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Algemene gegevens
Naam onderneming
Anthuriumkw ekerij Evers Van Eeden Petersman B.V.

06-08-2020
1

Gegevens onderneming
gevestigd te Moerkapelle (gemeente Zuidplas)
kantoorhoudende aan de Van Hasseltw eg 32 (2751 GZ) Moerkapelle
KvK 24464485

06-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Het opkw eken van Anthuriumplanten en het produceren en snijden van de
bloemen (Anthuriums).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 818.430,00

€ -135.206,00

€ 8.961.233,00

2017

€ 2.962.449,00

€ -383.564,00

€ 9.935.552,00

2018

€ 2.539.372,00

€ -1.337.465,00

€ 9.078.918,00

2019

€ 2.383.180,00

€ -189.689,00

€ 8.832.892,00

Toelichting financiële gegevens

06-08-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2019 en 2020 (tot en met 30 juni 2020) zijn voorlopig. De omzet is
de netto omzet.

06-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
20

06-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

06-08-2020
1

€ 206.645,72

21-10-2020
2

Toelichting
- de opbrengst van de verkoop van inventaris en goodw ill
- boedelbijdrage bank
- voorlopige afdracht voortzetting ondernemingsactiviteiten
€ 129.164,07

26-01-2021
3

Toelichting
Betaald zijn het door de rechtbank vastgestelde voorschot op het salaris van
de curator en faillissementskosten tot en met 16 oktober 2020 alsmede andere
kosten.
€ 121.490,97

21-04-2021
4

€ 121.475,07

15-07-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-7-2020

06-08-2020
1

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

21-10-2020
2

t/m
19-10-2020
van
20-10-2020

26-01-2021
3

t/m
25-1-2021
van
26-1-2021

21-04-2021
4

t/m
19-4-2021
van
20-4-2021

15-07-2021
5

t/m
12-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

125 uur 0 min

2

76 uur 48 min

3

24 uur 0 min

4

21 uur 12 min

5

16 uur 48 min

totaal

263 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in het openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat bepaalde
informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of
achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in het
verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden
geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van
enig recht.

06-08-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 17 juni 2009 opgericht. Bestuurder en aandeelhouder
van gefailleerde zijn Van Eeden Petersman Holding B.V. (KvK 24468407)
en Evers Holding B.V. (KvK 24468404). Gefailleerde is dga van
Hasselt Energy B.V. (KvK 24308111).

06-08-2020
1

Hasselt Energy B.V. is bij vonnis van 1 september 2020 failliet verklaard
(C/09/20/257F).

21-10-2020
2

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

06-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
De gebruikelijk bedrijfsverzekeringen en glas- en opstalverzekering.

06-08-2020
1

De verzekeringen zijn geroyeerd nadat alle activa van gefailleerde zijn
verkocht en geleverd. De premie is deels gerestitueerd.

21-10-2020
2

1.4 Huur
Voor zover bekend zijn er per datum faillissement geen huurovereenkomsten.

1.5 Oorzaak faillissement

06-08-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Als oorzaak van het faillissement noemden de middellijk bestuurders de lastige
markt voor snij Anthuriums en de niet courante “potmaat 21”. De voorkeur van
de consument zou de laatste jaren uitgaan naar groene planten.Gefailleerde is
vier jaar voor datum faillissement al ondergebracht
bij de afdeling bijzonder beheer van de bank. De directe oorzaak van het
faillissement is het Coronavirus en de lockdow n, als gevolg w aarvan
gefailleerde de betalingsafspraken met de bank en andere crediteuren
niet kon nakomen, aldus de middellijk bestuurders.

06-08-2020
1

De curator zal de oorzaak van het faillissement onderzoeken.
De curator heeft de oorzaak van het faillissement onderzocht.

26-01-2021
3

Uit het onderzoek door de curator is gebleken dat de resultaten van
gefailleerde al jaren negatief w aren en gefailleerde gedurende langere
periode onder bijzonder beheer bij de bank w as geplaatst. De rentelasten
drukten zw aar op de begroting.

21-04-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

06-08-2020
1

Toelichting
Drie w erknemers met vaste contracten en 10 scholieren met een oproepof nulurencontract.
Het salaris is tot en met juni 2020 betaald. Ook het vakantiegeld 2020 is
betaald. De CAO Tuinbouw is van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
14

06-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-7-2020

13

Alle w erknemers is ontslag aangezegd

totaal

13

2.4 Werkzaamheden personeel
Concipiëren ontslagbrieven. Met machtiging van de RC heeft de curator de
arbeidsovereenkomsten opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke
opzegtermijn. Contacten met diverse w erknemers over diverse onderw erpen.
Contacten met het UW V.

06-08-2020
1

Communicatie met personeel, de bestuurders en het UW V.

21-10-2020
2

Beoordeling raamovereenkomst uitzendbureau.

26-01-2021
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Mandelige percelen grond, ingericht
als w eg en w ater, onder andere
behorend bij bovengenoemd perceel
en het perceel in eigendom
toebehorend aan Hasselt Energy
B.V.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 12.000.000,00

€ 0,00

Een perceel grond, met daarop
gevestigde glasopstanden,
bedrijfsruimten, en verder
toebehoren plaatselijk bekend
Julianastraat 120 en Van
Hasseltw eg 15 te Moerkapelle

€ 2.985.000,00

€ 12.000.000,00

€ 29.275,00

totaal

€ 2.985.000,00

€ 29.275,00

Toelichting onroerende zaken
Hasselt Energy is eigenaar van een perceel grond, met daarop gevestigde
bedrijfsruimte, W KK-installatie en verder toebehoren, plaatselijk bekend
Van Hasseltw eg bij 15 te Moerkapelle. Omdat het glastuinbouw bedrijf van
gefailleerde in de praktijk niet zonder de W KK- en verw armingsinstallatie
van Hasselt Energy B.V. kan functioneren, vormen de onroerende zaken van
gefailleerde en Hasselt Energy B.V. een onverbrekelijk geheel.
De onroerende zaken van gefailleerde en Hasselt Energy B.V. zijn voor datum
faillissement getaxeerd en verkocht. Per datum faillissement w as nog niet
geleverd. Zie ook 7.6.

06-08-2020
1

De koopsom voor de onroerende zaken is afgedragen aan de bank
(hypotheekhouder). De boedelbijdrage ad € 35.422,75 incl. btw is door de
bank op de boedelrekening betaald.

21-10-2020
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek verkoop voor datum faillissement. Bestuderen taxatierapport.
Contact met de taxateur. Onderzoek hoogte koopsom en Kadaster.
Verkoopinspanningen. Diverse besprekingen. Redigeren koopovereenkomst.
Overleg met aspirant koper en de bank. Toestemming RC.

06-08-2020
1

Uitvoerige correspondentie, telefonisch overleg en een besprekingen met
koper en haar advocaat. Toestemming en goedkeuring RC.

21-10-2020
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 750,00

€ 0,00

Kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 82.000,00

€ 0,00

totaal

€ 82.750,00

€ 0,00

Rollend materieel

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het kader van de verkoop van de onroerende zaken van gefailleerde zijn
tevens kantoor- en bedrijfsinventaris en rollend materieel verkocht. De
koopsom voor het rollend materieel is aan de bank (pandhouder) betaald.

21-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal het bodemvoorrecht van de fiscus geldend maken.

06-08-2020
1

De opbrengst voor de kantoor- en bedrijfsinventaris is op de boedelrekening
betaald in verband met het bodemvoorrecht van de fiscus.

21-10-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek verkoop voor datum faillissement. Bestuderen taxatierapport.
Onderzoek hoogte koopsom. Verkoopinspanningen. Redigeren
koopovereenkomst. Overleg met aspirant koper en de bank.
Toestemming RC.

06-08-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Plantvoorraad

€ 250.000,00

€ 0,00

totaal

€ 250.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Een deel van de plantvoorraad is onder eigendomsvoorbehoud geleverd en
een ander deel is eigendom (gebleven) van de leverancier.

06-08-2020
1

De leverancier van de planten heeft rechtstreeks contact opgenomen met de
koper van de activa van gefailleerde. Zij hebben buiten de boedel en de bank
om overeenstemming bereikt over de koopsom voor de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde planten. Koper betaalt de leverancier in
termijnen. De koopsom is lager dan het totaalbedrag van de openstaande
facturen van de leverancier.

21-10-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek verkoop voor datum faillissement. Bestuderen taxatierapport.
Onderzoek hoogte koopsom. Verkoopinspanningen. Overleg met de leverancier
van de planten, aspirant koper en de bank. Toestemming RC.

06-08-2020
1

Uitvoerige correspondentie en telefonisch overleg met de bank als
onvoorw aardelijk pandhouder op de voorw aardelijke eigendom van de planten
en met de leverancier van de planten.

21-10-2020
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill

€ 37.000,00

€ 0,00

totaal

€ 37.000,00

€ 0,00

Aandelen Hasselt Energy B.V.

Toelichting andere activa
De koopsom voor de goodw ill is op de boedelrekening betaald.
Hasselt Energy B.V. is bij vonnis van 1 september 2020 failliet verklaard
(C/09/20/257F).

21-10-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Goodw illberekening. Onderzoek verkoop goodw ill voor datum faillissement.
Verkoopinspanningen. Overleg met aspirant koper. Toestemming RC.

06-08-2020
1

Overleg met (de advocaat van) koper, plantenleverancier en de bank.
Redigeren koopovereenkomst. Contacten met de notaris. Bestuderen
leveringsakte. Legalisatie handtekening ten behoeve van de levering.
Toestemming RC.

21-10-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

NOW -vergoeding

€ 14.163,00

€ 7.081,50

Flora Holland (participatiereserve en
ledenrekening)

€ 20.000,00

totaal

€ 34.163,00

Toelichting debiteuren

€ 7.081,50

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bank heeft een pandrecht op vorderingen.

06-08-2020
1

Met goedkeuring van de RC w orden de tegoeden bij Flora Holland tussen
de bank en de boedel verdeeld conform de uitspraak van de rechtbank
Den Haag van 13 december 2017, w elke uitspraak op 9 juni 2020 is
bekrachtigd door het Hof Den Haag. De participatiereserve is voor de boedel
en de ledenrekening is voor de bank. In dit geval (faillissementssituatie) w ordt
de participatiereserve vervroegd uitgekeerd, in november 2021.

21-10-2020
2

Gefailleerde heeft voor datum faillissement een tegemoetkoming aangevraagd
met een beroep op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
W erkgelegenheid (NOW ). De tegemoetkoming is voor datum faillissement
uitbetaald. Gefailleerd heeft geen tw eede aanvraag ingediend.
In het kader van een regeling heeft de bank de helft van de aan gefailleerde
uitgekeerde NOW -vergoeding op de boedelrekening voldaan.

21-04-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie met Flora Holland.

06-08-2020
1

Correspondentie met de bank en Flora Holland. Goedkeuring RC. Onderzoek
status NOW -vergoeding.

21-10-2020
2

Correspondentie met de bank in verband met de juridische status van de
NOW -vergoeding.

21-04-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 6.827.737,00

06-08-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde w erd gefinancierd door de Rabobank. De financiering van
gefailleerde bestond uit:
- vijf leningen voor een totaalbedrag van laatstelijk € 5.965.123,-;
- een r-c krediet van € 517.000,-.
Ten behoeve van Hasselt Energy B.V. is voor de energieleverancier een
bankgarantie afgegeven ad € 60.000,-. Gefailleerde heeft een contragarantie
afgegeven.
€ 3.745.633,56
Toelichting vordering van bank(en)
Genoemde stand is de stand per datum van dit openbaar verslag + p.m. na
uitw inning van zekerheden. Per datum faillissement w as de vordering van de

15-07-2021
5

bank € 6.827.737,00.

5.2 Leasecontracten
-

06-08-2020
1

De curator doet onderzoek naar een huurkoopovereenkomst voor een
doseerbunker.

21-10-2020
2

De boedel heeft geen vordering uit hoofde van voordeelcompensatie.

26-01-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Naast gefailleerde zijn hoofdelijk medeschuldenaar voor de financiering Hasselt
Energy B.V., de tw ee bestuurders van gefailleerde en de vijf persoonlijke
holdings van de middellijk bestuurders van gefailleerde. Daarnaast hebben de
persoonlijke holdings en de middellijk bestuurders in privé een borgtocht
afgegeven aan de bank.

06-08-2020
1

De bank heeft een eerste hypothecaire inschrijving voor € 12.000.000,-, een
pandrecht op vorderingen, voorraad en inventaris en een openbaar pandrecht
op de vorderingen op Flora Holland.

5.4 Separatistenpositie
De curator voert overleg met de bank over de (uitw inning van de) zekerheden.

06-08-2020
1

De hypothecaire inschrijving op de onroerende zaken is doorgehaald per
datum levering (21 augustus 2020).

21-10-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De plantenleverancier claimt eigendom en eigendomsvoorbehoud op de
plantvoorraad van gefailleerde.

06-08-2020
1

De rechtbank heeft een afkoelingsperiode afgekondigd voor de duur van tw ee
maanden.
De leverancier van de planten heeft rechtstreeks contact opgenomen met de
koper van de activa van gefailleerde. Zij hebben buiten de boedel en de
curator om overeenstemming bereikt over de koopsom voor de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde planten. Koper betaalt de leverancier in
termijnen. De koopsom is lager dan het totaalbedrag van de openstaande
facturen van de leverancier.
In het kader van de levering van de activa van gefailleerde is de
afkoelingsperiode op verzoek van de curator door de rechtbank beëindigd.
Naast de leverancier van de planten hebben drie andere leveranciers een
rechtsgeldig beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.

21-10-2020
2

5.6 Retentierechten
-

06-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
-

06-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie 3.1.

21-10-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven grootbanken. Doornemen financierings- en zekerheidsstukken
bank. Beoordeling rechtsgeldigheid zekerheden bank. (Teams)meetings bank
en plantenleverancier. Bestuderen diverse overeenkomsten met de
plantenleverancier. Inventarisatie plantvoorraad. Beoordelen rechtsgeldigheid
eigendoms- en eigendomsvoorbehoudclaim. Contacten met de bank, de
(advocaat van de) leverancier van de planten en de middellijk bestuurders.

06-08-2020
1

Diverse correspondentie en telefonisch overleg met de bank als
onvoorw aardelijk pandhouder op de voorw aardelijke eigendom van de
plantvoorraad en de leverancier van de planten.
Afw ikkelen diverse eigendomsvoorbehoudclaims. Onderzoek
huurkoopovereenkomst.

21-10-2020
2

Onderzoek huurkoopovereenkomst. Contacten met de bank.

26-01-2021
3

Contacten met de bank over de definitieve vordering na uitw inning van
zekerheden.

15-07-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Met het oog op de voorraadverzorging alsmede (het onderzoek naar) een
doorstart (verkoop activa) w orden de ondernemingsactiviteiten van
gefailleerde met machtiging van de RC voorlopig voortgezet.

06-08-2020
1

De rechtbank een afkoelingsperiode afgekondigd voor de duur van
tw ee maanden.
De ondernemingsactiviteiten zijn per datum levering van de activa, op
21 augustus 2020, gestaakt en de afkoelingsperiode is op verzoek van de
curator per datum levering door de rechtbank beëindigd. De veilingopbrengst is
betaald op de rekening-courant van gefailleerde. De bank heeft voorlopig
€ 45.000,- op de boedelrekening overgemaakt in afw achting van een
afrekening met de plantenleverancier en de bank.

21-10-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging volgt en zal blijken uit het tussentijds financieel
verslag.

06-08-2020
1

De financiële verslaglegging volgt en zal blijken uit een volgend tussentijds
financieel verslag.

21-10-2020
2

Onderhandelingen met de vervoerder over de tijdens de voortzetting
gemaakte kosten.
Met goedkeuring van de rechter-commissaris w as met de bank overeenkomen
dat het surplus van de voortzetting 50%-50% zou w orden verdeeld tussen de
bank en de boedel met een minimum van € 25.000,- voor de boedel. Het netto
resultaat van de voortzetting is € 27.566,37. De overeengekomen minimale
boedelvergoeding is met de bank afgerekend.

21-04-2021
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contacten met de middellijk bestuurders van gefailleerde, haar adviseur en
advocaat. Diverse contacten met partijen benodigd voor de voortzetting, de
leverancier van de planten en de bank. Onderzoek liquiditeit in verband met de
voortzetting. Machtiging RC.

06-08-2020
1

Contacten met de middellijk bestuurders, met leveranciers, tw ee veilingen, de
bank, de leverancier van de planten.
Goedkeuring RC schadeloosstelling leverancier van de planten en overleg met
de bank als onvoorw aardelijk pandhouder op de voorw aardelijke eigendom
van de planten.
Opstellen afrekening voortzetten.

21-10-2020
2

Diverse w erkzaamheden financiële afw ikkeling voortzetting. Afrekenen
schadeloosstelling met deleverancier van de planten. Beoordelen
boedelfactuur en correspondentie daarover. Correspondentie met de
verzekeringsmaatschappij.

26-01-2021
3

Diverse w erkzaamheden financiële afw ikkeling voortzetting. Beoordelen
boedelfactuur vervoerder en correspondentie daarover. Correspondentie met
de bank.

21-04-2021
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie 7.6.

06-08-2020
1

6.5 Verantwoording
-

06-08-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bestuderen taxatierapporten. Contact met de taxateur. Onderzoek Kadaster.
Verkoopinspanningen. Diverse fysieke en digitale besprekingen. Redigeren
koopovereenkomst. Overleg met aspirant koper, de (advocaat van de)
plantenleverancier en de bank. Toestemming RC.

06-08-2020
1

W erkzaamheden overschrijven auto in verband met aanslag
motorrijtuigenbelasting.

26-01-2021
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

06-08-2020
1

De gevoerde administratie lijkt te voldoen aan de daaraan te stellen w ettelijke
eisen.

26-01-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Deponering jaarrekeningen:
2018: 17 december 2019
2017: 26 juni 2019
2016: 3 april 2018

06-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

06-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de akte van oprichting zijn de aandelen volgestort in geld.
Het geplaatste en gestorte kapitaal is € 18.200,-.

06-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

06-08-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Ja

06-08-2020
1

Toelichting
Alle activa van gefailleerde (OG, kantoor- en bedrijfsinventaris, rollend
materieel en goodw ill) en activa van haar 100% dochter Hasselt Energy B.V.
(OG met opstanden en installaties) zijn voor datum faillissement verkocht. Op
datum faillissement w as nog niet geleverd. De koopovereenkomst is voor
datum faillissement ingeschreven in het Kadaster, w aardoor het faillissement
niet tegen koper kan w orden ingeroepen. Voor zover de koopovereenkomst
ziet op activa van gefailleerde heeft de curator de koopovereenkomst
vernietigd met een beroep op pauliana. De curator onderhandelt met koper
over de (voorw aarden voor de) verkoop van de activa.
Ja

21-10-2020
2

Toelichting
Koper berustte niet in de pauliana. Tussen de curator en koper is een nieuw e
koopovereenkomst gesloten. Op 21 augustus 2020 zijn de activa geleverd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal de administratie van gefailleerde en eventuele
onregelmatigheden onderzoeken.

06-08-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen administratie en stukken. Quick scan jaarrekeningen en andere
financiële stukken.
Concipiëren paulianabrief. Contacten notaris.

06-08-2020
1

Diverse w erkzaamheden in verband met inschrijving pauliana. Correspondentie
met de bestuurders over het aanleveren complete administratie. Goedkeuring
RC

21-10-2020
2

Bestuderen InfoScan. Correspondentie bestuurders naar aanleiding van
InfoScan.

26-01-2021
3

Bestuderen diverse reacties en stukken van de bestuurders van gefailleerde.
Jurisprudentieonderzoek. Analyse clearingovereenkomst.

15-07-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend. Boedelvorderingen zijn in elk geval:
- salarissen w erknemers (UW V)
- salaris curator

06-08-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 20.499,00

06-08-2020
1

21-10-2020
2

Toelichting
exclusief art. 29 OB claim
€ 104.359,00

26-01-2021
3

Toelichting
inclusief art. 29 OB claim

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

06-08-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

06-08-2020
1

€ 665,00

26-01-2021
3

€ 2.634,10

21-04-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
50

06-08-2020
1

Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde.
35

21-10-2020
2

Toelichting
exclusief de bank
36

21-04-2021
4

Toelichting
exclusief de bank

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.418.831,00

06-08-2020
1

Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde, exclusief de vordering van de bank.
€ 2.072.557,14

21-10-2020
2

Toelichting
exclusief de bank
€ 2.078.628,30

26-01-2021
3

€ 2.199.930,08

21-04-2021
4

Toelichting
exclusief de vordering van de bank

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

06-08-2020
1

Nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de vorderingen van het UW V.

21-04-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en aanschrijven crediteuren. Verificatie vorderingen.

06-08-2020
1

Verificatie vorderingen.

21-10-2020
2

Verificatie vordering.

26-01-2021
3

Verificatie vorderingen. Diverse w erkzaamheden vennootschapsbelasting.

21-04-2021
4

Correspondentie met de fiscus over verrekening van een vordering.

15-07-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
-

06-08-2020
1

9.2 Aard procedures
-

06-08-2020
1

9.3 Stand procedures
-

06-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
-

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

06-08-2020
1

Onderzoek boekhoudplicht, bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.
Monitoren voortzetting ondernemingsactiviteiten en financiële afw ikkeling.
Verkoop activa/doorstart.
Afw ikkelen eigendomsvoorbehoud plantenleverancier.
Monitoren uitw innen zekerheden door de bank.
Inventariseren crediteuren.

06-08-2020
1

Onderzoek boekhoudplicht, bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.
Financiële afw ikkeling voortzetting ondernemingsactiviteiten.
Monitoren uitw innen resterende zekerheden door de bank w .o. de
ledenrekening.
Afw ikkelen huurkoopovereenkomst.
Verder inventariseren crediteuren.
W erkzaamheden ten behoeve van vaststelling art. 29 OB claim.
In afw achting van de vorderingen van het UW V.

21-10-2020
2

Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.
Financiële afw ikkeling voortzetting ondernemingsactiviteiten.
Monitoren uitw innen resterende zekerheden door de bank w .o. de
ledenrekening.
Verder inventariseren crediteuren w aaronder de vorderingen van het UW V.

26-01-2021
3

Nader onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.
In afw achting van uitkering van de ledenrekening.
In afw achtring van de vorderingen van het UW V.

15-07-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

06-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-11-2021

15-07-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft een openbaar verslag gemaakt.
Onderzoek internet en Handelsregister. Intake en correspondentie met de
(adviseur van) de middellijk bestuurders. Beoordeling
managementovereenkomsten en machtiging RC.

06-08-2020
1

De curator heeft een openbaar verslag gemaakt.

21-10-2020
2

De curator heeft een openbaar verslag gemaakt.
Onderzoek schadeclaim stormschade.

26-01-2021
3

De curator heeft een openbaar verslag gemaakt. Diverse correspondentie
met de fiscus.

15-07-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

