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Algemene gegevens
Naam onderneming
Confexx Bedrijven B.V.

07-05-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Confexx Bedrijven
B.V., gevestigd te (2382 PX) Zoeterw oude aan de Oranjelaan 29-31, hierna
ook te noemen: "Confexx".

07-05-2020
1

Activiteiten onderneming
De statutaire doelstelling van Confexx Bedrijven B.V. w as (samengevat) het
vervaardigen en leveren van interieurproducten. In de praktijk bestonden de
w erkzaamheden met name uit het confectioneren van gordijnen, ten behoeve
van projecten en/of in opdracht van zakelijke klanten en particulieren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 1.812.212,00

€ -176.326,00

€ 1.457.649,00

2018

€ 2.189.037,00

€ -303.114,00

€ 1.325.785,00

2019

€ 1.942.505,00

€ -227.760,00

€ 1.399.622,00

2016

€ 2.579.400,00

€ -108.647,00

€ 1.525.628,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

07-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
34

07-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 124.330,47

07-05-2020
1

€ 165.547,62

05-08-2020
2

€ 100.117,08

05-11-2020
3

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening is verminderd door opname salaris curator en
kosten veiligstellen ICT.

Verslagperiode
van
7-4-2020

07-05-2020
1

t/m
6-5-2020
van
7-5-2020

05-08-2020
2

t/m
5-8-2020
van
6-8-2020

05-11-2020
3

t/m
4-11-2020
van
5-11-2020

03-02-2021
4

t/m
2-2-2021
van
3-2-2021
t/m
28-4-2021

Bestede uren

29-04-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

141 uur 6 min

2

66 uur 49 min

3

31 uur 0 min

4

13 uur 24 min

5

4 uur 18 min

totaal

256 uur 37 min

Toelichting bestede uren
Zie dit verslag.

07-05-2020
1

In deze verslagperiode zijn 13 uur en 24 minuten besteed.
Totaal zijn 253 uur en 39 minuten besteed.

03-02-2021
4

De totaal bestede tijd t/m verslagperiode is 257 uur en 15 minuten.

29-04-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
(ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen
w orden ontleend.

07-05-2020
1

Statutair bestuurder van Confexx Bedrijven B.V. is de heer Van Straalen. De
aandelen in het kapitaal van Confexx Bedrijven B.V. w orden gehouden door de
stichting Stichting Administratiekantoor Confexx Bedrijven B.V., gevestigd te
Zoeterw oude. De certificaten van aandelen zijn voor circa de helft in handen
van het personeel van Confexx Bedrijven B.V. en voor het overige in handen
van aan de heer Van Straalen (5%) en aan hem gelieerde partijen.

1.2 Lopende procedures
Verw ezen w ordt naar 9. Procedures.

1.3 Verzekeringen

07-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn geïnventariseerd en w orden zover nodig
afgew ikkeld.

07-05-2020
1

1.4 Huur
Confexx huurde ten tijde van faillissement bedrijfslocaties aan de Energiew eg
7-9 te Zoeterw oude, aan de Florijnw eg 3 te Velp en aan de Kerkeveldstraat
11B te Brunssum.

07-05-2020
1

De verhuurder van de bedrijfslocatie te Zoeterw oude heeft de
huurovereenkomst opgezegd bij brief van 10 april 2020. De curator heeft met
toestemming van de rechter-commissaris de tw ee andere
huurovereenkomsten opgezegd op 23 april 2020, een en ander tegen het
einde van de maand april 2020.
Confexx maakte overigens nog gebruik van de bedrijfslocatie aan de
Oranjelaan 29-31 te Zoeterw oude. De huurovereenkomst voor deze
bedrijfslocatie w as al voorafgaand aan het faillissement geëindigd. Failliet zou
gaan verhuizen van deze bedrijfslocatie naar de bedrijfslocatie even verderop
aan de Energiew eg 7-9 te Zoeterw oude. De verhuizing moest nog grotendeels
w orden geëffectueerd.

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van Confexx is uitgesproken op basis van een eigen aangifte.

07-05-2020
1

Bij de behandeling van de eigen faillissementsaangifte is door Confexx
aangegeven dat het aantal orders sterk is teruggelopen ten gevolge van het
coronavirus. Zo zou een van de grootste klanten van Confexx haar hebben
laten w eten de komende 2,5 jaar geen opdrachten meer te zullen geven of
investeringen te doen, vanw ege de gevolgen van het coronavirus.
Verder begreep de curator van het bestuur dat de kasstroom volledig stil is
komen te liggen en de verplichtingen en schulden niet meer konden w orden
voldaan. Einde maart 2020 kon het salaris niet meer w orden uitbetaald en zou
de schuldenlast ruim EUR 3 mio gew eest zijn, terw ijl de bezittingen van
Confexx krap EUR 1 mio w aard zouden zijn. Een en ander zonder concrete
vooruitzichten dat de financiële situatie zou kunnen verbeteren. Mede ter
w aarborging van de rechten van w erknemers zou door het bestuur het
verzoek tot faillissementsaangifte zijn ingediend.
De curator zal de komende verslagperiode(n) nog onderzoeken of er
(daarnaast nog) andere oorzaken zijn die het faillissement (mede) hebben
veroorzaakt.
Het oorzakenonderzoek is afgerond en heeft geen andere oorzaken aan het
licht gebracht dan hierboven genoemd.

03-02-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
34

07-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De curator begreep dat er op enig moment in totaal circa 65 medew erkers bij
Confexx indienst zouden zijn gew eest.

07-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-4-2020

34

totaal

34

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft op 8 april 2020 de w erknemers van gefailleerde die nog op de
bedrijfslocatie aanw ezig w aren geïnformeerd over de gevolgen van het
faillissement en de overige w erknemers telefonisch op de hoogte gebracht.

07-05-2020
1

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de
w erknemers op 9 april 2020 schriftelijk het ontslag aangezegd.
Het UW V is verzocht de loonverplichtingen over te nemen in het kader van de
Loongarantieregeling.
Op het gebied van personeel zijn verder geen bijzondere w erkzaamheden
meer te verw achten.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

07-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft een kadaster-check laten uitvoeren, w aaruit geen rechten op
onroerende zaken gebleken zijn.

07-05-2020
1

Op het gebied van onroerende zaken zijn geen w erkzaamheden te
verw achten.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator oefent voor de fiscus het bodemvoorrecht uit op alle aanw ezige
bodemzaken, zoals inventariszaken, en heeft deze te gelde gemaakt door
middel van bovengenoemde transactie (sub 6.4).

07-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen van Confexx laten taxeren en bij diverse
partijen/branchegenoten van Confexx gepolst of er interesse w as om deze
over te nemen.

07-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraad
De bedrijfsvoorraad van Confexx is in tw ee delen verkocht, een en ander
afgestemd tussen kopers onderling. De voorraad is verpand (zie punt 5.3), en
een en ander is verrekend met de pandhouder bij de verkoop.

07-05-2020
1

Onderhanden w erk
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris is besloten het bedrijf
van Confexx voort te zetten tot 1 mei 2020, teneinde het onderhanden w erk
zoveel mogelijk te kunnen voltooien en openstaande debiteuren te doen innen
om de mogelijkheden voor een succesvolle doorstart te vergroten.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft overleg gevoerd met het bestuur van Confexx en
verschillende leveranciers en afnemers van Confexx om de voltooiing van het
onderhanden w erk zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

07-05-2020
1

Tot en met verslagperiode 1 is er € 12.439,10 inclusief BTW ontvangen aan
boedeldebiteuren.
Tot en met verslagperiode 2 is er € 46.034,78 inclusief BTW ontvangen aan
boedeldebiteuren.

05-08-2020
2

In deze verslagperiode zijn een bedragen binnengekomen.

05-11-2020
3

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restitutie uitkering verzuimverzekering

€ 6.165,79

totaal

€ 6.165,79

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

Inmiddels heeft VCN Verzekeringen een bedrag ad € 6.165,79 overgemaakt op
de faillissementsrekening ter zake de beëindigde verzuimverzekering.

05-08-2020
2

In de afgelopen verslagperiode vond overleg plaats over de mogelijke
opvolging en/of overdracht van een tw eetal voorw aardelijk aan Confexx
toekomende (SDE+)subsidies, die lopen via de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). De mogelijkheden om de desbetreffende subsidies te gelde
te maken w orden in de komende verslagperiode nog nader onderzocht.

03-02-2021
4

Gebleken is dat het niet mogelijk is om de subsidies te gelde te kunnen
maken. Hiermee is dit punt afgerond.

29-04-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft diverse w erkzaamheden verricht om de goodw ill
inzichtelijk/verkoopbaar/overdraagbaar te maken.
Op het gebied van andere activa zijn geen verdere w erkzaamheden meer te
verw achten.

07-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Confexx maakte gebruik van factoring. Alle voorafgaand aan het faillissement
verrichte en gefactureerde w erkzaamheden zijn voldaan onder de
overeenkomst van factoring.

07-05-2020
1

Tijdens faillissement heeft de curator nog w erkzaamheden laten uitvoeren. De
rechter-commissaris heeft daarvoor toestemming verleend tot en met 6 mei
2020.
Tot en met 6 mei 2020 is er aan boedeldebiteuren een bedrag van € 12.439,10
geïncasseerd en er zal nog meer geld moeten volgen.
Tot en met 29 juli 2020 is er een aan boedeldebiteuren een bedrag van €
50.139,71 geïncasseerd. De curator zal de incasso in de aankomende
verslagperiode voortzetten.

05-08-2020
2

Deze verslagperiode zijn geen gelden geïncasseerd.
Er zijn nog 3 te incasseren debiteuren, totaal voor een bedrag van € 1.420,10.

05-11-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Correspondentie en telefonisch overleg met debiteuren
- Bestuderen van diverse stukken

07-05-2020
1

- voortzetting incasso debiteuren.

05-08-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Confexx hield een betaalrekening aan bij SNS bank (i.e. De Volksbank) maar
w erd niet bancair gefinancierd.

07-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
De leasecontracten van Confexx zijn door de curator geïnventariseerd en
w orden afgew ikkeld, voor zover nodig.

5.3 Beschrijving zekerheden

07-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bestuurder van Confexx heeft in 2010 EUR 3 mio geïnvesteerd, zo heeft de
curator begrepen. In dat kader heeft deze partij zekerheidsrechten verkregen
op debiteuren, voorraad en inventaris van Confexx, w elke
zekerheidsdocumentatie door de curator ontvangen en bestudeerd is.

07-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De curator is met de separatist tot afspraken gekomen ten behoeve van een
verkoop van de verbonden goederen onder afdracht van een boedelbijdrage,
zoals verantw oord sub 6.2.

07-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Circa 12 crediteuren deden een beroep op eigendomsvoorbehoud. Een en
ander is meegenomen in de activaverkoop en zoveel mogelijk ter afhandeling
bij kopers onder de aandacht gebracht, w aarbij de curator de afhandeling
monitort.

07-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Op het gebied van bank/zekerheden zijn geen bijzondere w erkzaamheden
meer te verw achten.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

07-05-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris is besloten het bedrijf
van Confexx voort te zetten tot 6 mei 2020, teneinde het onderhanden w erk
zoveel mogelijk te kunnen voltooien, zie ook sub 3.6.

07-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Tot en met deze verslagperiode is een bedrag van € 12.439,10 inclusief BTW
ontvangen op de boedelrekening.

07-05-2020
1

Tot en met deze verslagperiode is een bedrag van € 50.139,71 inclusief BTW
ontvangen op de boedelrekening.

05-08-2020
2

De curator heeft een bedrag ad € 2.325,45 voldaan aan voortzettingskosten.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft overleg gevoerd met het bestuur van Confexx en
verschillende leveranciers en afnemers van Confexx om de voltooiing van het
onderhanden w erk zoveel mogelijk in goede banen te leiden, zie ook sub 3.7.

07-05-2020
1

Op het gebied van voortzetten onderneming zijn geen bijzondere
w erkzaamheden meer te verw achten.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na het uitspreken van het faillissement is geïnventariseerd w elke mogelijke
partijen geïnteresseerd zouden kunnen zijn voor een doorstart. Die partijen
zijn benaderd. Uiteindelijk zijn 13 partijen aangeschreven met het verzoek aan
te geven of er belangstelling is. Hierop hebben 8 partijen aangegeven
geïnteresseerd te zijn. Die hebben een geheimhoudingsverklaring moeten
ondertekenen en na ontvangst hiervan een informatiememorandum met
relevante informatie verkregen. Uiteindelijk is er één partij gew eest die
aangegeven heeft geïnteresseerd te zijn. Met deze partij zijn de
onderhandelingen gevoerd.

07-05-2020
1

6.5 Verantwoording
Op basis van de getaxeerde w aarden is uiteindelijk met de koper
overeenstemming bereikt. De koper heeft overgenomen de aanw ezige
inventariszaken, gedeelte van de voorraad (overig gedeelte is apart verkocht
om een hogere opbrengst te kunnen realiseren) en klantenbestanden, naam
en goodw ill verkocht na toestemming van de rechter-commissaris. De koper
heeft geen personeelsleden w illen overnemen.

07-05-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 95.000,00

6.7 Boedelbijdrage

07-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing, de curator oefent voor de fiscus het bodemvoorrecht uit
op alle aanw ezige bodemzaken en heeft deze te gelden gemaakt door middel
van deze transactie.

07-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Benaderen partijen / branchegenoten
- Overleg over geheimhoudingsverklaring
- Opstellen informatiememorandum met relevante stukken en uitleg over die
informatiememorandum
- Onderhandelingen

07-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de gebruikelijke administratie opgevraagd en (digitaal) laten
veiligstellen. De stukken die zijn ontvangen w orden nog nader onderzocht.

07-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

07-05-2020
1

binnen de referteperiode van 3 jaar (ex art. 2:248 lid 6 BW ), is als volgt
gedeponeerd:

05-08-2020
2

BOEKJAAR 2018 is gedeponeerd d.d. 31-01-19 (i.e. bijtijds)
BOEKJAAR 2017 is gedeponeerd d.d. 31-01-19 (i.e. 31 dagen te laat)
BOEKJAAR 2016 is gedeponeerd d.d. 28-01-18 (i.e. 28 dagen te laat)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring is niet vereist, nu gefailleerde valt binnen de door
de w et gestelde grenzen van artikel 2:396 lid 1 BW en is vrijgesteld van
accountantscontrole.

07-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Confexx is opgericht op 31 mei 2006, zodat een eventuele vordering uit hoofde
van volstortingsverplichting aandelen (art. 2:193 BW ) is verjaard op grond van
het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003 (art. 3:307 lid 1 BW ).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

07-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Voorlopig is geconstateerd dat sprake is van "formeel" onbehoorlijk bestuur,
louter als gevolg van het onw eerlegbare, w ettelijke bew ijsvermoeden bij
schending van de publicatieplicht in de periode van drie jaar voorafgaande aan
het faillissement (ex art. 2:248 lid 2 BW jo. art. 2:394 BW ). Zie randnummer
7.2. "Depot jaarrekeningen".

07-05-2020
1

05-08-2020
2

Daarbij tekent de curator aan dat (nog) niet is onderzocht of (i) er (ook) sprake
is van "materieel" onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak is van het
faillissement en/of (ii) de schending van de publicatieplicht w ellicht kw alificeert
als een "onbelangrijk verzuim".
Nee

03-02-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee

07-05-2020
1

03-02-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

07-05-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en de resultaten ervan vormen
geen aanleiding voor nadere acties of opmerkingen.

03-02-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperiode(n) zal de curator het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek vervolgen.

07-05-2020
1

Inmiddels heeft de curator de administratie laten veiligstellen. De curator is
doende de administratie voor zover nodig inhoudelijk te laten ontsluiten
("leesbaar maken") en zal de inhoud de komende verslagperiode(n)
bestuderen.

05-08-2020
2

Op het gebied van rechtmatigheid zijn geen w erkzaamheden meer te
verw achten.

03-02-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
P.M.
€ 1.638,00

07-05-2020
1

05-08-2020
2

Toelichting
Gespecificeerd als volgt:
- Verhuurder: € 1.638,00
- P.M.
€ 146.726,20

05-11-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering ad € 145.088,20 in het faillissement
ingediend.
€ 146.726,20

03-02-2021
4

Toelichting
Naast het UW V (€ 145.088,20) heeft ook de verhuurder een boedelvordering
ad € 1.638,00.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 54.962,00

07-05-2020
1

Toelichting
Gespecificeerd als volgt:
- Loonbelasting: € 51.950,00;
- Vennootschapsbelasting: € 2.639,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 283,00;
- Rente t/m datum faillissement: € 90,00.
€ 57.797,00

05-08-2020
2

Toelichting
- Loonbelasting: € 57.707,00;
- Rente t/m datum faillissement: € 90,00.
De openstaande bedragen ter zake mottorijtuigenbelasting en
vennootschapsbelasting zijn verrekend met een teruggave. Ook zijn een
aantal opgelegde aanslagen loonbelasting verlaagd door een teruggave.
€ 82.307,00
Toelichting
De belastingdienst heeft vorderingen voor w at betreft loonbelasting en
motorrijtuigenbelasting ingediend, totaal voor een bedrag ad € 82.307,00.

8.3 Pref. vord. UWV

05-11-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Thans nog niet bekend.
€ 147.264,28

07-05-2020
1

05-11-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering ingediend, totaal ad € 147.264,28.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn nog geen andere preferente vorderingen bekend.
€ 4.582,30

07-05-2020
1

05-08-2020
2

Toelichting
Gespecificeerd als volgt:
- BP: € 683,47 (art. 61 Fw );
- Loonvordering (ex-medew erkster): € 3.898,83.
€ 29.657,36

03-02-2021
4

Toelichting
Naast BP hebben uiteindelijk 3 (ex)w erknemers nog een preferente vordering
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De volgens de administratie van Confexx openstaande crediteuren zijn door de
curator aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. In het
volgende verslag zal een opgave w orden gegeven van het aantal crediteuren
dat concurrente vorderingen heeft ingediend.
56

07-05-2020
1

05-08-2020
2

Toelichting
Tot en met 20 juli 2020 hebben 56 crediteuren hun vordering ingediend.
57

05-11-2020
3

Toelichting
Tot en met 5 november 2020 hebben 57 crediteuren hun vordering ingediend
(w aarvan 2 betw iste concurrente crediteuren).
58
Toelichting
Tot en met 5 februari 2020 hebben 58 crediteuren hun vordering ingediend.
Tw ee crediteuren daarvan staan op de lijst van betw iste concurrente
crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

03-02-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Per datum faillietverklaring beliep het saldo van de openstaande
handelscrediteuren volgens de administratie van gefailleerde € 413.292,94.

07-05-2020
1

In het volgende verslag zal een opgave w orden gegeven van de ingediende
vorderingen.

Toelichting
Het totaal der ingediende vorderingen bedraagt tot en met 20 juli 2020 €
432.618,06. Echter heeft de curator van tw ee crediteuren de vordering
betw ist. Derhalve w ordt er een totaalbedrag ad € 269.928,48 betw ist.
€ 469.137,56

05-08-2020
2

05-11-2020
3

Toelichting
De totaal ingediende concurrente vorderingen bedraagt € 469.137,56,
w aarvan een bedrag ad € 269.928,48 w ordt betw ist.
€ 469.156,77

03-02-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan nog niet op de verw achte w ijze van
afw ikkeling w orden vooruitgelopen.

07-05-2020
1

Naar het zich nu laat aanzien zal een deel van de boedelvordering van het
UW V voldaan kunnen w orden.
Aan andere boedelcrediteuren, preferenten en concurrenten zal geen enkele
uitkering w orden gedaan.

03-02-2021
4

In dit faillissement zal een deel van de boedelvordering van het UW V kunnen
w orden voldaan.
Er zal geen uitkering kunnen w orden gedaan aan de andere boedelcrediteur,
preferente en concurrente crediteuren.

29-04-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal de komende verslagperiode(n) de inventarisatie en
bevestiging/plaatsing van vorderingen van (concurrente) crediteuren ter hand
blijven nemen.

07-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Een ex-w erkneemster.

07-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Er is één lopende procedure met een voormalig w erkneemster (eiseres). Deze
procedure loopt bij de rechtbank Gelderland, Team Kanton.

07-05-2020
1

In het tussenvonnis van 15 april 2020 heeft de kantonrechter de zaak
verw ezen naar de rol van 13 mei 2020 voor conclusie van repliek aan de zijde
van de w erkneemster.
De curator heeft de kantonrechter bij brief van 29 april 2020 verzocht de
procedure te schorsen op grond van artikel 29 Faillissementsw et.

9.3 Stand procedures
Zie 9.2.

07-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Op het gebied van procedures zijn geen w erkzaamheden te verw achten.

07-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode(n) zullen de w erkzaamheden van de curator met
name gericht zijn op de volgende punten:

07-05-2020
1

- afw ikkeling van de verkoop en overdacht van de activa;
- oplevering van het gehuurde (*en het vervolgen van discussies in dat
verband);
- onderzoek en eventuele opvolging van door het bestuur aangestipte
geschillen met derden, voor zover daaruit nog baten te verw achten zijn;
- opvolging van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenbeheer;
- afw ikkelen eigendomsvoorbehouden;
- debiteurenincasso boedelperiode.
De komende verslagperiode(n) zullen de w erkzaamheden van de curator met
name gericht zijn op de volgende punten:

05-08-2020
2

- onderzoek en eventuele opvolging van door het bestuur aangestipte
geschillen met derden, voor zover daaruit nog baten te verw achten zijn;
- opvolging van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenbeheer;
- afw ikkelen eigendomsvoorbehouden;
- debiteurenincasso boedelperiode.
- opvolging oorzaken- en rechtmatigheidonderzoek;
- crediteurenbeheer.

05-11-2020
3

Behoudens het punt genoemd bij randnummer 3.8 (opvolging van
SDE+subsidies), zijn er geen w erkzaamheden meer te verw achten.

03-02-2021
4

Het openstaande punt 3.8 is afgerond.
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

29-04-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan nog niet w orden vooruitgelopen op de
afw ikkelingstermijn van het faillissement.

07-05-2020
1

Naar het zich nu laat aanzien kan het faillissement binnen afzienbare tijd ter
opheffing(ex art. 16 Fw ) aan de rechtbank w orden voorgedragen.

03-02-2021
4

Nu het laatste openstaande punt (3.8) is afgerond, zal dit faillissement ter
opheffing (ex artikel 16 Fw ) w orden voorgedragen aan de rechtbank.

29-04-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

