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Curator

mr. R.G.C. Veneman
mr. S. van Wijk

Algemene gegevens
Naam onderneming
Yilmaz Ayik B.V.

29-11-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Yilmaz Ayik B.V., statutair gevestigd te Den Haag en
kantoorhoudende te (2544 HN) Den Haag aan de Hertenrade 258,
geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 69005370.

29-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt
dat de onderneming als bedrijfsomschrijving heeft dienstverlening voor de
akker- en/of tuinbouw , het bieden van dienstverlening voor de akker- en/of
tuinbouw . Feitelijk teelde de onderneming ten tijde van het faillissement
komkommers en courgettes op 3 verschillende adressen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 1.149.796,81

Winst en verlies

2017
2019

Balanstotaal
€ 556.174,00
€ 65.823,00

€ 8.852,56

Toelichting financiële gegevens

29-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Bovenvermelde omzet 2019 ziet op het eerste kw artaal van 2019.

29-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

29-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 10.281,94

29-11-2019
1

€ 545,38

12-02-2020
2

€ 4.545,38

07-08-2020
4

€ 13.380,28

06-11-2020
5

€ 16.374,98

17-05-2021
6

€ 17.859,08

09-08-2021
7

€ 20.932,18

05-11-2021
8

€ 22.416,28

08-02-2022
9

€ 22.410,98

12-05-2022
10

Verslagperiode
van
8-10-2019

29-11-2019
1

t/m
7-11-2019
van
8-11-2019

12-02-2020
2

t/m
7-2-2020
van
8-2-2020

08-05-2020
3

t/m
7-5-2020
van
8-5-2020

07-08-2020
4

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

06-11-2020
5

t/m
6-11-2020
van
7-11-2020

17-05-2021
6

t/m
6-5-2021
van
7-5-2021

09-08-2021
7

t/m
6-8-2021
van
7-8-2021

05-11-2021
8

t/m
4-11-2021
van
5-11-2021

08-02-2022
9

t/m
4-2-2022
van
5-2-2022
t/m
7-5-2022

Bestede uren

12-05-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

53 uur 12 min

2

46 uur 12 min

3

24 uur 27 min

4

17 uur 55 min

5

11 uur 57 min

6

7 uur 57 min

7

10 uur 0 min

8

3 uur 48 min

9

1 uur 15 min

10

4 uur 18 min

totaal

181 uur 1 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bij beschikking van de Rechtbank Den Haag van 31 januari 2020 w erd mr. P.C.
Rijken op eigen verzoek als curator ontslagen en is mr. S. van W ijk in zijn
plaats is aangesteld als curator
in dit faillissement.

12-02-2020
2

Totaal aantal uren: 154,42 uur.

06-11-2020
5

Bij beschikking van de Rechtbank Den Haag van 31 januari 2020 w erd mr. P.C.
Rijken op eigen verzoek als curator ontslagen en is mr. S. van W ijk in zijn
plaats is aangesteld als curator
in dit faillissement.
Totaal aantal uren: 162,37 uur.

17-05-2021
6

Bij beschikking van de Rechtbank Den Haag van 31 januari 2020 w erd mr. P.C.
Rijken op eigen verzoek als curator ontslagen en is mr. S. van W ijk in zijn
plaats is aangesteld als curator
in dit faillissement.
Totaal aantal uren: 172,37 uur.

09-08-2021
7

Bij beschikking van de Rechtbank Den Haag van 31 januari 2020 w erd mr. P.C.
Rijken op eigen verzoek als curator ontslagen en is mr. S. van W ijk in zijn
plaats is aangesteld als curator
in dit faillissement.
Totaal aantal uren: 176,17 uur.

05-11-2021
8

Bij beschikking van de Rechtbank Den Haag van 31 januari 2020 w erd mr. P.C.
Rijken op eigen verzoek als curator ontslagen en is mr. S. van W ijk in zijn
plaats is aangesteld als curator
in dit faillissement.
Totaal aantal uren: 177,42 uur.

08-02-2022
9

Bij beschikking van de Rechtbank Den Haag van 31 januari 2020 w erd mr. P.C.
Rijken op eigen verzoek als curator ontslagen en is mr. S. van W ijk in zijn
plaats is aangesteld als curator
in dit faillissement.
Totaal aantal uren: 181,72 uur.
Bij beschikking van de Rechtbank Den Haag van 31 januari 2020 w erd mr.
P.C. Rijken op eigen verzoek als curator ontslagen en is mr. S. van W ijk in zijn
plaats is aangesteld als curator
in dit faillissement.

12-05-2022
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 20 juni 2017 door de heer Y. Ayik opgericht. Sinds de
oprichting is de heer Y. Ayik enig bestuurder en enig aandeelhouder van
Gefailleerde.

29-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
De bestuurder van gefailleerde heeft een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.

29-11-2019
1

1.4 Huur
Gefailleerde had ten tijde van de uitspraak van het faillissement een tw eetal
lopende pachtovereenkomsten met de Gemeente W estland met betrekking tot
Plaats Langeveld 5-7 te Monster en Plaats Langeveld 13 te Monster. Beide
locaties betreffen tuinland met daarop gevestigd een glastuinbouw bedrijf.

29-11-2019
1

De pachtovereenkomst betreffende de locatie aan de Plaats Langeveld 5-7
loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 november 2019. De w erkzaamheden op
deze locatie zijn beëindigd. De curator heeft de locatie opgeleverd.
De pachtovereenkomst met betrekking tot de Plaats Langeveld 13 loopt van 1
januari 2019 tot en met 31 december 2019. De w erkzaamheden op deze
locatie zijn beëindigd. De curator heeft de locatie opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft dit in onderzoek.

29-11-2019
1

De oorzaak van het faillissement lijkt te zijn gelegen in de stelselmatige
onttrekking van gelden zonder kenbare of geadministreerde grondslagen en in
het niet bijhouden van een boekhouding als gevolg w aarvan
betalingsachterstanden zijn ontstaan.

09-08-2021
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

29-11-2019
1

Toelichting
Volgens informatie die de curator van de bestuurder ontving had gefailleerde
ten tijde van de uitspraak van het faillissement een viertal w erknemers in
loondienst. Alle w erknemers hadden een 0-urencontract. De bestuurder zelf
heeft daarnaast een arbeidsovereenkomst met gefailleerde voor onbepaalde
tijd voor 40 uur per w eek.
De curator heeft de w erknemers met goedkeuring van de rechter-commissaris
op 15 oktober 2019 ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
29-11-2019
1

Toelichting
In onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-10-2019

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg bestuurder, ontslag personeel, correspondentie UW V, opvragen
loonadministratie.

29-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit de gegevens van het Kadaster blijkt dat gefailleerde geen onroerende
zaken in eigendom heeft.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

29-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek gegevens van het Kadaster.

29-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde maakte gebruik van kratten w aarin en pallets w aarop de oogst
w erd getransporteerd aan de kopers. Ten tijde van de uitspraak van het
faillissement w as een groot aantal pallets met daarop kratten op de locaties
van gefailleerde aanw ezig. De curator doet onderzoek naar de eigendom en
de w aarde van de kratten en de pallets. Verder is er mogelijk nog ander
materiaal w aar de curator onderzoek naar doet.

29-11-2019
1

Voor de pallets en de poolbakken w as statiegeld betaald. De curator heeft
statiegeld van de afnemers van de teelt teruggevraagd. De boedel ontving
EUR 1.998,85.

12-02-2020
2

De curator ontving informatie van een derde over de eigendom van een
spuitw agen en heftruck w aarvan gefailleerde eigenaar is. De bestuurder van
gefailleerde heeft de eigendom van de spuitw agen en heftruck, die bij een
derde stonden opgeslagen, bevestigd. De curator heeft de spuitw agen en de
heftruck te koop aangeboden aan diverse gelijksoortige ondernemingen als die
van gefailleerde. De curator verkocht de heftruck en de spuitw agen samen met
de bijbehoren accu voor EUR 1.058,75.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

29-11-2019
1

Onderzoek en inventarisatie bedrijfsmiddelen, overleg bestuurder,
verkoopinspanningen, opstellen en incasseren facturen.

12-02-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op het moment van de uitspraak van het faillissement bevond zich op een
locatie van de gefailleerde een aantal kassen met komkommerteelt. Op de
andere locatie van gefailleerde w erden ten tijde van de uitspraak van het
faillissement courgettes geoogst.
De curator heeft onderzoek verricht naar de w aarde van de komkommer- en
courgette-oogst en naar mogelijke kopers van de teelt.

29-11-2019
1

De komkommerteelt is door de curator verkocht aan de groothandel die
doorgaans de komkommers van gefailleerde afnam. Deze afnemer heeft de
komkommerteelt uitgeoogst. Voor de 472 kisten die w erden geoogst ontving
de boedel EUR 11 per kist, derhalve in totaal EUR 4.939,88 inclusief BTW .
Omdat de gasaansluiting op w as afgesloten in verband met
betalingsachterstanden dreigde de oogst verloren te gaan. De curator is met
de bestuurder van gefailleerde overeengekomen dat de courgettes voor EUR
3.500 exclusief BTW konden w orden uitgeoogst door een derde.
De afnemer heeft nog een 37-tal kisten komkommers kunnen uitoogsten. De
boedel ontving EUR 443,63 inclusief BTW .

12-02-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg met bestuurder, makelaar Gemeente W estland, afnemer gefailleerde.
Monitoren komkommeroogst. Opstellen en incasseren facturen.

29-11-2019
1

Correspondentie afnemer, monitoren komkommeroogst, opstellen en
incasseren factuur.

12-02-2020
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Auto’s:
Volgens opgave van de RDW staan de volgende kentekens op naam van
gefailleerde:

29-11-2019
1

Renault Kangoo, bouw jaar 2000, kenteken 53-DX-ZB;
Fiat Punto, bouw jaar 2002, kenteken 94-LF-NB.
Banken:
Gefailleerde heeft een rekening bij de ING Bank N.V. met een debetsaldo van
EUR 90,55. Er is gebleken dat er diverse incasso opdrachten voorafgaand van
het faillissement zijn verricht w elke nog gestorneerd konden w orden. De
curator verzocht de bank om deze betalingen te storneren en het creditsaldo
over te maken naar de boedelrekening. De boedel ontving EUR 1.064,29.
Kasgelden:
Er is geen bedrag in kas aangetroffen.
De curator heeft de Renault Kangoo en de Fiat Punto te koop aangeboden aan
diverse opkopers van tw eedehands auto's. De auto's verkeerden in slechte
staat. De auto's zijn samen verkocht aan de hoogste bieder voor EUR 650
inclusief BTW .

12-02-2020
2

De curator heeft geconstateerd dat het incassobureau van de aanvrager van
het faillissement, Groene Energie Administratie B.V. vanaf het moment van de
faillissementsaanvraag, te w eten 15 augustus 2019, tw ee maal EUR 2.000
heeft geincasseerd ten behoeve van haar cliënte. De curator heeft de
betreffende betalingen vernietigd met een beroep op artikel 47
Faillissementsw et. Op de boedelrekening w erd inmiddels EUR 4.000
ontvangen.

07-08-2020
4

De curator is benaderd door de Politie Haaglanden die, vóór de uitspraak van
het faillissement, bij een aanhouding van de bestuurder van gefailleerde EUR
7.590 aan contante gelden in beslag nam. Desgevraagd berichtte de
bestuurder van gefailleerde tegen de politie dat deze contante gelden aan
gefailleerde toebehoorden en dat hij deze bedragen opnam van de rekening
van gefailleerde om reparaties ten behoeve van gefailleerde van te betalen.
De Officier van Justitie heeft beslist dat het geldbedrag aan de boedel dient te
w orden afgedragen. Op de boedelrekening w erd EUR 7.834,90 bijgeschreven.

06-11-2020
5

Op de bankrekening van gefailleerde is EUR 1.000 bijgeschreven, afkomstig
van een uitzendbureau. De bank heeft de betaling op verzoek van de curator
overgemaakt naar de boedelrekening. De curator heeft de betaling in
onderzoek.
Gebleken is dat de EUR 1.000 die de boedel ontving betrekking heeft op de
aflossing van een lening van gefailleerde aan een derde.

3.9 Werkzaamheden andere activa

09-08-2021
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
Aanschrijven banken en RDW .

29-11-2019
1

Verkoopinspanningen, opstellen en incasseren facturen.

12-02-2020
2

Overleg politie, ING Bank.

06-11-2020
5

Onderzoek betaling EUR 1.000.

09-08-2021
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

29-11-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 90,55

29-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank N.V. heeft een vordering van EUR 90,55 ingediend.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

29-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken.

29-11-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

29-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

29-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

29-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

29-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w erd (nog) niet ingeleverd.

29-11-2019
1

De curator ontving een deel van de (digitale) administratie. De curator heeft
w ederom verzocht om afgifte van de administratie.

12-02-2020
2

De curator heeft niet de volledige administratie van gefailleerde ontvangen.

17-05-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 w erd op 30 augustus 2019, dus te acht maanden te
laat, gedeponeerd. De jaarrekening 2018 w erd op 2 oktober 2019, dus tijdig,
gedeponeerd.

29-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit lijkt gezien de vermoedelijke omvang niet aan de orde. De curator kan een
en ander echter niet verifiëren nu de administratieve gegevens nog niet
voorhanden zijn.

29-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator kan een en ander echter niet verifiëren nu de administratieve
gegevens nog niet voorhanden zijn.

29-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

29-11-2019
1

Dit w ordt nog onderzocht.

Ja
Toelichting
Zie hieronder punt 7.7.

7.6 Paulianeus handelen

17-05-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

29-11-2019
1

Toelichting
Dit w ordt nog onderzocht.

Ja

12-02-2020
2

Toelichting
Uit de administratie van gefailleerde is gebleken dat Groene Energie
Administratie B.V., w elke vennootschap op 15 augustus bij de rechtbank Den
Haag het faillissementsrekest indiende dat heeft geleid tot de uitspraak van dit
faillissement, zow el op 5 september 2019 als op 13 september 2019 een
betaling incasseerde van EUR 2.000. De curator heeft deze betalingen
vernietigd met een beroep op artikel 47 Faillissementsw et en heeft de
crediteur via haar advocaat verzocht EUR 4.000 op de boedelrekening te
voldoen.

Toelichting

08-05-2020
3

1. Paulianeuze betaling aanvrager faillissement
Groene Energie Administratie B.V. heeft toegezegd over te zullen gaan tot
betaling aan de boedel van de EUR 4.000 die zij kort voor de uitspraak van het
faillissement incasseerde. De betaling w erd nog niet bijgeschreven op de
boedelrekening.
2. Onderzoek mogelijke paulianeuze overdracht leaseovereenkomst
De curator verrichtte onderzoek naar de financial lease-overeenkomst met
betrekking tot een voertuig w elke kort voor de uitspraak van het faillissement
w erd overgenomen door een andere vennootschap van de bestuurder van
gefailleerde. Nader onderzoek heeft uitgew ezen dat gefailleerde niet
benadeeld is door deze overnamen.

Ja

17-05-2021
6

Toelichting
Zie hieronder punt 7.7.

Ja
Toelichting
Groene Energie Administratie B.V. heeft de EUR 4.000 die zij kort voor de
uitspraak van het faillissement incasseerde in mei 2020 bijgeschreven op de
boedelrekening.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

12-05-2022
10

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft zeer beperkte administratie ontvangen. Het onderzoek naar
de administratie van gefailleerde loopt nog.

08-05-2020
3

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is het volgende naar voren gekomen.

17-05-2021
6

in de 18 maanden voorafgaand aan het faillissement zijn vanaf de
bankrekening van gefailleerde diverse bedragen met een totaal van EUR
141.222,72 overgeschreven naar de privébankrekening van de
bestuurder;
in de 18 maanden voorafgaand aan het faillissementen hebben ruim 300
kasopnames plaatsgevonden met een totaal van EUR 307.870;
uit de administratie van gefailleerde is gebleken dat de bestuurder per
faillissementsdatum een openstaande rekening-courantschuld bij
gefailleerde heeft van EUR 420.806,64.
De curator heeft zich op het standpunt stelt dat de bestuurder zijn taak
als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld en jegens de boedel
aansprakelijk is voor het boedeltekort, alsmede dat de hiervoor
genoemde betalingen onrechtmatig zijn. De bestuurder heeft het
standpunt van de curator betw ist en heeft aan de curator een
schikkingsvoorstel gedaan. De curator heeft met de bestuurder overleg
gevoerd over een minnelijke regeling en ontving desgevraagd informatie
over de verhaalsmogelijkheden van de bestuurder. Het
verhaalsonderzoek dat de curator deed heeft de beperkte
verhaalsmogelijkheden van de bestuurder bevestigd. De curator heeft,
met goedkeuring van de rechter-commissaris, een minnelijke regeling
getroffen met de bestuurder w aarbij de bestuurder tegen finale kw ijting
vanaf januari 2021 tot en met december 2022 EUR 500 per maand
betaalt aan de boedel, zodat per december 2022 in totaal EUR 12.000 is
betaald aan de boedel.
De aflossingen op de minnelijke regeling ad EUR 500 per maand w orden
steeds tijdig op de boedelrekening bijgeschreven. De boedel ontving in totaal
EUR 4.500.

09-08-2021
7

De aflossingen op de minnelijke regeling ad EUR 500 per maand zijn tijdig op
de boedelrekening bijgeschreven. De boedel ontving in totaal EUR 6.500.

05-11-2021
8

De aflossingen op de minnelijke regeling ad EUR 500 per maand zijn tijdig op
de boedelrekening bijgeschreven. De boedel ontving in totaal EUR 8.000.

08-02-2022
9

In deze verslagperiode zijn geen aflossingen ontvangen. Omdat de
bestuurder aanvankelijk voor liep op het aflossingsschema, verkeerde hij de
afgelopen maanden nog niet in verzuim. Pas als in mei 2022 het
termijnbedrag niet w ordt betaald, w ordt dat anders. De curator heeft de
bestuurder er daarom uitdrukkelijk op gew ezen dat hij de eerstvolgende
betaling van EUR 500 uiterlijk in mei 2022 dient te voldoen. Van het
schikkingsbedrag van EUR 12.000 w erd tot op heden EUR 8.000 voldaan.

12-05-2022
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie met bestuurder en boekhouder om administratie te
verkrijgen.

29-11-2019
1

Correspondentie met bestuurder en boekhouder om administratie te
verkrijgen. Correspondentie advocaat Groene Energie Administratie B.V.

12-02-2020
2

Correspondentie met Groene Energie Administratie B.V., onderzoek
overgenomen financial lease-overeenkomst, voortzetten
administratieonderzoek.

08-05-2020
3

Voortzetten administratieonderzoek.

06-11-2020
5

Overleg bestuurder, rechter-commissaris, opstellen vaststellingsovereenkomst.

17-05-2021
6

Monitoren aflossing minnelijke regeling.

09-08-2021
7

Monitoren aflossing minnelijke regeling.

05-11-2021
8

Monitoren aflossing minnelijke regeling.

08-02-2022
9

Monitoren aflossing minnelijke regeling en correspondentie bestuurder.

12-05-2022
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

29-11-2019
1

Toelichting
Salaris curator p.m.

€ 9.013,14
Toelichting
UW V heeft een boedelvordering ingediend ad EUR 9.013,14.
De Omgevingsdienst Haaglanden heeft geconstateerd dat gefailleerde
milieuw etgeving heeft overtreden en heeft om die reden aangekondigd
voornemens te zijn om de curator een last onder dw angsom op te leggen. Na
overleg met de Omgevingsdienst en overlegging van de processen-verbaal van
oplevering van de locaties van gefailleerde per 18 november 2019, ontving de
curator bericht dat w ordt afgezien van verdere handhavingsmaatregelen.

08-05-2020
3

€ 9.233,15

07-08-2020
4

Toelichting
UW V heeft een boedelvordering ingediend ad EUR 9.233,15.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 42.897,00

29-11-2019
1

€ 40.167,00

17-05-2021
6

€ 114.332,00

08-02-2022
9

8.3 Pref. vord. UWV
€ 5.115,42

08-05-2020
3

Toelichting
UW V heeft een loonvorering ex art. 66 lid 1 W W ingediend ad EUR 4.290,62 en
een vordering met betrekking tot premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W ad
EUR 824,80.

€ 5.475,68

07-08-2020
4

Toelichting
UW V heeft een prefernte vordering ingediend ad EUR 5,475,68.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.958,00
Toelichting
De aanvrager van het faillissement, Groene Energie Administratie B.V. t.h.o.d.n.
Greenchoice heeft een vordering van EUR 1.958,00 ingediend met betrekking
tot de kosten van de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29-11-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

29-11-2019
1

17

12-02-2020
2

20

07-08-2020
4

21

12-05-2022
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 169.745,52

29-11-2019
1

€ 226.431,80

12-02-2020
2

€ 228.079,88

07-08-2020
4

€ 229.202,38

12-05-2022
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de w ijze van
afw ikkeling.

29-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Opvragen naw -gegevens crediteuren, aanschrijven crediteuren, verw erken
ingediende vorderingen.

29-11-2019
1

Correspondentie crediteuren.

12-02-2020
2

Correspondentie crediteuren.

08-05-2020
3

Correspondentie crediteuren.

07-08-2020
4

Correspondentie Belastingdienst.

08-02-2022
9

Correspondentie met crediteuren.

12-05-2022
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

29-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:

29-11-2019
1

innemen administratie;
onderzoek eigendom en w aarde pallets en kisten en overige materieel;
innemen en verkopen auto's;
onderzoek rechtmatigheid;
de gebruikelijke w erkzaamheden.
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:

12-02-2020
2

innemen administratie;
onderzoek rechtmatigheid;
de gebruikelijke w erkzaamheden.
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:
innemen administratie;
onderzoek rechtmatigheid;

08-05-2020
3

de gebruikelijke w erkzaamheden.
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:

07-08-2020
4

innemen administratie;
onderzoek rechtmatigheid;
de gebruikelijke w erkzaamheden.
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:

06-11-2020
5

innemen administratie;
onderzoek rechtmatigheid;
onderzoek betaling EUR 1.000;
de gebruikelijke w erkzaamheden.
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:

17-05-2021
6

monitoren aflossingen schikkingsbedrag op boedelrekening;
onderzoek betaling EUR 1.000;
de gebruikelijke w erkzaamheden.
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:

09-08-2021
7

monitoren aflossingen schikkingsbedrag op boedelrekening;
de gebruikelijke w erkzaamheden.
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:

05-11-2021
8

monitoren aflossingen schikkingsbedrag op boedelrekening;
de gebruikelijke w erkzaamheden.
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:

08-02-2022
9

monitoren aflossingen schikkingsbedrag op boedelrekening;
de gebruikelijke w erkzaamheden.
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht verkrijgen:

12-05-2022
10

monitoren aflossingen schikkingsbedrag op boedelrekening;
de gebruikelijke w erkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

29-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-8-2022

12-05-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

29-11-2019
1

