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

2
05-01-2022
F.08/21/28
NL:TZ:0000177656:F001
10-02-2021

R-C
Curator

mr. A.H. Margadant
mr N.J.H. Leferink

Algemene gegevens
Naam onderneming
IQPACK B.V.

09-04-2021
1

Gegevens onderneming
IQPACK B.V.
Hengelosestraat 527
7521 AG ENSCHEDE

09-04-2021
1

Activiteiten onderneming
Conform uittreksel KvK: het doen verzorgen van alle activiteiten met betrekking
tot machinebouw , daaronder uitdrukkelijk doch niet limitatief begrepen: sales,
softw are-engineering, productie, projectmanagement, montage en service.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 845.437,00

€ 177.434,00

€ 788.696,00

2018

€ 1.166.000,00

€ 246.000,00

€ 2.076.454,00

2019

€ 563.000,00

€ 13.000,00

€ 2.625.126,00

Toelichting financiële gegevens

09-04-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening betreffende de boekjaren 2018 en 2019 zijn uitsluitend in
concept bij de curator aangeleverd. De jaarrekening betreffende boekjaar
2019 loopt tot 30 september 2019.

09-04-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

09-04-2021
1

Boedelsaldo
€ 73.695,16

09-04-2021
1

Toelichting
Ter zake w ordt verw ezen naar het financieel verslag.
€ 179.299,31

05-01-2022
2

Toelichting
Ter zake w ordt verw ezen naar het financieel verslag.

Verslagperiode
van
10-2-2021

09-04-2021
1

t/m
9-4-2021
van
10-4-2021

05-01-2022
2

t/m
5-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

123 uur 30 min

2

202 uur 18 min

totaal

325 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de besloten vennootschap IQPACK B.V. is IQINVEST B.V..
Bestuurder van IQINVEST B.V. is SME Invest B.V. Bestuurder van SME Invest
B.V. is de heer B.G.H. Schröder.

09-04-2021
1

1.2 Lopende procedures
Er liep 1 procedure, aangespannen door een crediteur. Deze procedure is ex
artikel 29 Fw . geschorst.

09-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
De meeste verzekeringen w aren op datum faillissement reeds geroyeerd in
verband met een betalingsachterstand. Voor zover er nog lopende
verzekeringen w aren, heeft de curator die per datum faillissement beëindigd.

09-04-2021
1

1.4 Huur
IQPACK B.V. huurde het bedrijfspand van verhuurder IQINVEST B.V. De
verhuurder - middels haar advocaat - heeft de huurovereenkomst opgezegd
met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn ingevolge de
faillissement. In het kader van de doorstart door PinkArena Investment B.V.
heeft de curator nadere afspraken gemaakt omtrent oplevering van het
bedrijfspand. Ter zake w ordt verw ezen naar rubriek 6.

09-04-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door tw ee schuldeisers (Valja B.V. en Vink
Kunststoffen B.V.). De oorzaak van het faillissement is, volgens de directie, als
volgt. Binnen IQPACK w aren betalingsproblemen ontstaan als gevolg van een
niet betalende klant. Met de desbetreffende klant w as een discussie ontstaan
omtrent de aflevering/inbedrijfstelling van een machine, reden w aarom
verschillende facturen niet w erden betaald. Dit geschil liep al enige tijd en
zorgde voor een blokkering van de inkomstenstroom; hierdoor zijn
betalingsproblemen ontstaan.

09-04-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

09-04-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17

09-04-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-2-2021

10

Na machtiging RC

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg rechter-commissaris betreffende ontslag, correspondentie uitgaand
personeel, bijeenkomst personeel omtrent gevolgen.

09-04-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

09-04-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Inventaris
Aanhangw agen
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 24.845,13
€ 774,34

€ 77,43

€ 25.619,47

€ 77,43

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn in combinatie met de overige activa in de doorstart
verkocht, w aarover in rubriek 6 meer. In dit kader geldt dat de inventaris
grotendeels bodemzaken betreft; derhalve is de opbrengst grotendeels ten
goede gekomen aan boedel. Met betrekking tot de aanhangw agen is een
boedelbijdrage met de pandhouder overeengekomen. Met de pandhouder zijn
afspraken gemaakt omtrent de bepaling van de w aarde, w aarbij het geheel is
getaxeerd. De doorstart heeft - voor zover mogelijk - in lijn met de taxatie
plaatsgevonden.

09-04-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, ten aanzien van de bodemzaken geldt het bodemvoorrecht van de
Belastingdienst. De Belastingdienst heeft reeds vorderingen ingediend
w aarvoor het bodemvoorrecht geldt. De curator heeft namens de
Belastingdienst het bodemvoorrecht geldend gemaakt.

09-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden

€ 13.272,34

€ 1.327,73

Onderhanden w erk

€ 35.000,00

totaal

€ 48.272,34

€ 1.327,73

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden en het onderhanden w erk zijn in combinatie met de overige
activa in de doorstart verkocht, w aarover in rubriek 6 meer. Met betrekking tot
de voorraden is een boedelbijdrage met de pandhouder overeengekomen;
derhalve komt een bedrag ad € 1.327,23 aan de boedel toe.
Met betrekking tot het onderhanden w erk heeft de curator een verdeling
afgesproken, w aarbij het onderhanden w erk is verkocht voor een totaal
bedrag ad € 35.000,--, w aarbij een bedrag ad € 26.250,-- aan de boedel
toekomt.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill

€ 15.000,00

Intellectuele eigendom

€ 10.000,00

€ 1.000,00

totaal

€ 25.000,00

€ 1.000,00

Toelichting andere activa

09-04-2021
1

Toelichting andere activa
De overige activa (w aaronder IE en Goodw ill) zijn in combinatie met de overige
activa in de doorstart verkocht, w aarover in rubriek 6 meer. Met betrekking tot
de intellectuele eigendom is de curator een boedelbijdrage overeengekomen,
w aarbij een bedrag ad € 1.000,-- aan de boedel toekomt. De opbrengst met
betrekking tot de goodw ill komt geheel ten goede aan de boedel.

09-04-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Vrijw aring UW V vordering

Omvang
€ 15.000,00

Debiteurenportefeuille

€ 255.509,00

totaal

€ 270.509,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 8.629,54

€ 8.629,54

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille is verpand aan de ABN AMRO Bank N.V. De curator is
bekend dat er een geschil is met de debiteur met de grootste vordering (ad €
237.844,--). De curator is met ABN in gesprek gegaan; de bank heeft besloten
de incasso van de debiteurenportefeuille zelf ter hand te nemen, althans door
haar incassogemachtigde te laten verrichten.

09-04-2021
1

De koper heeft bij de activa-overeenkomst een vrijw aring gegeven voor de
boedelvordering van het UW V tot maximaal € 15.000,--, betreffende
personeelsleden die tot 1 juni 2021 bij doorstarter in dienst komen. Op deze
vordering is reeds een bedrag ad € 8.629,54 geïncasseerd.

05-01-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, correspondentie pandhouder, correspondentie
incassogemachtigde.

09-04-2021
1

Correspondentie debiteur.

05-01-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 860.484,15

09-04-2021

1
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V.: € 277,63.
ABN AMRO Bank N.V.: € 860.206,52

5.2 Leasecontracten
Ja, ABN AMRO Lease heeft tw ee machines in operational lease gegeven aan de
onderneming. De curator heeft thans na het uitspreken van het faillissement
de leaseovereenkomsten beoordeeld. Uit voornoemde overeenkomsten is
gebleken dat de tw ee machines in eigendom toebehoren aan ABN AMRO
Lease. Thans heeft de curator inspanningen verricht om de tw ee machines te
verkopen.

09-04-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De ABN AMRO Bank heeft pandrechten gevestigd op voorraden, inventaris,
vorderingen, IE en onderhandenw erk. Ten aanzien van het pandrecht op IE en
onderhanden w erk heeft de curator vraagtekens gezet bij de rechtsgeldigheid.
De curator is met de pandhouder in gesprek gegaan en heeft w erkafspraken
gemaakt betreffende eventuele doorstart c.q. overname w erkzaamheden,
alsmede over boedelbijdragen en verdeling van de opbrengst. Uiteindelijk is
besloten de pandrechten te erkennen en zijn afspraken gemaakt over de
verdeling van de verkoopopbrengst (zie hierover de rubrieken 3 en 6).

09-04-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Ja, voor zover de bank een rechtsgeldig pandrecht heeft gevestigd heeft zij
een separatistenpositie.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

09-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben zich zeven crediteuren gemeld w aarbij een beroep w erd
gedaan op eigendomsvoorbehouden. Ten aanzien van vier van de zeven
eigendomsvoorbehouden zijn de onder voorbehoud geleverde goederen niet
meer bij failliet aanw ezig dan w el gemonteerd op een machine c.q. reeds bij de
klant afgeleverd.

09-04-2021
1

Thans is het eigendomsvoorbehoud van 1 crediteur nog in onderzoek. De
curator is daaromtrent in afw achting van nadere stukken/informatie van
desbetreffende crediteur.
De curator heeft het eigendomsvoorbehoud van de crediteur met betrekking
tot de koffiemachine die bij failliet aanw ezig is beoordeeld en vervolgens
doorverw ezen naar de bestuurder van failliet. Het eigendomsvoorbehoud is
daarmee afgehandeld.
De curator heeft het eigendomsvoorbehoud van de crediteur met betrekking
tot geleverde onderdelen die op de door diezelfde crediteur bestelde machine
w orden c.q. zijn gevestigd beoordeeld en vervolgens doorverw ezen naar de
bestuurder van failliet. Het eigendomsvoorbehoud is daarmee afgehandeld.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode alle openstaande verzoeken
met betrekking tot eigendomsvoorbehouden teruggekoppeld en afgerond.
Thans zijn de w erkzaamheden hiermee afgerond.

05-01-2022
2

5.6 Retentierechten
De curator heeft thans geconstateerd dat een crediteur zich beroept op het
retentierecht. Het betreft Hartman Transport te W eerselo, w elke onderneming
machines (halffabrikaten) voor gefailleerde in opslag hield. De curator heeft het
retentierecht op grond van art. 60 lid 2 Fw doorbroken en op basis daarvan de
goederen opgeëist. De goederen zijn daarom als onderdeel van de doorstart
aan de doorstarter verkocht. De retentor houdt als gevolg van het
retentierecht voorrang op de opbrengst van de desbetreffende goederen.

09-04-2021
1

5.7 Reclamerechten
Thans niet bekend.

09-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.n.b.
€ 2.117,50
Toelichting
De curator heeft voor zijn inspanningen bij de verkoop van de leasegoederen
een boedelbijdrage van de leasemaatschappij ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

09-04-2021
1

05-01-2022
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordeling leaseovereenkomsten, correspondentie leasemaatschappij,
correspondentie eigendomsvoorbehouden/crediteuren, beoordeling
eigendomsvoorbehouden. Correspondentie retentor.

09-04-2021
1

Afhandeling leaseovereenkomst

05-01-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.; de exploitatie is na faillissement niet voortgezet.

09-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

09-04-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

09-04-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In eerste instantie hebben 9 partijen zich bij de curator gemeld voor een
doorstart. Gezien de hoeveelheid gegadigden heeft de curator besloten een
biedingsprocedure op te starten. Uiteindelijk zijn er drie gegadigden
overbleven, w elke verschillende keren de mogelijkheid hebben gehad om een
bieding op alle activa van failliet uit te brengen. Na afloop van de
biedingsprocedure is de curator met de partij die het beste bod heeft gedaan
in gesprek gegaan en heeft de curator, na overleg met de rechter-commissaris
de doorstart gegund aan de partij die de voor de boedel meest gunstigste
bieding heeft uitgebracht, w aarbij 3 tot 4 van de 10 personeelsleden een
nieuw e arbeidsovereenkomst w ordt aangeboden.

6.5 Verantwoording

09-04-2021
1

6.5 Verantwoording
De w innende bieding ziet er als volgt uit:
- Roerende zaken: € 40.000,-- Goodw ill: € 15.000,-- Onderhanden w erk: € 35.000,-- Intellectuele eigendomsrechten: € 10.000,-Subtotaal: € 100.000,--

09-04-2021
1

Daarnaast is overeengekomen dat de verhuurder afstand doet van haar
boedelvordering en dat een vrijw aring w ordt gegeven voor de boedelvordering
van het UW V tot maximaal € 15.000,--, betreffende personeelsleden die tot 1
juni 2021 bij doorstarter in dienst komen.

6.6 Opbrengst
€ 115.000,00

09-04-2021
1

Toelichting
Aan liquide middelen heeft de curator van de doorstarter ontvangen een
bedrag ad € 100.000,--.
Met de doorstarter is afgesproken dat direct na ontvangst van de
boedelvordering van het UW V contact zal w orden opgenomen en het
desbetreffende bedrag, voor zover dit ziet op w erknemers die zijn betrokken
bij de doorstart (gemaximeerd tot € 15.000,--) aan de boedel betaald zal
w orden.
Voorts is overeengekomen dat de verhuurder - een partij die gelieerd is aan
gefailleerde - afstand doet van haar boedelvordering m.b.t. de huur over de
periode na datum faillissement.

6.7 Boedelbijdrage
€ 2.949,81

09-04-2021
1

Toelichting
In het kader van de afspraken met de pandhouder heeft de curator
verschillende afspraken gemaakt betreffende de verdeling c.q. boedelbijdrage.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie, besprekingen gegadigden, onderhandelingen biedingen.
Opstellen koopovereenkomst. Afhandelen doorstart.

09-04-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator dient op dit punt nog onderzoek te verrichten.

09-04-2021
1

De curator heeft ten aanzien van de boekhoudplicht onderzoek gedaan naar
de administratie van gefailleerde. De curator heeft zijn bevindingen met de
bestuurder gedeeld en partijen zijn aan de hand daarvan met elkaar in
gesprek gegaan, w aarover in rubriek 7.7 en 9 meer.

05-01-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator dient op dit punt nog onderzoek te verrichten.

09-04-2021
1

De curator heeft ten aanzien van de deponeringsplicht onderzoek gedaan
naar de administratie van gefailleerde. De curator heeft zijn bevindingen met
de bestuurder gedeeld en partijen zijn aan de hand daarvan met elkaar in
gesprek gegaan, w aarover in rubriek 7.7 en 9 meer.

05-01-2022
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

09-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator dient op dit punt nog onderzoek te verrichten.

09-04-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator dient op dit punt nog onderzoek te verrichten.
Nee

09-04-2021
1

05-01-2022
2

Toelichting
De curator onderzoek gedaan naar het handelen van de bestuurder. De
curator heeft zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld en partijen zijn
aan de hand daarvan met elkaar in gesprek gegaan, w aarover in rubriek 7.7
en 9 meer.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-04-2021
1

Toelichting
De curator dient op dit punt nog onderzoek te verrichten.
Nee
Toelichting
De curator heeft onderzoek gedaan naar eventuele paulianeuze
handelingen. De curator heeft zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld
en partijen zijn aan de hand daarvan met elkaar in gesprek gegaan,
w aarover in rubriek 7.7 en 9 meer.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

05-01-2022
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is voornemens in de komende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek op te starten.

09-04-2021
1

De curator heeft zijn bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek, zoals
hiervoor beschreven, gedeeld met het bestuur. Alvorens de curator in
gesprek is gegaan met het bestuur, heeft de curator de thans nog
aanw ezige verhaalsmogelijkheden zeker gesteld door middel van
conservatoire beslagen. Voor een nadere beschrijving van de procedures
w ordt verw ezen naar rubriek 9. In navolging daarop zijn partijen met elkaar
in gesprek gegaan en zijn zij - na instemming van de rechter-commissaris tot een minnelijke regeling gekomen. Het bestuur heeft een bedrag ad €
180.000,-- aan boedel betaald tegen finale kw ijting. Dit bedrag is inmiddels
door de curator ontvangen en daarmee is het rechtmatigheidsonderzoek, in
overeenstemming met hetgeen hierboven is beschreven, afgerond.

05-01-2022
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie bestuur, betrokken partijen, conservatoir beslag,
rechtmatigheidsonderzoek, verkoop onroerend goed.

05-01-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
N.v.t.
€ 75.101,01

09-04-2021
1

05-01-2022
2

Toelichting
Betreft boedelvorderingen van het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 400.873,30

09-04-2021
1

Toelichting
De vorderingen zien op aanslagen omzet- en vennootschapsbelasting,
alsmede loonheffingen.
€ 422.484,64

8.3 Pref. vord. UWV

05-01-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend; w ordt verw acht.
€ 125.772,41

09-04-2021
1

05-01-2022
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 15.496,70

09-04-2021
1

Toelichting
Dit betreft de vordering van de retentor (Hartman Transport C.J.G.). De
preferentie ziet op de opbrengst van de middels het doorbreken van het
retentierecht verkochte goederen.
€ 16.663,95

05-01-2022
2

Toelichting
Betreft de vordering van de retentor (zoals hiervoor omschreven) en de
kosten die zijn gemaakt door de aanvrager van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
49

09-04-2021
1

Toelichting
Van de 49 crediteuren w ordt 1 crediteur, althans haar vordering, betw ist.
55
Toelichting
Van de 55 crediteuren w ordt 1 crediteur, althans haar vordering, betw ist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

05-01-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.705.887,29

09-04-2021
1

Toelichting
De betw iste vordering vertegenw oordigt een bedrag ad € 4.500.000,--. De
vordering is tot nu toe niet onderbouw d, reden w aarom de curator heeft
verzocht om aanvullende stukken aan te leveren. Dit is tot op heden (nog) niet
gebeurd. De curator heeft de vordering geplaatst op de lijst van betw iste
concurrente crediteuren.
In totaal heeft de curator 48 crediteuren met in totaal een bedrag ad €
1.205.887,29 geplaatst op de lijst van voorlopig erkende ingediende
concurrente crediteuren.
€ 5.877.095,70

05-01-2022
2

Toelichting
In totaal heeft de curator 54 crediteuren met in totaal een bedrag ad €
1.377.095,76 geplaatst op de lijst van voorlopig erkende ingediende
concurrente crediteuren. De betw iste vordering vertegenw oordigt een
bedrag ad € 4.500.000,--. De vordering is tot nu toe niet onderbouw d, reden
w aarom de curator heeft verzocht om aanvullende stukken aan te leveren.
Dit is tot op heden (nog) niet gebeurd. De curator heeft de vordering
geplaatst op de lijst van betw iste concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans nog niet bekend.

09-04-2021
1

Thans nog niet bekend.

05-01-2022
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, noteren en bevestigen vorderingen crediteuren.

09-04-2021
1

Noteren en bevestigen vorderingen.

05-01-2022
2

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

09-04-2021
1

In de afgelopen periode hebben zich verschillende procedures voorgedaan.

05-01-2022
2

1.

De curator is, zoals reeds in rubriek 7 besproken, een procedure gestart
jegens de bestuurder(s) van gefaillieerde: IQInvest B.V. en de heer B.G.H.
Schröder.
2.
Daarnaast heeft de curator conservatoir beslag doen leggen op de
onroerende goederen die in eigendom toebehoorden aan IQInvest B.V.
3.
In verband met de verschillende beslagen die door derden zijn gelegd op
dezelfde vermogensbestanddelen van IQInvest B.V., te w eten de onroerende
goederen, w as de hypotheekhouder overgegaan tot onderhandse verkoop.
Daartoe heeft de hypotheekhouder (Herstructurerings Maatschappij
Overijssel) een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank Overijssel. De
curator is, in samenspraak met de rechter-commissaris en andere
beslagleggers, opgekomen tegen deze onderhandse verkoop door zich als
verw eerder te stellen en verw eer te voeren.

9.2 Aard procedures
N.v.t.

09-04-2021
1

1.
De dagvaarding is aangebracht naar aanleiding van de bevindingen van de
curator zoals omschreven in rubriek 7.

05-01-2022
2

2.
Het beslagrekest ten behoeve van het conservatoir beslag op de onroerende
goederen van IQInvest B.V. is ingediend naar aanleiding van de bevindingen
van de curator zoals omschreven in rubriek 7.
3.
In verband met het verzoek van de hypotheekhouder ten einde een
onderhandse verkoop te bew erkstelligen, is de curator in deze procedure als
belanghebbende opgekomen ten tijde zijn bezw aren jegens de onderhandse
verkoop kenbaar te maken.

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
N.v.t.

09-04-2021
1

Daar procedure 1 en 2 voornamelijk afhankelijk w aren van de
verhaalsmogelijkheden van de bestuurder(s) en daarmee van de uitkomst
van procedure 3, is in samenspraak met de bestuurder (c.q. zijn advocaat)
overeengekomen de eerste tw ee procedures aan te houden.

05-01-2022
2

Procedure 3 is inmiddels ingetrokken, in die zin dat zich - hangende de
procedure - een derde partij heeft gemeld die duidelijk meer bood op de
betreffende onroerende zaken. Dit heeft ertoe geleid dat alle betrokken
partijen zijn overeengekomen dat de onroerende goederen aan deze derde
partij zouden w orden verkocht. Dit is inmiddels geschied. De levering heeft
ook plaatsgevonden.
Na verkoop en levering resteerde er enig bedrag voor de geëxecuteerde.
Tussen de verschillende betrokkenen (boedel en een andere beslaglegger
enerzijds en de bestuurder/geëxecuteerde anderzijds) is uiteindelijk een
regeling getroffen. In dit kader is de curator met de bestuurder
overeengekomen dat uit de meeropbrengst een bedrag ad € 180.000,-- aan
de curator w ordt betaald, een en ander tegen finale kw ijting. Dit bedrag is
inmiddels ontvangen, reden w aarom voornoemde procedures reeds zijn
afgerond.

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

09-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal komende verslagperiode afrondende w erkzaamheden verrichten
met betrekking tot de doorstart. Daarnaast zullen - naar verw achting - de
eigendomsvoorbehouden w orden afgew ikkeld. Daarnaast zal de
crediteurenpositie nader in kaart w orden gebracht en is de curator
voornemens het rechtmatigheidsonderzoek op te starten.

09-04-2021
1

De curator zal de komende periode afrondende w erkzaamheden uitvoeren
ten aanzien van de doorstart en het rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast
zal, samen met de bank, de stand van de incasso van de debiteuren w orden
geïnventariseerd.

05-01-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog niet bekend.

09-04-2021
1

Thans nog niet bekend.

05-01-2022
2

10.3 Indiening volgend verslag
28-3-2022

05-01-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

09-04-2021
1

Verslaglegging.

05-01-2022
2

Bijlagen
Bijlagen

