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Algemene gegevens
Naam onderneming
Vegetables Market Place B.V., tevens handelend onder de naam VMP

21-08-2020
1

Gegevens onderneming
Gevestigd aan het ABC W estland 427 te (2685 DE) Poeldijk

21-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in groenten en fruit

21-08-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 19.996.713,00

€ 157.172,00

€ 2.837.418,00

2018

€ 21.898.686,00

€ -148.992,00

€ 4.475.269,00

2020

€ 10.006.415,00

€ -166.171,00

2019

€ 30.347.139,00

€ -263.228,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 4.447.352,00

Toelichting financiële gegevens
De voormelde cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekeningen 2017 en 2018 en de
voorlopige, nog niet vastgestelde jaarrekening van 2019. De cijfers voor 2020
zijn afgeleid uit de kolommenbalans. Dit betreffen de cijfers per juli 2020.

21-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

21-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

21-08-2020
1

€ 257.131,13

24-11-2020
2

€ 207.587,88

25-02-2021
3

€ 362.007,34

27-05-2021
4

Verslagperiode
van
21-7-2020

21-08-2020
1

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020

24-11-2020
2

t/m
20-11-2020
van
21-11-2020

25-02-2021
3

t/m
21-2-2021
van
21-2-2021
t/m
20-5-2021

Bestede uren

27-05-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

78 uur 24 min

2

58 uur 12 min

3

60 uur 36 min

4

36 uur 0 min

totaal

233 uur 12 min

Toelichting bestede uren
TOELICHTING BESTEDE UREN
De w erkzaamheden in deze eerste verslagperiode hadden met name
betrekking op inventarisatie, ontslag en aanmelding van personeel bij het UW V
en het aanleveren van informatie en coördineren in het kader van de
debiteurenincasso.

21-08-2020
1

TOELICHTING STATUS VAN DIT VERSLAG
De inhoud van dit verslag is gebaseerd op de informatie die de curator heeft
ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuw e inzichten leiden. Dit betekent
dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere gegevens op enig
moment nog aangepast kunnen w orden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen
geen rechten w orden ontleend.
Tijdens de tw eede verslagperiode is de inventaris verkocht en het gehuurde
bedrijfspand opgeleverd. Er heeft een afrekening plaatsgevonden met de
pandhouders, w aarna de debiteurenincasso is voortgezet ten behoeve van de
boedel. Tot slot is een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

24-11-2020
2

De w erkzaamheden in de derde verslagperiode hadden hoofdzakelijk
betrekking op het rechmatigheidsonderzoek, de voortzetting van de
debiteurenincasso en de verkoop van een vordering.

25-02-2021
3

In de vierde verslagperiode is tijd besteed aan de debiteurenincasso,
afw ikkeling met de kredietverzekeraar en het rechtmatigheidsonderzoek.

27-05-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
VMP is opgericht in 2001. De heer G. Middelburg is via de vennootschap G.
Middelburg Beheer B.V. sinds 2001 bestuurder van VMP. Vanaf 2008 is hij de
enige bestuurder. Sinds 2016 w orden alle aandelen in VMP gehouden door
VMP Finance B.V. De aandelen in VMP Finance B.V. w erden aanvankelijk
(indirect) gehouden door de heer G. Middelburg en de heer L. Middelburg.
Laatstgenoemde heeft in het voorjaar van 2020 zijn aandelenbelang
overgedragen aan de heer G. Middelburg.

1.2 Lopende procedures

21-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

21-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
VMP heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten. De curator heeft
de verkeringen beëindigd, met uitzondering van de inventaris- en
gebouw enverzekering. Naar verw achting zal er nog een restitutie van
vooruitbetaalde premie plaatsvinden. VMP had daarnaast een
kredietverzekering afgesloten ter afdekking van debiteurenrisico.

21-08-2020
1

Ook de inventaris- en gebouw enverzekering is beëindigd. Er is een bedrag ad
€ 1.306,93 aan premierestituties ontvangen op de faillissementsrekening.

24-11-2020
2

VMP had een kredietverzekering afgesloten. Voorafgaand aan het faillissement
w as er door VMP een schadeclaim bij de verzekeraar ingediend. De claim is
toegew ezen voor een bedrag ad € 17.995,03, maar de kredietverzekeraar is
nog niet tot betaling overgegaan omdat zij stelt mogelijk nog vorderingen op
VMP te hebben die zij kan verrekenen. De curator w acht de afrekening van de
kredietverzekering af.

25-02-2021
3

Het overleg met kredietverzekeraar Atradius loopt nog. Atradius stelde zich
aanvankelijk op het standpunt dat de boedel niets meer zou ontvangen na
verrekening met vorderingen van Atradius w egens de beëindiging van de
kredietverzekeringsovereenkomst. Atradius is inmiddels op dat standpunt
teruggekomen. Op dit moment vindt nog overleg plaats over het exacte
bedrag dat Atradius mag verrekenen.

27-05-2021
4

In de afgelopen verslagperiode is nog een premierestitutie op de
faillissementsrekening ontvangen.

1.4 Huur
VMP huurt sinds april 2018 een bedrijfspand met kantoorruimte en eigen loods
aan het ABC W estland 427 te Poeldijk. De curator heeft de huurovereenkomst
met machtiging van de rechter-commissaris op de voet van artikel 39 Fw
opgezegd. In overleg met de verhuurder zal w orden bezien of een oplevering
eerder dan binnen de maximale opzegtermijn van drie maanden kan
plaatsvinden.

21-08-2020
1

Het bedrijfspand is opgeleverd aan de verhuurder. De oplevering heeft met
w ederzijds goedvinden plaatsgevonden per 15 oktober 2020.

24-11-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De onderstaande toelichting is mede gebaseerd op een toelichting van de
bestuurder over de gebeurtenissen en omstandigheden in de aanloop naar
het faillissement.
VMP w as een onafhankelijke AGF-handelaar. In 2001 is de bestuurder samen
met een zakenpartner vanuit VMP gestart met de in- en verkoop van groenten
en fruit. VMP had leveranciers en klanten in binnen- en buitenland.
De handel w erd tot 2018 verricht vanuit kantoor. In april 2018 heeft VMP een
groot bedrijfspand met eigen loods, koelcellen en laaddocks betrokken aan het
ABC W estland in Poeldijk. De activiteiten zijn vanaf dat moment uitgebreid met
op- en overslag, ook voor derden. In 2018 en 2019 volgden er enkele
tegenslagen op personeel vlak en tijdelijke uitval van de medeaandeelhouder.
Deze jaren w erden uiteindelijk met verlies gesloten.
Begin 2020 is de medeaandeelhouder in goed overleg uitgetreden en heeft de
bestuurder een adviseur ingeschakeld om te kijken naar de mogelijkheden van
herstructurering en/of een samenw erking met een partner of investeerder. Er
zijn diverse gesprekken gevoerd, die vanw ege de corona-uitbraak echter
w erden bemoeilijkt. De corona-uitbraak leidde ook tot een afgenomen vraag
en daarmee tot een omzetdaling. Toen de laatste potentiële kandidaat voor
samenw erking dan w el overname zich terugtrok uit de onderhandelingen,
heeft de bestuurder besloten om eigen aangifte te doen van het faillissement.
Het faillissement is vervolgens op 21 juli 2020 uitgesproken.

21-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

21-08-2020
1

Toelichting
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator het voltallige
personeel op 23 juli 2020 op grond van artikel 40 Fw ontslag aangezegd. De
arbeidsovereenkomsten eindigen uiterlijk zes w eken na die datum.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

21-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-8-2020

11

Zie toelichting hiervoor

totaal

11

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie rechter-commissaris, beantw oorden vragen personeelsleden,
correspondentie UW V, bijw onen informatiebijeenkomst UW V

21-08-2020
1

Geen

24-11-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

21-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

21-08-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris loods en kantoorruimte

€ 3.800,00

totaal

€ 3.800,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de loods zijn stellingen ingebouw d voor de opslag van goederen. Daarnaast
is VMP eigenaar van verpakkingen en pallets ten behoeve van de op- en
overslag en van kantoorinventaris.

21-08-2020
1

Omdat de verhuurder geen interesse had in overname van de inventariszaken
en stellingen, zijn deze in een onderhands verkooptraject aangeboden aan
een tw intigtal opkopers. Er zijn drie biedingen ontvangen. De curator heeft met
toestemming van de rechter-commissaris het hoogste bod geaccepteerd.
Nadien zijn er aanvullend nog enkele materialen aan de betreffende koper
geleverd. Dat bracht de totale opbrengst op € 3.600,- exclusief btw . Daarnaast
is een laadpaal voor elektrische auto's verkocht voor een bedrag van € 200,exclusief btw .

24-11-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bovenvermelde zaken kw alificeren als bodemzaken, w aarop de
belastingdienst op grond van het bodemvoorrecht aanspraak kan maken
boven stil pandhouder Rabobank. Ingevolge artikel 57 lid 3 Faillissementsw et
dient de curator de opbrengst van de bodemzaken ten behoeve van de
belastingdienst op te eisen, totdat duidelijk is dat de belastingdienst uit het
vrije actief zou kunnen w orden voldaan. Gelet op de omvang van de
belastingschuld heeft de curator met Rabobank afgesproken dat zij de verkoop
van de inventaris ter hand zal nemen.

21-08-2020
1

De vordering van stil pandhouder Rabobank is voldaan. Daarmee is het
pandrecht vervallen. Het bodemvoorrecht is daarom niet meer aan de orde.

24-11-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek, contact met verhuurder en pandhouder

21-08-2020
1

Verkooptraject

24-11-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De onderneming is een w eek voor de faillietverklaring gestaakt. Gelet op de
aard van de activiteiten(daghandel) w as er op faillissementsdatum geen
voorraad meer. Ook w as er geen sprake van onderhanden w erk.

21-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

21-08-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Saldo GBP-rekening

€ 66.921,29

totaal

€ 66.921,29

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
N.v.t.

21-08-2020
1

Failliet hield een vreemde valutarekening aan bij Rabo Factoring. Het saldo van
deze rekening is inmiddels omgezet in euro's en op de faillissementsrekening
ontvangen.

24-11-2020
2

De valutarekening bleek iets meer te hebben opgebracht. Het verschil van €
91,59 is op de faillissementsrekening bijgeschreven.

27-05-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

21-08-2020
1

Correspondentie Rabo Factoring inzake GBP-rekening

24-11-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Vorderingen op afnemers

€ 1.932.859,30

€ 1.100.692,21

totaal

€ 1.932.859,30

€ 1.100.692,21

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille bedroeg per faillissementsdatum € 1.932.859,30.
Zoals nader toegelicht onder 5.1 en 5.3 van dit verslag, zijn de vorderingen
verpand aan Rabo Factoring en Rabobank. Zij hebben incassobureau Alcore
ingeschakeld. Alcore heeft direct na de faillietverklaring de incasso ter hand
genomen. De bestuurder assisteert hierbij. Per de datum van indiening van dit
verslag is er bij benadering € 700.000,- geïnd. De verw achting is dat de
vorderingen van Rabo Factoring en Rabobank (inclusief uitw inningskosten)
binnen afzienbare termijn volledig kunnen w orden voldaan uit de incassoopbrengst. De debiteurenopbrengst valt vanaf dat moment in de boedel. De
curator zal de incasso vanaf dat moment voortzetten.

21-08-2020
1

De curator zal onderzoeken of er daarnaast nog sprake is van andere
vorderingen dan op afnemers, zoals in verband met btw -restituties etc.
De debiteurenopbrengst bedroeg per 8 oktober 2020 € 945.036,-. Uit deze
opbrengst zijn de vorderingen van pandhouders Rabo Factoring en Rabobank
volledig voldaan. Het surplus is overgemaakt naar de faillissementsrekening.
Na voldoening van de incassokosten t/m augustus 2020 resteerde per 8
oktober 2020 per saldo een bedrag van € 200.704,67 aan opbrengst voor de
boedel. Op dit bedrag dienen nog incassokosten vanaf september 2020 in
mindering te w orden gebracht.

24-11-2020
2

De debiteurenincasso w ordt ten behoeve van de boedel voortgezet door
Alcore. Daarnaast is de bestuurder van failliet betrokken bij de incasso. De
curator heeft hem met instemming van de rechter-commissaris een vergoeding
betaald voor deze aanvullende incassow erkzaamheden, die vallen buiten zijn
verplichtingen als bestuurder.
De debiteurenincasso loopt nog. De totale debiteurenopbrengst ten behoeve
van de boedel (na uitw inning door de pandhouders) bedroeg per 1 december
2020 € 382.778,57. Dit bedrag is ontvangen op de factorrekening van failliet.
Een gedeelte hiervan moet nog w orden doorgeboekt naar de
faillisementsrekening.

25-02-2021
3

Eén van de vorderingen is in de afgelopen verslagperiode met toestemming
van de rechter-commissaris verkocht en gecedeerd aan Alcore, nadat
verschillende partijen zijn benaderd en uitgenodigd om een bod te doen. Het
betreft een vordering op een buitenlandse debiteur. Onder andere de te
maken incasso- en proceskosten gaven hiertoe aanleiding. De koopsom
bedroeg € 5.000,- en 5 % over de uiteindelijke incasso-opbrengst. Het bedrag
van € 5.000 is op de faillissementsrekening is alvast ontvangen.
De curator heeft met instemming van de rechter-commissaris de accountant
van failliet ingeschakeld om de definitieve aanvraag voor de NOW 1.0 voor
failliet in te dienen. De NOW -aanvraag betreft de periode voor faillissement.
Het salaris over deze periode is volledig door failliet aan het personeel betaald.
De debiteurenincasso loopt nog. De vorderingen die nog niet zijn geïnd
bestaan vooral uit vorderingen op buitenlandse partijen en vorderingen die
w orden betw ist.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

27-05-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek, informatieverstrekking aan pandhouder, contact met
incassobureau, bestuurder en kredietverzekeraar, w erkzaamheden i.v.m.
voortzetting bepaalde diensten

21-08-2020
1

Diverse debiteurenoverleggen met Alcore en bestuurder, correspondentie
kredietverzekeraar, veiligstellen debiteurenadministratie

24-11-2020
2

Diverse besprekingen en correspondentie met Alcore, overleg bank over door
te betalen bedrag, verkoop vordering en opstellen cessie-akte,
correspondentie accountant en bestuurder

25-02-2021
3

Debiteurenw erkzaamheden, afw ikkeling cessie

27-05-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 785.360,39

21-08-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Het voormelde totaalbedrag is als volgt opgebouw d:
- Rabo Factoring: € 732.702,39;
- Rabobank: € 52.658,-.
Beide bedragen zijn exclusief rente en kosten. Op de vordering van Rabobank
strekt nog een bedrag van € 25.314,64 in mindering. Dit is het creditsaldo per
faillissementsdatum op de bankrekeningen van VMP. Rabobank is bevoegd dit
bedrag te verrekenen en heeft bovendien een pandrecht op de vordering van
VMP ter hoogte van het banksaldo.
€ 0,00

24-11-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
De vorderingen van Rabo Factoring en Rabobank zijn in de afgelopen
verslagperiode volledig voldaan uit de opbrengst van de verpande debiteuren.
De pandhouders hebben gezamenlijk in totaal € 758.232,40 (inclusief rente en
bankkosten) ontvangen.

5.2 Leasecontracten
Er w erden vier auto's geleased ten titel van operational lease. De auto's zijn
ingenomen door de betrokken leasemaatschappijen.

5.3 Beschrijving zekerheden

21-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
VMP heeft een factoringovereenkomst gesloten met Rabo Factoring. Uit hoofde
van deze overeenkomst had Rabo Factoring per faillissementsdatum de
hiervoor onder 5.1 vermelde vordering ad € 732.702,39. Tot meerdere
zekerheid voor deze vordering heeft Rabo Factoring pandrechten verkregen op
alle vorderingen van VMP. De curator heeft het pandrecht erkend.

21-08-2020
1

Daarnaast heeft Rabobank een vordering op VMP uit hoofde van tw ee
leningsovereenkomsten. Per faillissementsdatum bedroeg deze vordering nog
€ 52.658,- (vóór verrekening met het onder 5.1 vermelde creditsaldo). Tot
zekerheid hiervan zijn pandrechten gevestigd op de bedrijfsvoorraad,
inventaris en debiteuren. De curator heeft ook deze pandrechten erkend.
Tussen Rabo Factoring, Rabobank en VMP is een w ederzijdse
zekerhedenregeling overeengekomen, op grond w aarvan de beide financiers
(voor zover nodig) jegens elkaar borg staan voor de schuld van VMP aan de
andere financier. VMP is partij bij deze overeenkomst. De curator heeft ook
deze w ederzijdse zekerhedenregeling erkend.

5.4 Separatistenpositie
Zoals hiervoor is toegelicht, zijn Rabobank en Rabo Factoring B.V. separatist.
Zij kunnen hun rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is.

21-08-2020
1

De pandrechten zijn komen te vervallen, nu de vorderingen van beide
pandhouders zijn voldaan.

24-11-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

21-08-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

21-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

21-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t. Rabo Factoring en Rabobank hebben zelf de debiteurenincasso ter hand
genomen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

21-08-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordelen zekerheden, correspondentie pandhouders, retour leaseauto's

21-08-2020
1

Afrekening met pandhouders

24-11-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voortzetting w as niet aan de orde, omdat de activiteiten een w eek voor het
faillissement zijn gestaakt.

21-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

21-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

21-08-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Gelet op de aard van de activiteiten en het gegeven dat deze al voor het
faillissement zijn gestaakt, konden de activiteiten niet w orden doorgestart.

21-08-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

21-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

21-08-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

21-08-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek, correspondentie

21-08-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de digitale boekhouding ontvangen en heeft toegang tot de
fysieke administratie. Vooralsnog bestaat de indruk dat daaruit alle rechten en
verplichtingen kunnen w orden gekend, maar dit zal nog nader w orden
onderzocht.

21-08-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de periode 2016 t/m 2018 zijn tijdig opgesteld en
gedeponeerd. De jaarrekening 2019 behoefde op faillissementsdatum nog niet
te zijn gedeponeerd. Er is dus voldaan de deponeringsplicht ex artikel 2:394
BW .

21-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De (niet gedeponeerde) jaarrekeningen zijn voorzien van een
samenstellingsverklaring. De jaarrekeningen zijn niet voorzien van een
controleverklaring van de accountant. Dat is op grond van artikel 2:396 lid 7 jo.
2:393 lid 1 BW ook niet vereist.

21-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsplicht lijkt te zijn voldaan. Aangezien een eventuele
verplichting tot volstorting ten tijde van de faillietverklaring reeds w as
verjaard, zal de curator dit niet nader onderzoeken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

21-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek
Nee

21-08-2020
1

27-05-2021
4

Toelichting
De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het
faillissement afgerond. De curator heeft geen aanw ijzingen dat het
faillissement is te w ijten aan de bestuurder of andere betrokkenen. Voor een
toelichting op de oorzaak van het faillissement w ordt verw ezen naar nummer
1.5 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

21-08-2020
1

In onderzoek

27-05-2021
4

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen loopt nog.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator dient onderzoek te doen naar de oorzaak en achtergronden van
het faillissement en naar eventueel paulianeus handelen. In de komende
verslagperiode zal hiermee een aanvang maken w orden gemaakt. Pas als het
onderzoek is afgerond zullen de bevindingen in de openbare verslaglegging
w orden vermeld.

21-08-2020
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

24-11-2020
2

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Het onderzoek
loopt nog.

25-02-2021
3

Zie onder 7.4 en 7.5 hiervoor.

27-05-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Quick scan administratie en jaarrekeningen

21-08-2020
1

Bespreking bestuurder, onderzoek in administratie

24-11-2020
2

Verder onderzoek in administratie, vragen aan bestuurder

25-02-2021
3

Onderzoek administratie, correspondentie bestuurder

27-05-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Faillissementskosten: p.m.
Vordering UW V i.v.m. loon over de opzegtermijn (art. 40 Fw ): p.m.
Vordering verhuurder i.v.m. huur over de opzegtermijn (art. 39 Fw ): p.m.
€ 62.811,00

21-08-2020
1

24-11-2020
2

Toelichting
Faillissementskosten: p.m.
Vordering UW V i.v.m. loon over de opzegtermijn (art. 40 Fw ): € 62.811,Vordering verhuurder i.v.m. huur over de opzegtermijn (art. 39 Fw ): p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 66.609,00

21-08-2020
1

€ 88.485,00

24-11-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 25.217,24

21-08-2020
1

24-11-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21-08-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
43

21-08-2020
1

87

24-11-2020
2

90

25-02-2021
3

93

27-05-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.180.180,52

21-08-2020
1

€ 2.000.809,59

24-11-2020
2

€ 1.372.327,00

25-02-2021
3

Toelichting
In het tw eede verslag zijn de vorderingen van de pandhouders opgenomen in
de post concurrente crediteuren. Zoals toegelicht in par. 5.1 van dit verslag,
zijn de vorderingen van de pandhouders inmiddels voldaan. Het totale bedrag
aan concurrente crediteuren is daarom afgenomen.
€ 1.375.308,45

27-05-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

21-08-2020
1

Crediteurenadministratie

24-11-2020
2

Nog niet bekend

25-02-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en te w oord staan crediteuren, administratie vorderingen

21-08-2020
1

Crediteurenadministratie

24-11-2020
2

Crediteurenadministratie

25-02-2021
3

Crediteurenadministratie- en correspondentie, correspondentie fiscus

27-05-2021
4

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

21-08-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

21-08-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

21-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

21-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Na aflossing pandhouders: debiteurenincasso t.b.v. boedel;
- verkoop activa;
- aanvang rechtmatigheidsonderzoek.

21-08-2020
1

- Voortzetten debiteurenincasso;
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

24-11-2020
2

- Voortzetten debiteurenincasso;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

25-02-2021
3

- Voortzetten debiteurenincasso;
- afw ikkeling met kredietverzekeraar;
- afronden onderzoek eventueel paulianeus handelen.

27-05-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

21-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-8-2021

27-05-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag en overige w erkzaamheden

21-08-2020
1

Opstellen verslag, overige w erkzaamheden

24-11-2020
2

Opstellen verslag, overige w erkzaamheden

25-02-2021
3

Opstellen verslag

27-05-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

