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mr. M.M. Verhoeven
mr A.P.H. Spoor

Algemene gegevens
Naam onderneming
Broodplankenzo

29-05-2020
1

Gegevens onderneming
Broodplankenzo is een vennootschap onder firma, met een tw eetal vennoten,
de echtelieden Marco Kuitert en Hilleke Kuitert - Bogemann.

29-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Broodplankenzo produceerde op handmatige w ijze serveer- brood- en
borrelplanken van 100% gerecycled materiaal. Broodplankenzo verkocht deze
planken zelf aan handelaren en eindgebruikers (onder meer via braderie
bezoeken) en zij maakte (in het verleden) gebruik van een distributeur.
Bij het produceren van genoemde planken maakte failliet gebruik van clienten,
personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die aan failliet ter
beschikking w erden gesteld.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 253.185,00

€ 40.473,00

€ 35.066,00

2018

€ 252.513,00

€ 56.521,00

€ 76.118,00

Toelichting financiële gegevens

29-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2019 zijn (nog) niet beschikbaar. De vennoten hebben kenbaar
gemaakt dat de cijfers over 2019 veel slechter zullen zijn dan die over 2018 en
de vennoten stellen dat zij proberen de cijfers nog gereed te maken, de cijfers
zijn nog niet gereed omdat het door de vennootschap ingeschakelde
accountantskantoor de cijfers niet gereed gemaakt heeft vanw ege uitblijvende
betalingen zijdens failliet. De w instcijfers geven een ietw at verkleurd beeld
omdat de vennoten geen bedragen uit de vennootschap hebben ontvangen en
dus uit de w instcijfers zichzelf dienen te bedruipen.

29-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

29-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

29-05-2020
1

€ 6.000,00

07-09-2020
2

€ 9.500,00

21-12-2020
3

€ 8.850,00

29-03-2021
4

Toelichting
29 maart 2021: Het saldo van de boedelrekening is verlaagd ten opzichte van
het moment van de vorige verslaglegging aangezien er met de pandhouder is
afgerekend.
€ 8.850,00

Verslagperiode

02-07-2021
5

Verslagperiode
van
24-4-2020

29-05-2020
1

t/m
29-5-2020
van
30-5-2020

07-09-2020
2

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

21-12-2020
3

t/m
21-12-2020
van
22-12-2020

29-03-2021
4

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

02-07-2021
5

t/m
2-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 48 min

2

18 uur 45 min

3

6 uur 48 min

4

4 uur 36 min

5

4 uur 24 min

totaal

67 uur 21 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie over de vennootschap w erd gevoerd door de beide vennoten.

29-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Het ziet er naar uit dat er op het moment dat het faililssement w erd
uitgesproken geen sprake w as van lopende procedures.

29-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Aangezien de w erkzaamheden van failliet (voor een groot deel) al voor datum
faillissement w aren overgedragen naar Stichting de W ereldfabriek w as er
volgens opgave van de vennoten geen sprake meer van lopende procedures.

29-05-2020
1

1.4 Huur
De vennootschap onder firma had op het moment van faillissement geen
huurverplichtingen meer.

29-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement w erd volgens opgave door de vennoten veroorzaakt door
verschillende omstandigheden:
1. een vennootschap onder firma is veel slechter dan een stichting in staat om
donaties en subsidies te ontvangen zodat het voor de vennootschap onder
firma steeds lastiger w erd om die te verkrijgen.
2. de distributeur w aarvan failliet in het verleden gebruik maakte liet het
steeds vaker afw eten.
3. de braderien w aar failliet een groot deel van haar producten af kon zetten
w aren als gevolg van de Corona-maatregelen gesloten.
4. horecagelegenheden (afnemers van failliet) w aren gesloten zodat die niet
meer voor afzet konden zorgen.
De problemen van failliet w aren al aanzienlijk doch w erden hierdoor verergerd.
Aangezien één van de grotere crediteuren van failliet (die de beschikking had
over een toew ijzend vonnis) kenbaar had gemaakt het vonnis te zullen
excecuteren (en niet in te stemmen met een betalingsregeling) hebben de
vennoten er noodgedw ongen voor gekozen zelf de stekker eruit te trekken.

29-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

29-05-2020
1

Toelichting
Tijdens de faillissementsuitspraak w as er nog één w erknemer binnen de
onderneming van failliet w erkzaam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

29-05-2020
1

Toelichting
Met betrekking tot één w erknemer w as er medio/eind 2019 al voor gekozen
om zijn arbeidsovereenkomst niet meer te verlengen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-4-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeelslid van failliet verricht geen w erkzaamheden meer ten behoeve
van failliet.

29-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Failliet beschikt niet over één of meerdere
onroerende zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

29-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

29-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

nog onduidelijk
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator trof bij de faillissementsaanvraag 'een koopovereenkomst' aan met
betrekking tot de bedrijfsmiddelen c.q. bedrijfsapparatuur (en inventaris).
Voornoemde goederen w aren per 1 april 2020 verkocht aan Stichting de
W ereldfabriek die de exploitatie van failliet grotendeels voortzet. De eerste
geringe deelbetaling zou evenw el pas op 31 oktober 2020 plaats vinden.
Nadat de curator genoemde Stichting de W ereldfabriek heeft bezocht en
voornoemde goederen heeft beoordeeld heeft de curator Stichting de
W ereldfabriek een voorstel gedaan om genoemde goederen inderdaad
(opnieuw ) te kopen tegen fatsoenlijke voorw aarden w aar niet onder w ordt
verstaan dat een eerste zeer geringe deelbetaling pas op 31 oktober 2020
plaats vindt. De curator heeft Stichting de W ereldfabriek uitgelegd w at het
inhoudt w anneer de curator de koopovereenkomst met een beroep op de
pauliana vernietigt etcetera. De curator is in onderhandeling met de
W ereldfabriek met betrekking tot een eventuele verkoop (onder normale
voorw aarden) van de goederen. Stichting de W ereldfabriek dient - w anneer zij
de exploitatie daadw erkelijk w enst voort te zetten - eveneens te betalen voor
de immateriele activa.

29-05-2020
1

7 september 2020: Inmiddels heeft Stichting de W ereldfabriek, na ontvangen
toestemming van de rechter-commissaris, nagenoeg alle activa gekocht van de
curator. De eerste deelbetalingen zijn inmiddels ontvangen op de
boedelrekening, de overige deelbetalingen dienen nog te w orden uitgevoerd
en dus afgew acht.

07-09-2020
2

29 maart 2021: Alle deelbetalingen zijn inmiddels op de boedelrekening
ontvangen.

29-03-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een tw eetal pandhouders (die overigens nagenoeg volledig
afstand van hun pandrechten hebben gedaan) en van een fiscale schuld.
Aangezien er zich op de datum van de faillissementsuitspraak geen goederen
op de bodem van failliet bevonden, speelt het bodemvoorrect van de fiscus
thans geen rol.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

29-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator is in onderhandeling met Stichting de W ereldfabriek met betrekking
tot een eventuele verkoop.

29-05-2020
1

7 september 2020: zie hetgeen verw oord onder 3.3.

07-09-2020
2

29 maart 2021: Er dienen ter zake geen w erkzaamheden meer te w orden
verricht.

29-03-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van failliet w aren er op datum faillissement geen voorraden en
onderhanden w erk meer aanw ezig.

29-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

29-05-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

een drietal voertuigen
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Er is een drietal voertuigen dat kort voor datum faillissement nog eigendom
w as van failliet. De auto's zouden om niet zijn overgedragen aan Stichting de
W ereldfabriek (dit terw ijl er - volgens opgave van een beslagleggende
deurw aarde - al beslag op gelegd w as) omdat ze volgens opgave door failliet
geen w aarde zouden vertegenw oordigen. De curator onderhandelt met
Stichting de W ereldfabriek over de auto's en beraadt zich over het feit of het
noemensw aardig is om de auto's terug in het bezit van de boedel te krijgen.

29-05-2020
1

Naast materiele activa beschikt failliet over immateriele activa, een
handelsnaam, een domeinnaam en overige goodw ill. Die immateriele activa
dient te w orden gekocht door Stichting de W ereldfabriek w il zij met succes de
activa tot haar 'bezit' mogen rekenen en er gebruik van maken. De curator
onderhandelt met Stichting de W ereldfabriek over één en ander.
7 september 2020: ook de overige activa, de drie auto's, zijn inmiddels door
Stichting de W ereldfabriek van de curator gekocht. Eén van de auto's bevindt
zich nog bij Domeinen Roerende Zaken omdat die na een beslaglegging
inmiddels is vrijgegeven kan deze auto w orden opgehaald door de koper. De
curator heeft inmiddels al verschillende e-mails van Domeinen ontvangen en
verzonden met betrekking tot de vrijgave van de auto. Inmiddels lijkt het
moment aanbeland w aarop er 'overeenstemming' is bereikt over de w ijze van
vrijgeven. Stichting de W ereldfabriek heeft kenbaar gemaakt dat het maar zeer
de vraag is of de w aarde van de auto de kosten van het ophalen
rechtvaardigt.

07-09-2020
2

21 december 2020: de auto is inmiddels door Stichting de W ereldfabriek
opgehaald.

21-12-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie onder 3.8.

29-05-2020
1

7 september 2020: de auto die zich bevindt bij Domeinen kan/dient (te)
w orden opgehaald door de koper, hierover w ordt nog steeds
gecorrespondeerd.

07-09-2020
2

21 december 2020: de auto is inmiddels opgehaald door de koper, Stichting de
W ereldfabriek.

21-12-2020
3

29 maart 2021: Er dienen geen w erkzaamheden meer te w orden verricht.

29-03-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Er zijn geen debiteuren aangetroffen.
totaal

Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

29-05-2020
1

21 december 2020: de curator heeft alsnog een stuk onder ogen gekregen op
grond w aarvan er mogelijk dient te w orden geconcludeerd dat er sprake is van
een debiteur. Eén en ander is bij de curator in onderzoek nu de mogelijke
debiteur zich op het standpunt stelt dat 'de kw estie' al lang en breed is
opgelost.

21-12-2020
3

29 maart 2021: De debiteur heeft de gelegenheid gekregen om stukken aan te
leveren w aaruit zou blijken dat de kw estie reeds is opgelost. Van deze
gelegenheid heeft de debiteur (vooralsnog) geen gebruik gemaakt, als
oorzaak meldt de debiteur dat de stukken bij een andere curator liggen en hij
die stukken niet tot zijn beschikking kan krijgen. In de tussentijd heeft de
debiteur w el conform afspraak maandelijks Euro 200,- betaald. Er zal contact
met de debiteur w orden gezocht teneinde hem te berichten dat het vonnis - er
is reeds jaren geleden vonnis gew ezen - verder ten uitvoer gelegd zal w orden
w anneer de stukken niet alsnog per ommegaande w orden aangeleverd c.q.
w anneer er niet alsnog een redelijk voorstel door de curator w ordt ontvangen.
Indien een bevredigende reactie uitblijft, zal de curator contact met de rechtercommissaris opnemen teneinde een voorstel te bespreken over hoe deze
kw estie verder kan w orden aangevlogen.

29-03-2021
4

2 juli 2021: Er is contact gew eest met de debiteur, het voorstel dat de
debiteur heeft gedaan is - in overleg met de rechter-commissaris - niet door
de curator geaccepteerd. De debiteur heeft kenbaar gemaakt niets meer te
zullen betalen zodat het faillissement van de debiteur zal w orden
aangevraagd.

02-07-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

29-05-2020
1

21 december 2020: zie hetgeen is opgemerkt onder 4.1.

21-12-2020
3

29 maart 2021: Zie hetgeen hierover is opgemerkt onder 4.1.

29-03-2021
4

2 juli 2021: Zie hetgeen hierover is opgemerkt onder 4.1. Er w ordt omgezien
naar een steunvordering en het faillissementsrequest zal vervolgens w orden
ingediend.

02-07-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 39.491,24

29-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Een tw eetal banken heeft in totaal Euro 39.491,24 te vorderen.

5.2 Leasecontracten
Er w as sprake van een drietal leaseovereenkomsten. Een van de
leaseovereenkomst (de operational leaseovereenkomst) is overgenomen door
Stichting de W ereldfabriek en tw ee financial leaseovereenkomsten zijn
beeindigd, de leaseobjecten zijn opgehaald. Er w as geen sprake van
overw aarde op de geleasde objecten.

29-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De tw ee banken die een vordering op failliet hebben hebben een pandrecht op
de activa en debiteuren.

29-05-2020
1

7 september 2020: de onder 5.3 genoemde banken hebben hun pandrechten
vrijgegeven, w are het niet dat het bij één van de pandhouders onder
voorw aarde is gebeurd.

07-09-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Een van de pandhouders heeft volledig afstand van haar pandrechten gedaan
en de andere pandhouder heeft nagenoeg afstand van haar pandrechten
gedaan (zij w enst enkel mee te delen in de eventuele opbrengsten van de
verkoop van voertuigen mocht die opbrengst substantieel zijn). De
pandhouders hebben afstand van hun pandrechten gedaan vanw ege de
geringe w aarde die de (materiele) activa vertegenw oordigen en de
substantiele hoeveelheid w erk dat het met zich lijkt te brengen w anneer de
curator verschillende overeenkomsten met een beroep op de pauliana dient te
vernietigen.

29-05-2020
1

29 maart 2021: Met de pandhouder die niet volledig afstand van zijn pandrecht
heeft gedaan, is inmiddels afgerekend.

29-03-2021
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich geen crediteur gemeld die een beroep op een
eigendomsvoorbehoud heeft gedaan.

29-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Er heeft zich geen crediteur gemeld die een beroep op een retentierecht heeft
gedaan.

5.7 Reclamerechten

29-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er heeft zich geen crediteur gemeld die het recht van reclame heeft
ingeroepen.

29-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Mochten de voertuigen een substantiele w aarde vertegenw oordigen dan dient
de bank die niet volledig afstand van haar pandrechten heeft gedaan 30% van
de opbrengst te ontvangen en bedraagt de boedelbijdrage 70%.
€ 2.450,00

29-05-2020
1

21-12-2020
3

Toelichting
21 december 2020: de auto's zijn verkocht voor in totaal een bedrag ad Euro
3.500,-; dit betekent dat de pandhouder die meedeelt in de opbrengst Euro
1.050,- dient te ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
7 september 2020: inmiddels zijn de auto's verkocht en zal het bedrag ter
hoogte van 30% van de opbrengst aan de pandhouder w orden overgemaakt.

07-09-2020
2

21 december 2020: aan de pandhouder dient - na verkregen toestemming van
de rechter-commissaris, Euro 1.050,- te w orden overgemaakt.

21-12-2020
3

29 maart 2021: Het bedrag ad Euro 1.050,- is inmiddels betaald aan de
pandhouder.

29-03-2021
4

2 juli 2021: Er dienen ter zake geen w erkzaamheden meer te w orden
verricht.

02-07-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Stichting de W ereldfabriek heeft de exploitatie van de onderneming van failliet
kort voor datum faillisement reeds overgenomen.

29-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

29-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Aangezien de w erkzaamheden reeds voor datum faillissement w aren
overgedragen, dienen er nog maar w einig w erkzaamheden te w orden verricht.
Stichting de W ereldfabriek dient te betalen voor hetgeen (onder meer de
immateriele activa) zij heeft overgenomen en dan lijken de w erkzaamheden
w el te zijn afgerond.

29-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing aangezien de exploitatie reeds voor datum faillissement
w as overgenomen.

29-05-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

29-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing aangezien de exploitatie reeds voor datum faillissement
w as overgenomen. W el dient er achter een bedrag te w orden bepaald. De
curator is nog in onderhandeling.
€ 6.000,00

29-05-2020
1

07-09-2020
2

Toelichting
7 september 2020: er is inmiddels Euro 6.000,- betaald voor het doorstarten
van de onderneming.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

29-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing anders dan dat er een bedrag betaald moet w orden voor
de overgenomen (immateriele) activa.

29-05-2020
1

7 september 2020: inmiddels is er een bedrag betaald voor de overgenomen
(immateriele) activa.

07-09-2020
2

21 december 2021: er dienen ter zake geen w erkzaamheden meer te w orden
verricht.

21-12-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het is nog niet helemaal duidelijk of er volledig aan de boekhoudplicht is
voldaan. Een aanzienlijk deel is aan de curator overgedragen doch de curator
heeft nog niet helemaal zicht op het feit of de integrale boekhouding is
bijgehouden.

29-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

29-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

29-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

29-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator onderzoekt of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Vooralsnog
ziet dat er nog niet direct naar uit.

Toelichting
7 september 2020: het ziet er niet naar uit dat er sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

29-05-2020
1

07-09-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
Ja

29-05-2020
1

Toelichting
Naar het oordeel van de curator is er sprake van paulianeus handelen. De
curator heeft hiervan melding gemaakt richting failliet en heeft kenbaar
gemaakt dat zij daarom in onderhandeling w enst met Stichting de
W ereldfabriek met betrekking tot de voortzetting van de exploitatie en de
paulianeuse handelingen die daarmee verband houden.

Toelichting
7 september 2020: inmiddels is de kw estie met betrekking tot het paulianeus
handelen geschikt. Stichting de W ereldfabriek heeft een bedrag aan de boedel
betaald teneinde de exploitatie over te nemen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

07-09-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator dient nader onderzoek te verrichten met betrekking tot al dan niet
aanw ezige onrechtmatigheden.

29-05-2020
1

7 september 2020: het ziet er naaruit dat er geen sprake is van
onrechtmatigheden w aar nog geen afspraken over zijn gemaakt.

07-09-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hetgeen genoemd onder 7.1; 7.5; 7.6 en 7.7. De curator dient op de
meeste onderdelen nog w el w erkzaamheden te verrichten.

29-05-2020
1

7 september 2020: enkel ten aanzien van 7.1 dienen er nog w erkzaamheden
te w orden verricht. De overige punten lijken afgehandeld.

07-09-2020
2

21 decembebr 2020: er dienen ter zake geen w erkzaamheden meer te w orden
verricht.

21-12-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator p.m. lijkt de enige boedelvordering.
€ 5.020,04

29-05-2020
1

21-12-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels een boedelvordering ad Euro 5.020,04 ingediend.
€ 5.020,04

02-07-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.779,00

29-05-2020
1

€ 20.765,00

07-09-2020
2

€ 24.695,00

21-12-2020
3

€ 24.695,00

02-07-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vordering UW V is nog niet bekend.

29-05-2020
1

€ 3.672,57

07-09-2020
2

€ 3.672,57

02-07-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

Toelichting
2 juli 2021: Idem.

29-05-2020
1

02-07-2021
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

29-05-2020
1

13

07-09-2020
2

16

29-03-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 40.204,28

29-05-2020
1

€ 41.817,30

07-09-2020
2

€ 5.745.189,00

21-12-2020
3

€ 65.619,62

29-03-2021
4

Toelichting
29 maart 2021: De kredietverstrekkers hebben hun vorderingen ingediend
hetgeen de reden vormt voor de substantiële verhoging van de concurrente
crediteurenlast ten opzichte van de vorige verslaglegging.
€ 62.971,89

02-07-2021
5

Toelichting
2 juli 2021: Het verschil in de hoogte van de door de crediteuren ingediende
vorderingen w ordt veroorzaakt door het feit dat het pensioenfonds haar
vordering heeft verlaagd en dat er met de pandhouder is afgerekend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De kans is groot dat het faillissement w ordt afgew ikkeld bij gebrek aan baten.

29-05-2020
1

7 september 2020: idem.

07-09-2020
2

21 december 2020: idem.

21-12-2020
3

29 maart 2021: Idem. De kw estie met de enige aangetroffen debiteur dient te
w orden afgew ikkeld, dat is de enige kw estie die nog dient te w orden
afgerond.

29-03-2021
4

2 juli 2021: Idem.

02-07-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nog niet alle crediteuren die zijn aangeschreven hebben gereageerd, in elk
geval moet de crediteuren nog tijd w orden gegund om hun reactie kenbaar te
maken.

29-05-2020
1

7 september 2020: er dienen geen w erkzaamheden met betrekking tot
crediteuren meer te w orden verricht. Bovendien hebben de crediteuren tijd
gehad hun vorderingen in te dienen.

07-09-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing aangezien er geen sprake lijkt van een lopende
procedure.

29-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing aangezien er geen sprake lijkt van een lopende
procedure.

29-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing aangezien er geen sprake lijkt van een lopende
procedure.

29-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Er dienen ter zake - naar het zich laat aanzien - geen w erkzaamheden meer te
w orden verricht.

29-05-2020
1

7 september 2020: idem.

07-09-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De onderhandelingen met Stichting de W ereldfabriek dienen te w orden
afgew acht w aarna er meer zicht komt in het verloop van het faillissement en
de overige te verrichten w erkzaamheden. In elk geval zal de administratie
verder moeten w orden onderzocht (en op onderdelen moeten w orden
aangereikt).

29-05-2020
1

21 december 2020: zie hetgeen is opgemerkt onder 10.4.

21-12-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het lastig om de termijn van afw ikkeling van het faillissement
in te schatten. De curator houdt rekening met een termijn van 6-9 maanden.

29-05-2020
1

21 december 2020: het lijkt mogelijk om het faillissement binnen 3 maanden af
te w ikkelen mits er geen w erkzaamheden met betrekking tot de mogelijke
debiteur meer dienen te w orden verricht.

21-12-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
2-10-2021

02-07-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
De onderhandelingen met Stichting de W ereldfabriek dienen te w orden
afgew acht w aarna er meer zicht komt in het verloop van het faillissement en
de overige te verrichten w erkzaamheden. In elk geval zal de administratie
verder moeten w orden onderzocht (en op onderdelen moeten w orden
aangereikt). Hetgeen onder dit kopje 'W erkzaamheden overig' is genoemd is
hetzelfde als w ordt omschreven onder punt 10.1 omdat het eigenlijk nagenoeg
hetzelfde is.

29-05-2020
1

7 september 2020: de auto die verkocht is aan Stichting de W ereldfabriek doch
die zich nog bevindt bij Domeinen dient te w orden opgehaald door de koper,
c.q. er dient opdracht te w orden gegeven de auto te vernietigen mocht de
koper het om w elke reden dan ook niet rendabel achten om tijd in het ophalen
van de auto te steken.
Tot slot dienen er nog enkele deelbetalingen te w orden afgew acht.

07-09-2020
2

21 december 2020: de auto is opgehaald en de deelbetalingen zijn - na enkele
betalingsherinneringen- ontvangen. De status van de mogelijke debiteur dient
te w orden onderzocht w aarna het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

21-12-2020
3

29 maart 2021: De enige w erkzaamheden die nog dienen te w orden verricht
zijn de w erkzaamheden met betrekking tot de aangetroffen debiteur.

29-03-2021
4

2 juli 2021: Idem.

02-07-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

