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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.W .I. Verscenter
B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.W .I. Verscenter
B.V., voorheen gevestigd aan de Bellw eg 16, 2627 AW te Delft, KvK 27218495

15-11-2018
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Activiteiten onderneming
AW I is een familiebedrijf van de familie Meuldijk; in de jaren 50 begonnen met
W orstmakerij A. Meuldijk´gedreven door A. Meuldijk sr. Sindsdien heeft het
bedrijf zich
ontw ikkeld van een kleine ambachtelijke w orstmakerij tot een grote allround
groothandel dat
zich bezig houdt met productie, inkoop, verkoop en distributie van verse
producten en maaltijden. Het klantenbestand van AW I bestaat voornamelijk uit
grote supermarkten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

€ 18.714.495,00

€ 1.278,00

€ 5.622.768,00

2013

€ 20.772.201,00

€ -325.133,00

€ 6.283.513,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

15-11-2018
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Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
41

15-11-2018
4

Boedelsaldo
26-06-2018
3

Boedelsaldo
€ 279.211,61

15-11-2018
4

Boedelsaldo
€ 279.219,15

16-05-2019
5

Boedelsaldo
€ 286.806,53

Verslagperiode
26-06-2018
3

van
27-6-2017
t/m

15-11-2018
4

van
14-6-2017
t/m
14-11-2018

16-05-2019
5

van
15-11-2018
t/m
5-5-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

13,20 uur

4

7,40 uur

5

5,00 uur

totaal

25,60 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In totaal zijn door de curator en zijn kantoorgenoten tot op heden 574,4 uren
besteed aan de afw ikkeling van dit faillissement.

26-06-2018
3

In totaal zijn door de curator en zijn kantoorgenoten tot op heden 572,80 uren
besteed aan de afw ikkeling van dit faillissement.

15-11-2018
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Dit verslag betreft het achtste openbare faillissementsverslag.
In totaal zijn door de curator en zijn kantoorgenoten tot op heden 577,8
uren besteed aan de afw ikkeling van dit faillissement.

16-05-2019
5

Dit verslag betreft het negende openbare faillissementsverslag.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van gefailleerde zijn de heren A.C.B. en R.R. Meuldijk.
Aandeelhouders van
gefailleerde zijn de heren A.C.B. Meuldijk en C.J. Meuldijk.
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1.2 Lopende procedures
N.v.t.

15-11-2018
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had de gebruikelijke bedrijfs- en aansprakelijkheidsverzekeringen
afgesloten.
Gelet op de verkoop van activa (w aaronder inventaris, voorraad en onroerend
goed) heeft de curator besloten de betreffende schadeverzekeringen
(w aarvan de premie door gefailleerde is betaald tot 1 januari 2016) tot in ieder
geval het einde van het jaar 2015 aan te houden.

15-11-2018
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(3) De verzekeringen zijn geëindigd i.v.m. het feit dat de activa inmiddels
verkocht en geleverd zijn.

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een loods, bestaande uit een (opengebroken) ruimte met
een vrije doorgang naar het pand van gefailleerde aan de Bellw eg te Delft. De
curator heeft de huurovereenkomst met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

15-11-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Het klantenbestand van gefailleerde bestond voornamelijk uit grote
supermarkten. De
laatste jaren is het bedrijf echter in zw aar w eer terecht gekomen doordat de
marges onder
druk kw amen te staan. Dit w as het gevolg van de ‘supermarktoorlog’ en de
steeds groter
w ordende inkoopkracht van de inkooporganisaties. De grootste klant van
gefailleerde w as
één van Nederlands grootste supermarktketens (goed voor circa 50% van de
omzet van
gefailleerde). Deze keten heeft enige tijd geleden aangegeven de
samenw erking te w illen
beëindigen, omdat zij rechtstreeks w ilde gaan inkopen bij de eindleveranciers.
Volgens de
directie is er enige tijd onderhandeld over de termijn w aarbinnen de
samenw erking zou
eindigen, maar is men het daar niet eens over gew orden. Gefailleerde w as
namelijk zodanig
afhankelijk van haar grootste klant dat zij een jaar of tw ee nodig zou hebben
om zich aan te passen aan een leven zonder deze grootste klant. Doordat
deze klant vervolgens de volledige samenw erking opzegde per het einde van
het jaar 2015, heeft de huisbankier van
gefailleerde besloten om de kredietrelatie op te zeggen en alle
bankrekeningen te blokkeren,
hetgeen heeft geleid tot de op 8 juli 2015 uitgesproken voorlopige surseance
van betaling.
Gezien het feit dat het bedrijf niet meer levensvatbaar w as, is besloten om de
surseance om te zetten in een faillissement.
(3) De curator heeft een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken rondom
de beëindiging van de samenw erking met de grootste opdrachtgever van
gefailleerde. Deze opdrachtgever heeft een uitgebreide toelichting gegeven
over de w ijze w aarop de samenw erking is afgebouw d. Op basis van die
informatie heeft de curator voorshands geen reden om te veronderstellen dat
deze opdrachtgever ter zake van de w ijze van beëindiging van de
samenw erking een zodanig verw ijt te maken valt, dat de opdrachtgever
daardoor schadeplichtig zou zijn jegens de boedel.

15-11-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
15-11-2018
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Personeelsleden
41

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
15-11-2018
4

Personeelsleden
41

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-7-2015

41

totaal

41

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is eigenaar van het bedrijventerrein gelegen aan de Bellw eg 16 en
de Faradeyw eg 12, 14 en 16 te Delft.

15-11-2018
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Verkoopopbrengst:
Het pand is inmiddels in opdracht van de hypotheekhouder (ABN AMRO Bank
N.V.)
getaxeerd door Colliers. Het taxatierapport verw acht de curator spoedig te
ontvangen.
(2) De taxatiew aarde is inmiddels bekend. In verband met het openbare
karakter van dit
verslag doet de curator hieromtrent nog geen mededelingen. De curator heeft
afgesproken met de bank dat het pand middels een zogenaamde ‘oneigenlijke
lossing’ door de curator w ordt verkocht. De verkoopopdracht is gegeven aan
makelaar Dijksman te Delft, die plaatselijk goed bekend is.
(3) Het pand is verkocht aan Fara Vastgoed BV voor een bedrag van euro
950.000 k.k.
Hoogte hypotheek:
De totale hypothecaire inschrijving bedraagt enkele miljoenen euro’s.
(2) De vordering ter verzekering w aarvan de hypotheek strekt, neemt gestaag
af. Het obligo bedraagt thans nog circa euro 750.000.
(3) De hypotheek is volledig afgelost met de verkoopopbrengst van het pand
en het surplus is bijgeschreven op de faillissementsrekening.
Boedelbijdrage:
Nog niet van toepassing.
(2) Voor het geval de verkoopopbrengst van het bedrijfspand (onverhoopt)
lager zal uitvallen dan de vordering ter verzekering w aarvan de hypotheek
strekt is er een boedelbijdrage van 1% overeengekomen bovenop de
verkoopkosten, zoals het makelaarscourtage.
(3) N.v.t. De hypotheek is volledig afgelost met de verkoopopbrengst van het
pand en het surplus is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Afw achten taxatierapport en overleg hypotheekhouder omtrent een
onderhandse verkoop.
(2) Verkoop van het bedrijfspand i.s.m. de makelaar.
(3) W erkzaamheden voltooid

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

15-11-2018
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen:
Gefailleerde beschikt over kantoorinventaris, machines, bedrijfsmiddelen en
voertuigen.

15-11-2018
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Verkoopopbrengst:
De (verpande) bodemzaken (inventaris, bedrijfsmiddelen, machines) van
gefailleerde zijn door Van Beusekom getaxeerd op een w aarde van € 67.200,bij gelijkblijvende locatie en gebruik en op een liquidatiew aarde van € 44.700.
De (verpande) voertuigen, zijnde nietbodemzaken, zijn getaxeerd op € 125.000,- bij gelijkblijvende locatie en
gebruik en op een
liquidatiew aarde van € 101.500,-. De curator heeft een onderhandse verkoop
onderzocht en heeft verschillende opkopers benaderd en rondgeleid. Met
toestemming van de rechtercommissaris en de pandhouder heeft de curator het totaal verkocht voor €
150.000,(€ 47.000,- voor de bodemzaken en € 103.000,- voor de niet-bodemzaken).
De
koopovereenkomst is inmiddels getekend en de koopprijs is ontvangen.
Boedelbijdrage:
10% ex BTW over de niet-bodemzaken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Namens de fiscus heeft de curator het bodemvoorrecht ingeroepen.

15-11-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

15-11-2018
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Beschrijving:
Op datum faillissement heeft de curator in de koeling van het bedrijfspand van
gefailleerde
honderden pallets en kisten met bederfelijke (dan w el reeds bedorven) w aren,
zoals
w orsten, hamlappen, patés, stukken vlees en salades) aangetroffen. Alle
betreffende
leveranciers van voornoemde w aren zijn – na een omvangrijke inventarisatie door de curator aangeschreven met het verzoek kenbaar te maken of
aanspraak w erd gemaakt op een eigendomsvoorbehoud dan w el het inroepen
van het recht van reclame. Naar aanleiding hiervan heeft het merendeel van de
leveranciers de geleverde w aren opgehaald.

15-11-2018
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Verkoopopbrengst:
De - na uitlevering op grond van eigendomsvoorbehoud/recht van reclame overgebleven
restanten zijn door de curator (met toestemming van de rechter-commissaris
en de
pandhouder) verkocht voor € 3.600,- aan een opkoper van vleesw aren.
(2) Enkele buitenlandse restanten – ten aanzien w aarvan de curator een
langere termijn voor het inroepen van rechten door derden heeft
aangehouden – zijn door de curator met toestemming van de rechtercommissaris en de pandhouder) verkocht voor EUR 2.500,-.
Boedelbijdrage:
20% ex BTW .

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgerond.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

15-11-2018
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Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt over een achttal certificaten van aandelen in het stadion
van de
Amsterdam ArenA (tw ee B-certificaten en zes D-certificaten). Tevens houdt
gefailleerde
(minderheids-)aandelen in een drietal bedrijven uit de vleessector. De curator
tracht de
certificaten en de aandelen te verkopen.

15-11-2018
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- Gefailleerde is eigenaar van een drietal (beeld-)merken (Trademarks): Fredino
Fresco,
Delfiande en Tapas el Mundo. De curator tracht ook deze merken samen met
de pandhouder
te verkopen.

(2) - De (minderheids-)aandelen in voornoemde bedrijven blijken niets w aard
te zijn; alle
bedrijven w aarin aandelen w orden gehouden verkeren in financiële
moeilijkheden en één
hiervan is reeds in staat van faillissement verklaard.
- De certificaten van aandelen in het stadion van de Amsterdam ArenA zijn nog
niet verkocht. De curator doet marktonderzoek en heeft potentiele gegadigden
aangeschreven.
- De merken blijken tot op heden onverkoopbaar. De curator doet nader
onderzoek.
(3) De certificaten van aandelen in het stadion van de Amsterdam ArenA zijn
verkocht voor euro 20.000, w elk bedrag op een derdenrekening staat. Voordat
levering kan plaatsvinden dient het bestuur van de STAK nog toestemming te
geven. Dat verzoek is in behandeling. Daarna zal de koopprijs w orden
bijgeschreven op de faillissementsrekening.
De (ongebruikte) merken w orden door de curator als onverkoopbaar
beschouw d.
Verkoopopbrengst:
Nog niet gerealiseerd.

3.9 Werkzaamheden andere activa
W erkzaamheden voltooid.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

15-11-2018
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Toelichting debiteuren
Omvang:
Per datum faillissement stond er ca. € 1.200.000,- aan debiteuren open. De
pandhouder
(ABN AMRO Bank N.V.) heeft daags voor het faillissement een derde partij
(Ceres Legal) opdracht gegeven zorg te dragen voor de incasso van de
handelsdebiteuren en het openbaar maken van haar pandrecht. Inmiddels is –
volgens de laatste gegevens van de curator – door Ceres Legal de helft van de
openstaande posten geïncasseerd.
De curator heeft nadien nog een aanzienlijke vordering geïdentificeerd op een
(voormalige) onderhuurder en met instemming van de pandhouder
inspanningen verricht om deze te innen. Dit heeft ertoe geleid dat de
betrokken debiteur surseance van betaling heeft aangevraagd en vervolgens
in staat van faillissement is verklaard. De vordering lijkt daarmee oninbaar.
(2) Er staat nog ca. € 300.000,- aan debiteurenposten open.
(3) Het pandrecht op de debiteuren is vervallen i.v.m. het feit dat de vordering
van ABNAMRO is afgelost. De curator zal de incasso van de resterende
debiteuren overnemen van Ceres Legal en voortvarend afronden.
(4) Momenteel staat nog een bedrag van € 57.931,50 open op naam van de
Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie B.A. (hierna: ‘Superunie’). Superunie
w eigert het openstaande bedrag te voldoen. De curator heeft inmiddels
toestemming om voornoemd bedrag gerechtelijk te incasseren.
(5) De curator heeft inmiddels een schikking getroffen met Superunie.
Superunie heeft een bedrag van € 50.000,- betaald aan de boedel. Momenteel
staat nog slechts een klein bedrag aan debiteuren open, w aarvan het
merendeel de openstaande vordering(en) betw ist. De curator zal komende
verslagperiode trachten ook deze debiteuren te incasseren.
(6) De door Ceres Legal aan de curator overhandigde debiteurenadministratie
bleek niet op
orde te zijn. De curator heeft deze inmiddels laten bijw erken en zal de
resterende
debiteuren zo spoedig mogelijk gaan aanschrijven.
Opbrengst:
W aarschijnlijk zal ca. € 1.000.000,- door de pandhouder kunnen w orden
geïncasseerd.
(2) De pandhouder heeft inmiddels ca. € 900.000,- geïncasseerd.
(3) De vordering van de pandhouder is afgelost.
Boedelbijdrage:
De incasso van de handelsdebiteuren verloopt (vooralsnog) buiten de boedel
om. Voor
eventuele overige vorderingen is een boedelbijdrage van 10% afgesproken
voor de
inspanningen van de curator.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

15-11-2018
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De laatste debiteuren zijn afgelopen verslagperiode door de curator
aangeschreven. Een groot deel daarvan bleek reeds (aantoonbaar) te hebben
betaald, terw ijl het restant oninbaar is gebleken. De w erkzaamheden met
betrekking tot het onderdeel debiteuren zijn daarmee afgerond.

26-06-2018
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De huisbankier van gefailleerde is ABN AMRO Bank B.V. Per datum faillissement
bedroeg de totale vordering (debetsaldo rekening-courant + lening) ca. €
1.838.000,-. Door de debiteurenincasso en verkoop van activa zal voornoemde
schuld teruglopen, dan w el volledig w orden ingelost.

15-11-2018
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(2) De bankschuld bedraagt thans ca. € 750.000,- en zal hoogstw aarschijnlijk
volledig w orden afgelost door de debiteurenincasso en de verkoop van het
bedrijfspand.
(3) De vordering van de bank is afgelost.
(4) De gefailleerde vennootschap heeft in het verleden bij ABN AMRO een
kredietfaciliteit
met een rentederivaat afgesloten. De bank heeft de curator bericht dat
voornoemde
rentederivaat voor een herbeoordeling in aanmerking komt. Deze
herbeoordeling leidt
mogelijk tot een compensatie. De curator is thans in afw achting van de
uitkomst van de
herbeoordeling.
In het kader van de herbeoordeling van voornoemd rentederivaat heeft de
curator een schikkingsvoorstel van de bank ontvangen ter compensatie van de
door de vennootschap daardoor geleden nadeel. Daarbij heeft overigens (nog)
geen inhoudelijke beoordeling van een externe dossierbeoordelaar
plaatsgevonden. Het bedrag dat door de bank is aangeboden bedraagt €
7.220,66. In het kader van een voortvarende afw ikkeling van de boedel en de
onzekerheid dat na externe beoordeling een hoger bedrag zal w orden
uitgekeerd, gaat de curator akkoord met het door de bank aangeboden
schikkingsvoorstel.

(9) Het heeft maanden geduurd voordat uitbetaling van het rentederivaat
heeft plaatsgevonden, doch inmiddels is door middel van aanmaningen
uiteindelijk een bedrag ad € 7.579,88 van ABN AMRO Bank N.V. ontvangen
op de boedelrekening. Dit bedrag is hoger dan het oorspronkelijke bedrag ad
€ 7.220,66 vanw ege de w ettelijke rente vanaf 1 januari 2017 en andere
ontw ikkelingen na peildatum. De kw estie is hiermee afgew ikkeld.

5.2 Leasecontracten

16-05-2019
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5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasede personenauto’s, bedrijfsbusjes, printers en overige
zaken. Alle
voertuigen zijn door de leasemaatschappijen opgehaald. De printers en
overige zaken zijn – ondanks herhaalde aanmaningen – nog niet opgehaald.

15-11-2018
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(2) Vrijw el alle leasemaatschappijen hebben hun goederen opgehaald of
hiervan in een enkel geval afstand gedaan.
(3) w erkzaamheden afgerond

5.3 Beschrijving zekerheden
- Pandrecht op de voorraad, bedrijfsmiddelen, inventaris, IE en debiteuren;
- Hypothecaire inschrijving op het bedrijventerrein van gefailleerde;
- Borgstelling van één van de bestuurders van gefailleerde ad € 150.000,-.

15-11-2018
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5.4 Separatistenpositie
ABN AMRO Bank N.V. is separatist. Desalniettemin streeft de curator er naar
om zoveel
mogelijk gezamenlijk met de bank op te trekken bij het optimaal te gelde
maken van de
zekerheden.

15-11-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie 3.9

15-11-2018
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5.6 Retentierechten
n.v.t.

15-11-2018
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5.7 Reclamerechten
Zie 3.9.

15-11-2018
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5.8 Boedelbijdragen
Voor de onderhandse verkoop van de voorraad heeft de curator een
boedelbijdrage ontvangen van 20% ex BTW en voor de verkoop van de
overige activa een boedelbijdrage van 10% ex BTW .

15-11-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afronding kw estie rentederivaat.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

15-11-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

15-11-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.
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6.6 Opbrengst
N.v.t.
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6.7 Boedelbijdrage
N.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

15-11-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.
(2) De boekhouding is volledig en op orde. De curator heeft een uitgebreid
administratief onderzoek laten verrichten naar het financiële reilen en zeilen
van de onderneming. Het onderzoeksrapport is thans beschikbaar en de
curator heeft het bestuur geconfronteerd met de resultaten en de hiermee
verband houdende vragen.

15-11-2018
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(3) Het bestuur heeft de vragen naar tevredenheid van de curator beantw oord
en de curator heeft geen onregelmatigheden geconstateerd.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening met betrekking tot boekjaar 2014 is gedeponeerd op 25 juni
2015.

15-11-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Is aanw ezig (BDO).

15-11-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De huidige vennootschap is opgericht in 1977. Een eventuele plicht tot
volstorting van de
aandelen is daarom verjaard.

15-11-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-11-2018
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

15-11-2018
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator is een uitgebreid onderzoek gestart en heeft een derde
professionele partij
ingeschakeld voor een boekenonderzoek.
(2) Het onderzoeksrapport is thans beschikbaar en de curator heeft het
bestuur naar
aanleiding hiervan enkele vragen gesteld, w elke inmiddels zijn beantw oord. De
curator
beoordeelt thans of er naar aanleiding hiervan nog nadere acties opportuun
zijn.
(3) W erkzaamheden afgerond

15-11-2018
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Dubbele betaling Delifrance Lelystad: € 1.131,18
€ 297.280,30

26-06-2018
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15-11-2018
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(3) Het boedelkrediet van de bank is afgelost met de opbrengst van de
zekerheden
Van der Helm Vastgoed: € 6.715,22
Esprit Telecom: € 1.113,52
Van der Helm Vastgoed: € 5.722,12 (in het voorgaande verslag is het bedrag
per abuis foutief opgenomen)
Esprit Telecom: € 948,86 (in het voorgaande verslag is het bedrag per abuis
foutief
opgenomen)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 126.373,00

15-11-2018
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€ 126.371,00

16-05-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 144.781,25

15-11-2018
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€ 289.478,14

16-05-2019
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8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 5.334,74

15-11-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
100

26-06-2018
3

100

15-11-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.055.695,09

26-06-2018
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€ 2.055.695,09

15-11-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
(3) Gezien de verw achte hoogte van de boedelschulden, is er reden om te
verw achten dat depreferente vordering van de belastingdienst (grotendeels)
voldaan kan w orden. Het is op ditmoment zelfs niet uitgesloten dat er een
uitkering aan concurrente crediteuren zal
plaatsvinden. Dat zal afhangen van de hoogte van de boedelschulden en de
opbrengst van dedebiteurenincasso.

15-11-2018
4

(5) Gezien de hoogte van de ingediende boedelvorderingen, zal geen uitkering
aan
concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden. Behoudens bijzondere
omstandigheden, zal decurator het faillissement de komende verslagperiode
afw ikkelen.
(9) Inmiddels zijn de w erkzaamheden afgerond en kan tot afw ikkeling van
het faillissement w orden gekomen. Gelet op het gerealiseerde boedelactief
kan er bij de huidige stand van de boedel enkel een uitkering plaatsvinden
aan preferente crediteuren. Thans dient nog een artikel 29 lid 7 OB claim te
w orden opgelegd door de fiscus. Daarna kan het faillissement afgew ikkeld
w orden. Een en ander zal hopelijk in de aankomende verslagperiode
plaatsvinden.

16-05-2019
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Afgerond.

26-06-2018
3

(9) Artikel 29 lid 7 OB claim uitlokken, Afw ikkeling faillissement

16-05-2019
5

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

15-11-2018
4

9.2 Aard procedures
N.v.t.

15-11-2018
4

9.3 Stand procedures
N.v.t.

15-11-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

15-11-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Momenteel is de curator nog in afw achting van de beoordeling van een door de
vennootschap met ABN AMRO gesloten rentederivaat. Dit rentederivaat w ordt
beoordeeld volgens de criteria van het Uniform Herstelkader Rentederivaten
MKB. De curator zal w ederom contact opnemen met de bank om te informeren
naar de stand van zaken.

26-06-2018
3

Inmiddels heeft de herbeoordeling van het door de gefailleerde vennootschap
met de bank afgesloten rentederivaat plaatsgevonden en is door de bank aan
de boedel een schikkingsvoorstel gedaan (zie 5.1). Nu de curator akkoord is
gegaan met het door de bank aangeboden bedrag, zal de curator de
(financiële) afw ikkeling daarvan komende verslagperiode afronden.

15-11-2018
4

(9) Artikel 29 lid 7 OB claim opleggen, afw ikkeling faillissement.

16-05-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Indien de curator uitsluitsel heeft van de bank over de beoordeling van het
door de vennootschap met ABN AMRO gesloten rentederivaat, zal hij tot
definitieve afw ikkeling van het faillissement overgaan.

26-06-2018
3

De curator w acht nog op betaling van het schikkingsbedrag van de bank (zie
5.1). Zodra dat bedrag is ontvangen, zal de curator het faillissement
afw ikkelen.

15-11-2018
4

(9) In de aankomende verslagperiode zal het faillissement w orden
afgew ikkeld.

16-05-2019
5

10.3 Indiening volgend verslag
9-11-2019

16-05-2019
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

26-06-2018
3

