeds. W el is in de afgelopen verslagperiode door de Rabobank het bedrag
dat op de bankrekening van de onderneming binnenkw am van betalingen
door debiteuren na faillissementsdatum totaal EUR 31.202,37 bijgeschreven
op de faillissementsrekening. Dat bedrag is dus niet verrekend met de claim
die de Rabobank stelt te hebben ten aanzien van het gebruik van de pinpas.

06-04-2021
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden zijn gestaakt.

13-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Vóór faillietverklaring w aren de w erkzaamheden reeds gestaakt. Het personeel
is beschikbaar voor w erk.

13-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich een aantal gegadigden gemeld bij de curator. De curator is een
biedingsprocedure gestart om de activa te verkopen. Een doorstart bleek niet
tot de mogelijkheden te behoren.

6.5 Verantwoording

13-08-2019
1

6.5 Verantwoording
De curator heeft de aanw ezige activa verkocht met dien verstande dat de
verkoop van de roerende zaken tot een discussie omtrent het al dan niet
bestaan van het bodemvoorrecht aanleiding gegeven heeft. De reden voor de
discussie is dat de belastingdienst in de w eken na het uitgesproken
faillissement besloot geen bodembeslag te leggen omdat de belastingdienst
door het ontbreken van activiteiten van oordeel w as dat er geen bodem meer
w as. Anderzijds de curator van oordeel is daarbij gesteund door de
belastingdienst dat dit anders w as ten tijde van de uitspraak van het
faillissement omdat toen nog de nodige activiteiten op de bodem van de
onderneming plaatsvonden. De curator hoopt binnenkort de discussie te
kunnen beslechten.

06-11-2019
2

De discussie loopt nog. Verw ezen w ordt verder naar hoofdstuk 3.4.

06-02-2020
3

De discussie is door middel van het bindend advies van mr. Tekstra afgerond,
zie punt 3.4.

24-04-2020
4

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bidbook opstellen en gegadigden informeren.

13-08-2019
1

Afw ikkelen verkoop roerende zaken.

06-11-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is aan de curator ter beschikking gesteld.

7.2 Depot jaarrekeningen

13-08-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2014: 29-01-2016
2015: 16-02-2017
2016: 02-10-2017
2017: 04-07-2019

13-08-2019
1

De jaarrekeningen zijn niet alle tijdig gedeponeerd. Dit w ordt door de curator
onderzocht.
De curator zet het onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid voort in
aanmerking nemende ook het niet tijdig deponeren van de jaarstukken.

06-11-2019
2

Het onderzoek is nog niet afgerond.

06-02-2020
3

Het onderzoek duurt nog voort.

24-04-2020
4

De curator meent dat er onvoldoende grondslag bestaat om de bestuurders
aansprakelijk te houden voor het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen.

03-07-2020
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

13-08-2019
1

Het onderzoek is nog niet afgerond.

06-02-2020
3

Het onderzoek duurt nog voort.

24-04-2020
4

De vennootschap is opgericht in 1988. Een eventuele vordering w egens niet
nakoming van de volstortingsverplichting is verjaard.

03-07-2020
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator zet het onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid voort in
aanmerking nemende ook het niet tijdig deponeren van de jaarstukken.

Toelichting
Het onderzoek is nog niet afgerond.
Nee

13-08-2019
1

06-11-2019
2

06-02-2020
3

03-07-2020
5

Toelichting
Het onderzoek is afgerond. Hieruit zijn geen aanw ijzingen voor kennelijk
onbehoorlijk bestuur naar voren gekomen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-08-2019
1

Nee

03-07-2020
5

Toelichting
Het onderzoek is afgerond. Hieruit zijn geen aanw ijzingen voor paulianeus
handelen naar voren gekomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zet het onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid voort in
aanmerking nemende ook het niet tijdig deponeren van de jaarstukken.

06-11-2019
2

Het onderzoek is nog niet afgerond.

06-02-2020
3

Het rechtmatigheidsonderzoek duurt nog voort.

24-04-2020
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De bevindingen geven geen reden
voor vervolgacties.

03-07-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste onderzoek administratie.

13-08-2019
1

Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

06-11-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 50.050,58

13-08-2019
1

Toelichting
Huur pand over opzegtermijn: € 50.050,58
Er volgt onder meer nog:
loon tijdens opzegtermijn (art. 40 Fw )
€ 52.946,42

06-11-2019
2

Toelichting
Huur matten (Elis Nederland B.V.): € 822,84
Doorleveren gas/elektra: € 2.073,€ 249.041,69

06-02-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft een totale boedelvordering van EUR 195.905,38 ingediend.
De vordering van Elis Nederland is verhoogd naar EUR 1.012,73.
Totale boedelvorderingen derhalve EUR 249.041,69.
€ 263.187,71

03-07-2020
5

Toelichting
Het UW V heeft thans een totale boedelvordering ingediend van EUR
210.051,40.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 60.358,00

13-08-2019
1

06-11-2019
2

Toelichting
Dit is een voorlopige opgave van de fiscus. De aanslag ex 29-7 OB ontbreekt
nog.
€ 178.600,00
Toelichting
De vordering is vermeerderd met de aanslag ex art. 29-7 OB.

8.3 Pref. vord. UWV

24-04-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 135.889,86

13-08-2019
1

06-02-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen.
€ 1.896.235,84

13-08-2019
1

06-11-2019
2

Toelichting
Vordering pandhouder ter zake van verhuur machines, leningen en rekeningcourant vordering (separatist).

8.5 Aantal concurrente crediteuren
55

13-08-2019
1

88

06-11-2019
2

91

06-02-2020
3

92

03-07-2020
5

93

08-01-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.847.410,32

13-08-2019
1

Toelichting
Hierin is de vordering van Rabo Lease (zie punt 5.1) meegenomen.
€ 3.147.583,18

06-11-2019
2

€ 3.058.151,25

06-02-2020
3

€ 3.101.817,30

03-07-2020
5

€ 3.108.331,29

08-01-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

13-08-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en andere contacten crediteuren.

13-08-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er loopt een procedure jegens de leverancier van de Manroland-drukpers. De
curator onderzoekt of de procedure al dan niet voor rekening van de boedel
moet w orden voortgezet.

13-08-2019
1

De procedure w ordt voortgezet en is overgenomen door de curator.

06-11-2019
2

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
Beraad comparitie van partijen na antw oord op 25 september 2019.

13-08-2019
1

De procedure is voor beraad comparitie aangehouden tot 20 november 2019.

06-11-2019
2

Er is inmiddels een datum, 2 april 2020, voor een comparitie bepaald.

06-02-2020
3

De comparitie is thans bepaald op 23 juni 2020.

24-04-2020
4

Op 23 juni 2020 vond de comparitie van partijen plaats. De rechtbank
Amsterdam w ijst naar verw achting in de loop van de maand september a.s.
een tussenvonnis.

03-07-2020
5

Inmiddels is een tussenvonnis gew ezen w aarbij zoals nader uiteengezet bij
paragraaf 1.2 een deskundigenbericht bevolen is.

09-10-2020
6

Zie paragraaf 1.2.

08-01-2021
7

9.4 Werkzaamheden procedures
Divers overleg en inventarisatie.

13-08-2019
1

Voorbereiden comparitie, bijw onen comparitie (via skype, vanuit Enschede
w erd de comparitie in Amsterdam bijgew oond door de curator, Lammerink en
de advocaten van de curator en Lammerink, Rabo Lease en hun advocaat
w oonden die bij vanuit Utrecht en de advocaat van Manroland vanuit
Amsterdam w at voortreffelijk verliep ook al zaten w e op vier verschillende
locaties), bestuderen tussenvonnis.

09-10-2020
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Biedingsprocedure verkoop activa afhandelen en verkoop activa realiseren. De
curator doet nog onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen. Ook doet de curator nog onderzoek naar de rechtsgeldigheid van
het pandrecht. Verder onderzoekt de curator de mogelijkheden om al dan niet
voor rekening van de boedel de aanhangige procedure met betrekking tot de
machine te continueren.

13-08-2019
1

Afw ikkelen transactie verkoop roerende zaken. Onderzoek onbehoorlijk
bestuur. Vervolgen procedure machine.

06-11-2019
2

- Afw ikkelen transactie verkoop roerende zaken met betrekking tot het
gevraagde bindend advies of al dan niet het bodemvoorrecht van toepassing
is.
- Rechtmatigheidsonderzoek.
- Procedure machine Manroland.
- discussie met Rabobank inzake overboeking van € 110.000,- door de curator
na het
uitgesproken faillissement.

06-02-2020
3

- rechtmatigheidsonderzoek;
- procedure machine Manroland;
- discussie Rabobank inzake overboeking van € 110.000,- door de curator na
het uitgesproken faillissement.

24-04-2020
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is zoals eerder in verslag 5 vermeld afgerond.
De procedure met Manroland loopt (zie randnummer 1.2 en 9) en zo ook de
discussie met de Rabobank over de overboeking van de € 110.000,- (zie
randnummer 5.9)

09-10-2020
6

- procedure Manroland (1.2);
- discussie Rabobank (5.9).

08-01-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment nog niet te voorspellen.

13-08-2019
1

Op dit moment niet aan te geven.

06-11-2019
2

10.3 Indiening volgend verslag
6-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

06-04-2021
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