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Algemene gegevens
Naam onderneming
Energie Control NL B.V.

01-11-2021
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 65712358, gevestigd en kantoorhoudende te 7642 LH W ierden, Ten
Catew eg 8.
Opgericht op 31 maart 2016.

01-11-2021
1

Activiteiten onderneming
Bemiddeling en advies met betrekking tot energiebesparing en -verbruik, in- en
verkoop van energieproducten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 8.849.000,00

€ 235.000,00

€ 1.325.000,00

2020

€ 9.484.000,00

€ -24.000,00

€ 1.205.000,00

2021

€ 5.743.000,00

€ -777.000,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

01-11-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De omzet en het resultaat 2021 is tot en met datum faillissement. Het
balanstotaal is niet bekend, omdat er geen jaarrekening beschikbaar is.

01-11-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
52

01-11-2021
1

Boedelsaldo
€ 297.642,30

01-11-2021
1

€ 568.865,13

19-01-2022
2

€ 606.299,33

01-06-2022
3

€ 552.229,03

25-08-2022
4

€ 511.043,94

23-11-2022
5

Toelichting
Vanw ege afrekening met betrekking tot de debiteuren is het boedelsaldo
afgenomen.

Verslagperiode

Verslagperiode
van

01-11-2021
1

24-9-2021
t/m
25-10-2021
van

19-01-2022
2

26-10-2021
t/m
17-1-2022
van

01-06-2022
3

18-1-2022
t/m
29-5-2022
van

25-08-2022
4

30-5-2022
t/m
23-8-2022
van

23-11-2022
5

24-8-2022
t/m
22-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

447 uur 0 min

2

299 uur 12 min

3

161 uur 6 min

4

126 uur 30 min

5

77 uur 30 min

totaal

1.111 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden in de eerste verslagperiode zien met name op de
inventarisatie, de voortzetting van de onderneming en de overname van de
activa en de bedrijfsactiviteiten. Op 12 oktober 2021 zijn de activa en de
bedrijfsactiva overgenomen door de doorstartende partij.

01-11-2021
1

De w erkzaamheden in de tw eede verslag periode zien met name op de
afronding van de onderhanden w erken, het monitoren van de
debiteurenincasso, de afw ikkeling van de diverse eigendomsvoorbehouden en
de eerste w erkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

19-01-2022
2

De w erkzaamheden in de vierde verslagperiode zien met name op het
uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek en het monitoren van de
debiteurenincasso.

25-08-2022
4

De w erkzaamheden in de vijfde verslagperiode zien met name op het
rechtmatigheidsonderzoek en het afronden van de debiteurenincasso.

23-11-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aanhouder: Ter Beke Groep B.V.
DTB Management B.V. is bestuurder en enig aandeelhouder van Ter Beke
Groep B.V.
De heer D.R.M. ter Beke is bestuurder en enig aandeelhouder van DTB
Management B.V.

01-11-2021
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

01-11-2021
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft diverse verzekeringen afgesloten:

01-11-2021
1

De verzekering van het w agenpark en het w erkmaterieel zijn inmiddels
overgenomen door de doorstarter.
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de collectieve
ongevallenverzekering zijn aanvankelijk voortgezet, nu er na datum
uitspraak faillissement is doorgew erkt in opdracht van de curator. De
verzekeringen zijn met ingang van 1 november 2021 beëindigd.
De inventaris- en goederenverzekering zijn aanvankelijk voortgezet, in
afw achting van een doorstart c.q. verkoop van de activa. Inmiddels heeft
er een doorstart plaatsgevonden. De inventaris- en goederenverzekering
is echter nog niet beëindigd, omdat er ten aanzien van enkele goederen
onduidelijk is of deze eigendom zijn van een derde (zie hierna onder punt
5.5 en 5.6) en, indien dit niet het geval is, alsnog verkocht zullen w orden
aan de doorstarter.
Voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een uitlooptermijn voor de
periode van 1 jaar (t/m 1 november 2022) verzekerd.
De inventaris- en goederenverzekering is inmiddels beëindigd.

19-01-2022
2

1.4 Huur
Gefailleerde heeft een huurovereenkomst gesloten voor het bedrijfspand aan
de Ten Catew eg 8 te W ierden, alsmede voor het pand aan de Appelmarkt 9a
te Zw aagdijk. Beide huurovereenkomsten zijn inmiddels opgezegd.
Gefailleerde maakte daarnaast gebruik van een bedrijfsruimte aan de
Nijverdalsestraat 141 B te W ierden. De huurovereenkomst staat op naam van
een zustermaatschappij van gefailleerde.

1.5 Oorzaak faillissement

01-11-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bij de eigen aangifte is als volgt verklaard over de oorzaak van het
faillissement:
"Vanaf medio 2020 ging het minder met de omzet en het resultaat. In
september 2020 hebben 2 MT-leden ontslag genomen en zijn voor zichzelf
begonnen. Zij hebben nog eens 4 medew erkers meegenomen.
Vanw ege extreme w eersomstandigheden heeft het bedrijf in het eerste
kw artaal 2021 2 á 3 w eken geen w erkzaamheden kunnen uitvoeren.
Daarnaast nam de concurrentie snel toe en zijn er de afgelopen jaren diverse
kleine bedrijven opgestart die zich nagenoeg op dezelfde markt richtten. Veel
bedrijven die door corona geen omzet meer hadden hebben zich op de aanleg
van zonnepanelen gericht.
In het voorjaar van 2021 stegen de inkoopkosten enorm. Grondstoffen w erden
schaars met enorme prijsverhogingen voor zonnepanelen tot gevolg. Ook door
stijging van vervoerskosten voor containers -als gevolg van de Corona crisiskw am de marge verder onder druk te staan en dit kon niet volledig en snel
genoeg w orden doorbelast aan de opdrachtgevers.
Door de toegenomen concurrentie w erden er te scherpe offertes uitgebracht,
maar dit kostte meer geld dan het opleverde, mede als gevolg van faalkosten
en nazorg.
Er is gezocht naar mogelijkheden voor het aantrekken van nieuw kapitaal en
het saneren van schulden. De bank heeft echter op enig moment de rekeningcourant ruimte geblokkeerd, nadat zij halverw ege september 2021 w as
geïnformeerd over de stand van zaken.
De liquiditeit stond al onder druk. De reactie van de bank en de huidige
kostenstructuur maakte het niet mogelijk de onderneming voort te zetten en
het aanvragen van een faillissement w erd onvermijdelijk."
De curator zal onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

01-11-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

01-11-2021
1

45

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

01-11-2021
1

53

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-9-2021

45

30-9-2021

7

totaal

52

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, ontslag, personeelsadministratie, contacten UW V.

01-11-2021
1

Afronding personeelsadministratie, afronding contacten/vragen UW V

19-01-2022
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

01-11-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris en materieel

€ 59.710,00

€ 0,00

totaal

€ 59.710,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen en grijpvoorraad zijn samen verkocht voor € 82.210,-.

01-11-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing. Er is geen bankschuld (meer) zodat de pandrechten
vrijvallen.

01-11-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, contact diverse geïnteresseerde partijen, bezichtigingen,
onderhandelingen koper activa.

01-11-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Grijpvoorraad

€ 22.500,00

Overige voorraad, verkocht aan leverancier

€ 18.602,33

Overige voorraad, verkocht aan doorstarter

€ 39.232,44

totaal

€ 80.334,77

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De koopsom voor de overige voorraad bedraagt € 95.800,- (ervan uitgaande
dat er geen verbruik is en geen rechtsgeldige eigendomsvoorbehouden zijn).
Met betrekking tot deze verdere voorraad is overeengekomen dat de voorraad
w aarop een eigendomsvoorbehoud berust apart is gezet, zolang er nog geen
duidelijkheid bestaat over de geldigheid van de geclaimde
eigendomsvoorbehouden. Indien er sprake is van een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud, mogen de betreffende goederen retour w orden
gehaald door de leverancier of w orden er nadere afspraken met de leverancier
gemaakt door de curator.

01-11-2021
1

Betaling van de overige voorraad zal geschieden zodra de curator de
verschillende discussies met de leveranciers die een beroep doen op een
eigendomsvoorbehoud heeft afgerond en duidelijk is w at de over te nemen
voorraad behelst.
Koper neemt geen onderhanden w erk over. Enkele projecten zullen w el, in
opdracht van de curator, w orden uitgevoerd door de doorstarter. De
opbrengst van deze projecten komt de boedel toe, na betaling van de door de
doorstarter in dit verband te maken kosten.
Er loopt op dit moment nog een discussie met tw ee leveranciers over de
afw ikkeling van hun eigendomsvoorbehoud. Zodra deze discussies zijn
afgerond, kan berekend w orden w at de w aarde is van de vrije voorraad en
kan de verkoop van deze voorraad aan de doorstarter w orden afgerond en
financieel w orden afgew ikkeld.

19-01-2022
2

De discussie met tw ee leveranciers over de afw ikkeling van hun
eigendomsvoorbehoud is inmiddels afgerond. Met één leverancier is
overeengekomen dat zow el de door de gefailleerde niet betaalde goederen
(w aarop geen eigendomsvoorbehoud rust) als de door de gefailleerde
betaalde goederen (w aarop derhalve geen eigendomsvoorbehoud rust) aan
de leverancier w orden geretourneerd en dat de leverancier voor de reeds
betaalde goederen een bedrag ad € 18.602,33 inclusief BTW aan de boedel
betaalt.

01-06-2022
3

De w aarde van de resterende (vrije) voorraad is berekend en is voor een
bedrag van € 39.232,44 (excl. BTW ) aan de doorstarter verkocht. De
doorstarter heeft de koopsom inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek eigendomsvoorbehouden, contact leveranciers, onderhandelingen
koper activa.

01-11-2021
1

Afw ikkeling eigendomsvoorbehouden, contact leveranciers.

19-01-2022
2

De afgelopen verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:

01-06-2022
3

afronden discussies met tw ee leveranciers over de afw ikkeling van hun
eigendomsvoorbehouden;
berekening w aarde resterende overige (vrije) voorraad;
diverse correspondentie met de doorstarter over de betaling van de
overige (vrije) voorraad.

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo
Kasgeld
totaal

Boedelbijdrage

€ 108.177,92
€ 4.170,35
€ 112.348,27

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het kasgeld w ordt afgestort naar de boedelrekening.

01-11-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, contact bank en afstorten kasgeld.

01-11-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren per datum faillissement

€ 276.842,42

€ 183.415,78

Debiteuren na datum faillissement

€ 327.546,16

€ 298.552,95

totaal

€ 604.388,58

€ 481.968,73

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In totaal bedraagt de debiteurenportefeuille € 445.427,62 w elk bedrag nog
verhoogd dient te w orden met de nog te factureren bedragen over de
boedelperiode.

01-11-2021
1

De debiteurenportefeuille per datum faillissement, evenals de ontstane
debiteurenportefeuille tijdens het faillissement, neemt koper niet over. W el
verleent koper medew erking en/of assistentie bij het incasseren van de
volledige debiteurenportefeuille w aarvoor koper een gestaffelde vergoeding
zal ontvangen.
Energie Control NL BV had op datum faillissement voor een drietal
opdrachtgevers lopende projecten. Deze projecten w aren op datum
faillissement nog niet geheel gereed en/of opgeleverd. De curator voert
momenteel overleg met deze opdrachtgever omtrent (financiële) afronding van
deze onderhanden w erken. In de debiteurenlijst per datum faillissement w as
voor een bedrag ad € 27.709 (incl BTW ) opgenomen inzake voorgenoemde
projecten. Na datum faillissement is voor een bedrag ad € 72.600 (incl BTW )
gefactureerd en betaald inzake voorgenoemde projecten
De bedragen aan debiteuren staan deels nog op de oude bedrijfsrekening en
dienen toegevoegd te w orden aan het boedelsaldo.
De facturatie over de boedelperiode is gereed. In totaal bedraagt de
debiteurenportefeuille € 604.586,78.
De debiteurenincasso is in behandeling bij koper en hierover vindt periodiek
overleg plaats met de curator. Betalingen van debiteuren komen binnen op de
oude bedrijfsrekening en w orden periodiek overgeboekt naar de
boedelrekening.

19-01-2022
2

De laatste debiteuren per datum faillissement dienen nog geïncasseerd te
w orden. Er vindt hierover periodiek overleg plaats met de doorstarter en w aar
nodig w orden er (betalings)afspraken gemaakt met de debiteuren.

01-06-2022
3

Met de laatste debiteuren w ordt nog gecorrespondeerd en w orden mogelijke
betalingsafspraken gemaakt.
De curator overw eegt -in afw achting van goedkeuring van de rechtercommissaris- de debiteuren die hieraan geen gehoor geven door te zetten ter
incasso.

25-08-2022
4

Er w ordt nog met één debiteur gecorrespondeerd over de openstaande
vordering en de financiële afhandeling daarvan. Alle overige debiteuren zijn
inmiddels afgew ikkeld.

23-11-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, bijhouden debiteurenportefeuille, facturatie over boedelperiode.

01-11-2021
1

Bijhouden debiteurenportefeuille, overleg debiteurenincasso met koper,
contacten bank

19-01-2022
2

Afronden debiteurenincasso, overleg debiteurenincasso met doorstarter,
contacten bank.

01-06-2022
3

Afronden debiteurenincasso, periodiek overleg met doorstarter, beoordelen
opstarten incassoprocedure(s).

25-08-2022
4

Afronden debiteurenincasso.

23-11-2022
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

01-11-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Energie Control NL B.V. hield een bankrekening aan bij de Rabobank. Het
creditsaldo per datum faillissement is overgemaakt naar de boedelrekening.
Rabobank heeft geen vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten
Er loopt een leaseovereenkomst met betrekking tot een Manitou roterende
verreiker. De overeenkomst betreft financial lease. De koper overw eegt het
leasecontract te continueren of het contract af te kopen. De curator monitort
de mogelijke overw aarde.

01-11-2021
1

De Manitou roterende verreiker is verkocht en de leaseovereenkomst is gelost.
De overw aarde komt toe aan de boedel.

19-01-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft, nu er geen sprake is van een openstaande vordering,
geen opgave verstrekt van de aan haar verstrekte zekerheden.

01-11-2021
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

01-11-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele leveranciers hebben een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.
Indien er sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud, mogen de
betreffende goederen retour w orden gehaald door de leverancier of w orden er
nadere afspraken met de leverancier gemaakt door de curator.
Indien er geen sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud en/of de
goederen w orden niet retour gehaald door de leverancier, dan zal koper de
goederen overnemen.

01-11-2021
1

De meeste leveranciers die een rechtsgeldig beroep hebben gedaan op een
eigendomsvoorbehoud, hebben de betreffende goederen inmiddels retour
gehaald. Op dit moment dienen nog tw ee eigendomsvoorbehouden (financieel)
te w orden afgew ikkeld.

19-01-2022
2

De discussie met tw ee leveranciers over de afw ikkeling van hun
eigendomsvoorbehouden is afgerond. Een aantal goederen w aarop een
eigendomsvoorbehoud rust, zijn verbruikt in de periode na datum uitspraak
faillissement en de w aarde van deze goederen is aan de betreffende
leveranciers vergoed.

01-06-2022
3

5.6 Retentierechten
N.v.t.

01-11-2021
1

5.7 Reclamerechten
Enkele leveranciers hebben -naast een beroep op eigendomsvoorbehoudtevens een beroep op het recht van reclame gedaan.

01-11-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

01-11-2021
1

N.v.t. Nu er geen pandrechten zijn, vloeit alle actief in de boedel.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Diverse contacten met de Rabobank over de aangetroffen
bankrekeningen;
Diverse contacten met crediteuren over de rechtsgeldigheid van het recht
van reclame en het eigendomsvoorbehoud en inventarisatie van goederen die vallen onder
het recht van reclame en/of het (beperkt of uitgebreid)
eigendomsvoorbehoud.

Afw ikkeling eigendomsvoorbehouden.

01-11-2021
1

19-01-2022
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming voortgezet en zich gericht op het zo spoedig
mogelijk doorstarten van de onderneming.

01-11-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Van de voortzetting is een beknopte financiële administratie bijgehouden.

01-11-2021
1

Voor de bedragen die zijn gefactureerd en de betalingen die inmiddels zijn
ontvangen, w ordt verw ezen naar hetgeen hiervoor staat vermeld onder punt
4.1 "Debiteuren".

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft de onderneming en activa van Energie Control NL B.V.
aangeboden aan een groot aantal geïnteresseerden. Na het ondertekenen
van een geheimhoudingsovereenkomst kregen de geïnteresseerden toegang
tot een digitale dataroom en konden zij een bod uitbrengen middels een
biedingsformulier en met erkenning van de toepasselijkheid van de
biedingsvoorw aarden.

01-11-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activa en activiteiten van Energie Control NL B.V. zijn verkocht aan
Energiecontrol B.V. i.o. en ter Beke Groep B.V. per 12 oktober 2021. Dit w as de
hoogste bieder. Koper zal 22 w erknemers van Energie Control NL B.V. daartoe
een arbeidsovereenkomst aanbieden.

01-11-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 109.200,00
Toelichting
De totale koopsom bedraagt € 109.200,- met uitzondering van de voorraad,
anders dan de grijpvoorraad, en de eventuele overw aarde uit het
leasecontract.
Voornoemd bedrag is exclusief de overw aarde die mogelijk nog kan w orden
gerealiseerd door de afw ikkeling van de leaseovereenkomst van de verreiker
(zie hiervoor onder punt 5.1 "Leasecontracten").

6.7 Boedelbijdrage

01-11-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

01-11-2021
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inrichten dataroom en uitnodigen geïnteresseerden;
Inventarisatie biedingen;
Onderhandelingen;
Afspraken maken met koper en opstellen koopovereenkomst;
Afronden verkoop onderneming.

01-11-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w as bijgew erkt tot een w eek voor datum faillissement. Na
terugkeer van de financial controller is de administratie tot datum faillissement
bijgew erkt.

01-11-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2020: gedeponeerd op 3 juni 2021
2019: gedeponeerd op 3 juni 2021
2018: gedeponeerd op 2 mei 2019

01-11-2021
1

De jaarrekening van 2019 is te laat gedeponeerd. Op grond van art. 2:248 BW
betreft dit onbehoorlijk bestuur en geldt het w ettelijke vermoeden dat dit een
belangrijke oorzaak van het faillissement is. Het leveren van tegenbew ijs door
het bestuur is mogelijk.

25-08-2022
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

01-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De onderneming is opgericht in maart 2016. De vraag of de aandelen zijn
volgestort, is voor het rechtmatigheidsonderzoek derhalve niet meer relevant.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-11-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

01-11-2021
1

In onderzoek

Toelichting

25-08-2022
4

Er w ordt met het bestuur gecorrespondeerd en er vinden gesprekken plaats in
het kader van het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

01-11-2021
1

Toelichting
De curator heeft nog geen paulianeuze handelingen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal nader onderzoek doen naar de rechtmatigheid.

01-11-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, onderzoek.

01-11-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.128,93

01-11-2021
1

Toelichting
Er is een boedelvordering voor 1 maand huur ingediend voor de locatie
Zw aagdijk.

€ 174.634,27

01-06-2022
3

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering ingediend voor een bedrag van €
173.505,34.

€ 189.441,10
Toelichting

25-08-2022
4

Het UW V heeft haar (gew ijzigde) boedelvordering ingediend voor een bedrag
van € 188.312,17

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 198.961,00

01-11-2021
1

Toelichting
De belastingdienst heeft een vordering ingediend w egens niet betaalde
loonheffingen over de maanden juni, juli en augustus.

€ 196.137,00

19-01-2022
2

Toelichting
Door een aantal verrekeningen van de belastingdienst is de vordering
verlaagd.

€ 195.214,00

25-08-2022
4

Toelichting
De vordering van de belastingdienst is verlaagd door een aantal
verrekeningen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

01-11-2021
1

Nog niet ingediend.

€ 149.797,86

01-06-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

01-11-2021
1

Geen andere preferente crediteuren.

€ 584,00
Toelichting
De vordering ziet op accijnzen op brandstof.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-01-2022
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

01-11-2021
1

41

19-01-2022
2

52

01-06-2022
3

54

25-08-2022
4

54

23-11-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 751.000,33

01-11-2021
1

Toelichting
Volgens de bijgew erkte administratie zou een bedrag van € 992.952,10 open
staan. De crediteuren zijn aangeschreven. Inmiddels hebben 26 crediteuren
met een totale vordering van € 751.000,33 hun vordering ingediend.

€ 770.266,73

19-01-2022
2

€ 806.840,11

01-06-2022
3

€ 810.344,57

25-08-2022
4

€ 799.906,73

23-11-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

01-11-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurenadministratie.

01-11-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

01-11-2021
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

01-11-2021
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

01-11-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

01-11-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperioden zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:

01-11-2021
1

Toetsing eigendomsvoorbehouden/recht van reclame, afw ikkeling met
crediteuren en - voor zover goederen niet vallen onder het recht van
reclame en/of het eigendomsvoorbehoud - verkoop goederen aan
doorstarter;
Monitoren debiteurenincasso door doorstarter;
Crediteurenadministratie;
Afw ikkelen leasecontract Manitou verreiker;
Starten rechtmatigheidsonderzoek.
De komende verslagperioden zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:

19-01-2022
2

Afw ikkeling eigendomsvoorbehouden/recht van reclame en - voor zover
goederen niet vallen onder het recht van reclame en/of het
eigendomsvoorbehoud - verkoop goederen aan doorstarter;
-Monitoren debiteurenincasso door doorstarter;
-Crediteurenadministratie;
-Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:

01-06-2022
3

monitoren debiteurenincasso door doorstarter;
crediteurenadministratie;
uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

monitoren en afronden debiteurenincasso;
beoordelen opstarten incassoprocedure(s);
crediteurenadministratie;
uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek. Naar verw achting zal het
onderzoek in de volgende verslagperiode w orden afgew ikkeld.

afronden debiteurenincasso;
crediteurenadministratie;
afronden rechtmatigheidsonderzoek.

25-08-2022
4

23-11-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

01-11-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
25-2-2023

23-11-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging e.d.

Bijlagen
Bijlagen

01-11-2021
1

