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Algemene gegevens
Naam onderneming
Fruitpakking Nederland B.V. ("Fruitpakking")

16-07-2019
1

Gegevens onderneming
KvK-nummer: 57223092
Vestigingsadres: Fruitw eg 25 unit 1.66 te Den Haag
Voorheen (sinds 1 augustus 2014) gevestigd aan de Hoefkade 875 te Den
Haag

16-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de bedrijfsomschrijving in het uittreksel van de Kamer van
Koophandel:
- Het aannemen en uitvoeren van inpak en ompak w erkzaamheden van fruit en
groente;
- Het detacheren en uitzenden van personeel aan fruitexpediteurs

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018
2017
2019

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 381.695,00

€ -226.408,00

€ 21.812,00

€ 905.143,00

€ -108.123,00

€ 146.286,00

€ -28.540,12

16-07-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Er zijn geen financiële gegevens voor handen.
De bestuurder stelt dat de complete administratie van Fruitpakking zich bevindt
bij de boekhouder, de heer E. Bilgin te Hengelo. Bilgin zou momenteel in Turkije
verblijven. Laatstelijk is door de heer Bilging toegezegd dat hij de
administratie uiterlijk op 25 juli 2019 zal aanleveren bij de curator. Dit zou
direct na zijn terugkomst uit Turkije zijn.

16-07-2019
1

Inmiddels heeft de boekhouder administratie aangeleverd,
De financiële gegevens zijn gebaseerd op de jaarrekeningen 2017 en 2018,
alsmede uit de kolommenbalans 2019.
De gegevens zijn aangeleverd door de heer E. Bilgin van ABC Accounting te
Hengelo. De jaarrekeningen zijn niet vastgesteld.

22-10-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder is er geen personeel in dienst (meer) van
Fruitpakking.
In het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat vermeld dat sprake is van
10 w erkzame personen.
Uit een controle rapport van Stichting Naleving CAO voor uitzendkrachten
(SNCU) volgt dat in 2016 sprake w as van 76 w erknemers bij Fruitpakking.

Boedelsaldo

16-07-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

16-07-2019
1

Toelichting
Er is vooralsnog geen boedelsaldo gerealiseerd.
€ 4.000,00

19-05-2020
4

Toelichting
Het saldo is opgebouw d uit reeds ontvangen termijnbetalingen uit hoofde van
de regeling tot afkoop c.q. verder onderzoek naar
bestuurdersaansprakelijkheid.
€ 3.121,00

31-08-2020
5

€ 5.121,00

07-12-2020
6

Toelichting
De toename w ordt verklaard door tw ee deelbetalingen uit hoofde van de
betalingsregeling met de bestuurder ter afkoop van
bestuurdersaansprakelijkheid.
€ 2.989,40
Toelichting
De afname van het boedelsaldo w ordt als volgt verklaard:
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder uit hoofde van de
betalingsregeling in totaal € 6.000,-- aan de boedel voldaan.
In deze verslagperiode is tevens een bedrag van € 8.121,-- (inclusief BTW ) ten
laste van de faillissementsrekening voldaan uit hoofde van (bij beschikking
vastgesteld) voorschot op het salaris en kosten van de curator.
Tevens zijn er door Rabobank (de bank w aar de faillissementsrekening w ordt
aangehouden) bankkosten van in totaal € 10,60 in rekening gebracht.

Verslagperiode

14-06-2021
7

Verslagperiode
van
4-6-2019

16-07-2019
1

t/m
15-7-2019
van
18-11-2019

22-10-2019
2

t/m
17-10-2019
van
18-10-2019

27-01-2020
3

t/m
25-1-2020
van
26-1-2020

19-05-2020
4

t/m
18-5-2020
van
19-5-2020

31-08-2020
5

t/m
30-8-2020
van
31-8-2020

07-12-2020
6

t/m
6-12-2020
van
7-12-2020

14-06-2021
7

t/m
13-6-2021
van
14-6-2021
t/m
25-11-2021

Bestede uren

25-11-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

29 uur 42 min

2

14 uur 0 min

3

8 uur 24 min

4

6 uur 24 min

5

2 uur 6 min

6

1 uur 12 min

7

1 uur 24 min

8

3 uur 6 min

totaal

66 uur 18 min

Toelichting bestede uren
De meeste tijd is besteed aan het verkrijgen van administratie. Dat verloopt
uiterst moeizaam. Nog niet alle door de curator verzochte stukken zijn
aangeleverd. Verder heeft de curator tijd besteed aan het doorgronden van de
(w el) door haar ontvangen administratie en heeft zij aanvullende vragen
gesteld in verband met de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

22-10-2019
2

In totaal is er 63,6 uur besteed aan het faillissement.

14-06-2021
7

In totaal is er 66,54 uur besteed aan het faillissement.

25-11-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Fruitpakking is de heer Ahmet Kaya,
w onende te Den Haag.

16-07-2019
1

De heer Kaya is tevens bestuurder en enig aandeelhouder van FPN B.V. en
SBU Uitzendbureau B.V., zodoende de zustervennootschappen van
Fruitpakking.

1.2 Lopende procedures
Niet bekend

1.3 Verzekeringen

16-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
Niet bekend

16-07-2019
1

In de aangeleverde administratie is een map uit 29016 aangetroffen, w aaruit
volgt dat sprake w as van verzekeringen bij Centraal Beheer.
De curator onderzoekt of er nog steeds verzekeringen bij Centraal beheer
lopen.

22-10-2019
2

Het is de curator nog niet gebleken of er nog verzekeringen lopen. De curator
zal Centraal Beheer nogmaals aanschrijven.

27-01-2020
3

Het is de curator niet gebleken van lopende verzekeringen op naam van failliet.

19-05-2020
4

1.4 Huur
Fruitpakking huurde sinds 15 augustus 2018 een bedrijfsunit (1.66) in een
bedrijfsverzamelgebouw aan de Fruitw eg 25 te Den Haag.
De bestuurder heeft tijdens het faillissementsverhoor ten overstaan van de
rechter-commissaris aangegeven dat de huur ongeveer een maand voor de
faillietverklaring tussentijds is beëindigd.
De curator zal dit verifiëren bij de verhuurder.

16-07-2019
1

De curator heeft de verhuurder aangeschreven om te informeren naar de w ijze
van huurbeëindiging. Zij heeft daarop geen reactie gekregen.

22-10-2019
2

De verhuurder laat niet van zich horen.
De curator acht het niet opportuun om hier nader w erk van te maken.

27-01-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder tijdens het faillissementsverhoor is de
oorzaak van het faillissement gelegen in het feit dat er te w einig w erk zou zijn.
De vennootschap zou volgens de bestuurder al ruim een jaar geen
w erkzaamheden meer verrichten.

16-07-2019
1

Uit door de curator bij ING Bank opgevraagde bankafschriften volgt dat de
onderneming van failliet tot maart 2019 actief is gew eest. Uit de stukken w ordt
afgeleid dat dit tot medio 2018 kennelijk geschiedde met het drijven van een
in- en ompak bedrijf voor groente en fruit, w aarbij gebruik w erd gemaakt van
personeel van zustervennootschap SBU. Sinds medio 2018 tot en met maart
2019 lijken de rollen omgew isseld, doordat Fruitpakking ineens enkel
betalingen van SBU ontving en daar vervolgens uitzendkrachten van betaalde.
Fruitpakking Nederland B.V. w as kennelijk voorheen de inkomstenvennootschap en SBU de (personeels)kostenvennootschap.De omw enteling
lijkt te hebben plaatsgevonden in de nasleep van het onderzoek door Stichting
Naleving Cao voor Uitzendkrachten in 2017. Op basis van dat onderzoek
diende Fruitpakking voor juli 2018 een bedrag van EUR 234.333 te betalen in
verband met opgelegde nabetaling voor w erknemers, schadevergoedingen en
buitengerechtelijke kosten. De curator doet hier nader onderzoek naar.
De bestuurder is verzocht op schrift te stellen w at volgens hem de oorzaken
en achtergronden van het faillissement zijn en zijn stellingen te onderbouw en.
Ondanks toezegging dit aan te zullen leveren, heeft de curator dit niet
ontvangen. De curator heeft w ederom gerappelleerd.

22-10-2019
2

De bestuurder heeft op aandringen van de curator op schrift gezet w at
volgens hem de oorzaak en achtergrond van het faillissement is.

27-01-2020
3

De oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder gelegen in de boete
die SNCU heeft opgelegd vanw ege het niet naleven van de CAO-verplichting.
Volgens de bestuurder heeft SNCU het boekenonderzoek dat daaraan vooraf
ging op onvoldoende w ijze plaatsgevonden, omdat niet de volledige
administratie door het SNCU is beoordeeld. De boetenota van EUR 250.000
zou daardoor onterecht zijn opgelegd en Fruitpakking zou hierdoor ook niet
langer meer NEN-gecertificeerd zijn.
Fruitpakking w as niet in staat het boetebedrag te betalen en als gevolg van
het verlies van de NEN-certificering zouden opdrachtgevers niet langer meer
bereid zijn gew eest om zaken met Fruitpakking te doen. Doordat de inkomsten
opdroogde w as Fruitpakking volgens de bestuurder ook niet meer in staat
SNCU te voldoen. Pogingen om gelden te lenen, hebben volgens de bestuurder
niet gebaat.
Fruitpakking heeft volgens de bestuurder ca. € 38.000 aan SNCU betaald, maar
omdat betalingen stokte zou SNCU het faillissement hebben verzocht.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

16-07-2019
1

Toelichting
Onbekend

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
16-07-2019
1

Toelichting
Onbekend

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

27-2-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Bij gebreke van de administratie is het de curator niet bekend of er nog
personeel bij Fruitpakking Nederland B.V. in dienst is. Er heeft zich sinds de
faillietverklaring geen personeel bij de curator gemeld.

16-07-2019
1

Volgens opgave van de bestuurder is er geen personeel meer in dienst. Er
hebben zich ook nog geen w erknemers gemeld.

22-10-2019
2

Ook in de afgelopen verslagperiode hebben zich geen oud-personeelsleden bij
de curator gemeld.

27-01-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

NVT
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
NVT

16-07-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
NVT

16-07-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Onbekend

16-07-2019
1

Blijkens de door de bestuurder overgelegde balans en verliesrekening 2019
w aren er geen bedrijfsmiddelen aanw ezig. De curator heeft geen
bedrijfsmiddelen in de boedel aangetroffen.

27-01-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Onbekend

16-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
NVT

16-07-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

NVT
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Onbekend

16-07-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onbekend

16-07-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

tegemoetkoming van Belastingdienst LIV

€ 121,00

totaal

€ 121,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Onbekend

16-07-2019
1

Er is geen andere activa aangetroffen.
Blijkens de door de bestuurder overlegde balans en w inst en verliesrekening
over 2019 w as geen sprake van enig ander actief.

27-01-2020
3

Van de Belastingdienst is een tegemoetkoming Lage-inkomensvoordeel (LIV)
ontvangen van EUR 121,--.

31-08-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
NVT

16-07-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Onbekend
totaal

Toelichting debiteuren
Onbekend

16-07-2019
1

Op basis van de door de bestuurder aangeleverde stukken zijn er geen
debiteuren.

27-01-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onbekend

16-07-2019
1

De curator doet onderzoek naar eventuele vorderingen op derden.

22-10-2019
2

Er zijn geen vorderingen op derden bekend gew orden.

25-11-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft een vordering van € 88,98.

Toelichting vordering van bank(en)
Gezien de beperkt omvang van de vordering van ING Bank, heeft ING Bank de
vordering afgeschreven en behoeft deze niet op de crediteurenlijst te w orden
geplaatst.

16-07-2019
1

27-01-2020
3

5.2 Leasecontracten
Onbekend

16-07-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Onbekend

16-07-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Onbekend

16-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Onbekend; er hebben zich geen partijen bij de curator gemeld met een beroep
op eigendomsvoorbehoud.

16-07-2019
1

5.6 Retentierechten
Onbekend;er hebben zich geen partijen bij de curator gemeld met een beroep
op het recht van retentie.

16-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
NVT

16-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
NVT

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-07-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
NVT

16-07-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
NVT

16-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
NVT

16-07-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
NVT

16-07-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
NVT

16-07-2019
1

6.5 Verantwoording
NVT

16-07-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
NVT

16-07-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
NVT

16-07-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
NVT

16-07-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog is er geen administratie aangeleverd. De boekhouder heeft
namens de bestuurder toegezegd dat de administratie uiterlijk (na zijn
terugkomst uit Turkije) op donderdag 25 juli 2019 w ordt aangeleverd.

16-07-2019
1

Een deel van de administratie is aangeleverd. Deze administratie ziet op de
exploitatie van de onderneming. In de administratie ontbreekt echter iedere
onderbouw ing t.a.v. bijvoorbeeld verstrekte en ontvangen geldleningen,
gekochte en verkochte auto's, activalijsten, rekening-courantverhoudingen etc.
Bij gebreke hiervan is het niet mogelijk om de rechten en verplichtingen van
failliet te kennen.
Op herhaalde verzoeken van de curator om auditfiles en nadere
onderbouw ingen aangeleverd is sinds een paar w eken niet meer gereageerd.
De curator gaat er vooralsnog van uit dat niet is voldaan aan de
boekhoudplicht.

22-10-2019
2

Er zijn geen aanvullende stukken aangeleverd, zodat de curator er van uit
gaat dat de administratie niet op orde is.

27-01-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening is die van 2014.
Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht.

16-07-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
NVT

16-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Onbekend

16-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

16-07-2019
1

Toelichting
Nu niet is voldaan aan de deponeringsplicht is reeds op grond van artikel
2:248 lid 2 BW sprake van onbehoorlijke taakvervulling en w ordt vermoed dat
de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement.
De curator doet nader onderzoek.

Toelichting
Nog steeds in onderzoek
Ja

22-10-2019
2

27-01-2020
3

Toelichting
Door het niet voldoen aan de boekhoud- en deponeringsplicht staat op grond
van artikel 2:248 lid 2 BW vast dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling,
w aarvan (w eerlegbaar) w ordt vermoedt dat de onbehoorlijke taakvervulling
een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
De curator heeft de bestuurder aangegeven dat in haar optiek sprake is van
kennelijk onbehoorlijk bestuur en dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Volgens de curator kan het ontstaan van de vordering van SNCU
aan de bestuurder w orden verw eten en heeft de bestuurder na het w egvallen
van de nen-certificering de ondernemingsactiviteiten, al dan niet in afgeslankte
vorm, voortgezet vanuit een andere vennootschap zonder daar een
vergoeding voor te betalen.
De curator is doende met de kw estie 'bestuurdersaansprakelijkheid'. Zij
verw acht bij indiening van het volgende verslag hier meer over te kunnen
zeggen.
Ja

19-05-2020
4

Toelichting
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort in het
faillissement vanw ege kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder betw ist
dat hier sprake van is.
Uit oogpunt van kosten en baten heeft de curator uiteindelijk met toestemming
van de rechter-commissaris een schikking met de bestuurder getroffen,
inhoudende dat deze een bedrag van EUR 18.000,-- aan de boedel betaalt in
maandelijkse termijnen van EUR 1.000,--.
De eerste vier termijnen zijn door de bestuurder voldaan. Er is op dit moment
EUR 4.000,-- op de faillissementsrekening ontvangen. Op basis van het
betaalschema dient de laatste termijn in de maand juni 2021 te zijn voldaan.

Toelichting
De bestuurder voldoet vooralsnog aan zijn verplichtingen uit hoofde van de
minnelijke regeling. Inmiddels is er EUR 8.000,-- aan de boedel voldaan.

Toelichting
De bestuurder heeft de betalingstermijn over de maanden september en
oktober 2020 voldaan (in totaal € 2.000,--). De bestuurder heeft verzocht om
éénmalig een uitstel van een maand voor nakoming van de betalingsregeling.
Vanw ege de gevolgen van Covid-19 zou de bestuurder deze maand geen geld
beschikbaar hebben voor een regeling. De curator heeft er uit oogpunt van
kosten en baten mee ingestemd dat de betalingsregeling met één maand
w ordt uitgesteld. Dat betekent dat de betalingen vanaf december 2020 w eer
dienen te w orden hervat en de laatste termijn zal w orden voldaan in de
maand juli 2021 in plaats van juni 2021.

31-08-2020
5

07-12-2020
6

Inmiddels is uit hoofde van de betalingsregeling een bedrag van € 10.000,-voldaan.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder de regeling w eer
nageleefd en is er in totaal € 6.000,-- op de faillissementsrekening
bijgeschreven.
De bestuurder dient in totaal nog € 2.000,-- te betalen. De verw achting is dat
de regeling eind juli 2018 volledig zal zijn nagekomen, w aarna het faillissement

14-06-2021
7

kan w orden afgew ikkeld.

Toelichting
De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode de laatste € 2.000,-betaald, ter nakoming van de betalingsregeling. De regeling is hiermee
afgerond en aan de bestuurder w ordt finale kw ijting verleend.

25-11-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator doet onderzoek naar o.a. mogelijk paulianeuze overdrachten van
motorvoertuigen.

16-07-2019
1

In onderzoek

27-01-2020
3

In onderzoek

19-05-2020
4

Toelichting
NVT

31-08-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek

16-07-2019
1

Met de bestuurder is een regeling getroffen ter afkoop van de
bestuurdersaansprakelijkheid. De regeling loopt nog.

19-05-2020
4

Aanmanen van de bestuurder en betaalafspraken maken m.b.t. nakoming
regeling.

25-11-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Omdat de bestuurder bij aanvang van het faillissement niet reageerde op
oproepen van de curator om te verschijnen voor het geven van inlichtingen,
heeft de rechter-commissaris de bestuurder opgeroepen voor een
faillissementsverhoor.
De bestuurder heeft toegezegd te zullen meew erken.

16-07-2019
1

Inmiddels is er een deel van de administratie ontvangen. De curator heeft hier
veel moeite voor moeten doen. Zij heeft herhaaldelijk gecorrespondeerd met
de boekhouder van failliet, die tevens namens de bestuurder het w oord lijkt te
voeren. Het traject verloopt niet soepel.

22-10-2019
2

Inmiddels is er met de bestuurder een regeling getroffen.

19-05-2020
4

Correspondentie met bestuurder

07-12-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Faillissementskosten p.m.

Toelichting
De rechtbank heeft bij beschikking van 12 juni 2020 een voorschot op het
salaris en de kosten van de curator vastgesteld van € 17.055,72 + € 682,23 ex
BTW , zijnde in totaal € 21.462,91 inclusief BTW .
Van het salaris is een bedrag van € 5.000,-- inclusief BTW ten laste van de
faillissementsrekening voldaan.
Het resterende gedeelte dient nog te w orden opgenomen.

16-07-2019
1

07-12-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 535.214,95

16-07-2019
1

Toelichting
De aanslagen zien voornamelijk op ambtshalve aanslagen omzet- en
loonheffing vanaf het tw eede kw artaal 2018 t/m het eerste kw artaal 2019.
€ 593.692,95

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst zal met een substantieel bedrag naar
beneden w orden bijgesteld. Volgens opgave van de Belastingdienst zijn er
alsnog aangiften gedaan, die leiden tot een forse vermindering. Deze dienen in
de systemen van de Belastingdienst nog te w orden doorgevoerd, w aarna zij
hiervan opgave doet aan de curator.
€ 197.424,00

22-10-2019
2
27-01-2020
3

19-05-2020
4

Toelichting
Zoals in het vorige verslag gemeld, is de vordering van de Belastingdienst naar
beneden bijgesteld als gevolg van alsnog ingediende aangiften door de
boekhouder van failliet.
€ 200.063,00

07-12-2020
6

€ 401.626,00

25-11-2021
8

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

16-07-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00

16-07-2019
1

Toelichting
Dit betreft de door de verzoeker van het faillissement ingdiende vordering ter
zake de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

16-07-2019
1

8

22-10-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 209.058,87

16-07-2019
1

Toelichting
Schuldeisers Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten heeft een vordering
van € 206.583,10 aangemeld.
Daarnaast heeft het CJIB een vordering van € 1.349,76 aangemeld.
De overige drie vorderingen ad € 1.126,01 zien op vorderingen van de
Regionale Belastingdienst en de Gemeente Den Haag afdeling Belastingen.
€ 254.990,40

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

22-10-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien de omvang van de preferente vorderingen verw acht de curator niet dat
er een uitkering zal plaatsvinden aan de concurrente schuldeisers.

16-07-2019
1

Mede gezien de stand van de faillissementsboedel verw acht de curator dat ook
in het geval de vordering van de Belastingdienst naar beneden w ordt
bijgesteld er geen uitkering aan de concurrente schuldeisers zal kunnen
plaatsvinden.

27-01-2020
3

Er zal geen uitkering plaatsvinden aan de preferente en concurrente
schuldeisers. Na afronding van de betalingsregeling met de bestuurder zal het
faillissement kunnen w orden afgew ikkeld en komt het in aanmerking voor
opheffing ex artikel 16 Fw .

14-06-2021
7

Gezien de toestand van de boedel komt het faillissement in aanmerking voor
opheffing ex artikel 16 Fw . De curator zal de rechter-commissaris bij indiening
van dit verslag verzoeken om het faillissement bij de rechtbank voor te
dragen voor opheffing.
Er zal geen uitkering plaatsvinden aan de schuldeisers.

25-11-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurenadministratie

16-07-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Onbekend

16-07-2019
1

9.2 Aard procedures
Onbekend

16-07-2019
1

9.3 Stand procedures
Onbekend

16-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Onbekend

16-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek doen naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement.
Onderzoek doen naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen.

16-07-2019
1

Idem als verslag 1

22-10-2019
2

Controle naleving betalingsregeling.

19-05-2020
4

Controle naleving betalingsregeling.

31-08-2020
5

Controle naleving betalingsregeling.

07-12-2020
6

Het faillissement is inhoudelijk afgew ikkeld en zal w orden opgeheven.

25-11-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog geen zicht op.

16-07-2019
1

Het faillissement zal eerst na ommekomst van de betalingsregeling kunnen
w orden afgew ikkeld. Deze loopt nog tot in ieder geval juni 2021.

19-05-2020
4

De termijn loopt vanw ege de uitstel van één maand af per juli 2021. Eerst dan
zal het faillissement kunnen w orden afgew ikkeld.

07-12-2020
6

De inhoudelijke afw ikkeling van het faillissement is voltooid. Het faillissement
zal w orden opgeheven w egens gebrek aan baten. Dit betreft het
eindverslag.

25-11-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Omdat de betalingsregeling bijna afgerond is, zal het eindverslag vervroegd
kunnen w orden ingediend.

14-06-2021
7

Administratieve afw ikkeling faillissement.

25-11-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

