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Algemene gegevens
Naam onderneming
VV Demolition B.V.

03-04-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap VV Demolition B.V., gevestigd te (2913 LV)
Nieuw erkerk aan den IJssel aan de Hoogeveenenw eg 34; KvK: 29025046.

03-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Het verrichten van alle voorkomende sloop- en demontage w erkzaamheden,
het verrichten van asbestsaneringsprojecten, het verrichten van tank- en
bodemsaneringen en alle hiermee samenhangende activiteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 9.330.931,00

€ 326.467,00

€ 457.566,00

2017

€ 4.665.657,00

€ 250.693,00

€ 2.837.892,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

03-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
25

03-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 141.148,87

03-04-2020
1

€ 289.017,38

02-07-2020
2

€ 214.695,39

01-10-2020
3

Toelichting
In deze verslagperiode heeft afrekening plaatsgevonden met de pandhouder
ter zake de geïncasseerde debiteuren en het creditsaldo ter zake de
bankrekening bij de Rabobank.
€ 107.701,90

31-12-2020
4

Toelichting
In deze verslagperiode heeft w ederom een afrekening plaatsgevonden met de
pandhouder ter zake geïncasseerde debiteuren. Tevens is in deze
verslagperiode het vastgestelde voorschot salaris en verschotten opgenomen.
€ 127.566,39

31-03-2021
5

Toelichting
In deze verslagperiode is het actief vermeerderd in verband met een betaling
van een opdrachtgever van gefailleerde, alsmede ter zake tw ee op de oude
bankrekening van gefailleerde ontvangen restituties.
€ 159.351,00

29-06-2021
6

Toelichting
In deze verslagperiode is het actief vermeerderd met de boedelbijdrage ter
zake een betaling van een opdrachtgever van gefailleerde.
€ 165.498,57
Toelichting
In deze verslagperiode is het actief vermeerderd w egens een ontvangen
schadeuitkering. Het actief is verminderd w egens op de boedelrekening in
rekening gebrachte negatieve rente.

Verslagperiode

29-09-2021
7

Verslagperiode
van
3-3-2020

03-04-2020
1

t/m
2-4-2020
van
3-4-2020

02-07-2020
2

t/m
1-7-2020
van
2-7-2020

01-10-2020
3

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

31-12-2020
4

t/m
30-12-2020
van
31-12-2020

31-03-2021
5

t/m
30-3-2021
van
31-3-2021

29-06-2021
6

t/m
28-6-2021
van
29-6-2021

29-09-2021
7

t/m
28-9-2021
van
29-9-2021
t/m
28-12-2021

Bestede uren

29-12-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

183 uur 23 min

2

86 uur 35 min

3

56 uur 34 min

4

37 uur 24 min

5

34 uur 42 min

6

22 uur 14 min

7

10 uur 6 min

8

9 uur 36 min

totaal

440 uur 34 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren periode 03-03-2020 t/m 02-04-2020:
mr. G. Barendregt: 66,50 uur;
mr. A.W . van Meegdenburg: 20,60 uur;
mr. W .T.N. Vlasveld: 4,60 uur;
mr. M. van Riet: 69,13 uur;
Insolventieafdeling: 22,55 uur;

03-04-2020
1

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.

Bestede uren t/m 1 juli 2020:
mr. G. Barendregt: 101:48 uur;
mr. A.W . van Meegdenburg: 23:54uur;
mr. W .T.N. Vlasveld: 4:36 uur;
mr. P. Frölich: 19:42 uur;
mr. M. van Riet: 100:04 uur;
Insolventieafdeling: 30:00 uur;

02-07-2020
2

Bestede uren t/m 1 oktober 2020:
mr. G. Barendregt: 137:34 uur
mr. A.W . van Meegdenburg: 27:12 uur
mr. W .T.N. Vlasveld: 4:36 uur
mr. P. Frölich: 32:12 uur
mr. M. van Riet: 100:04 uur
Insolventieafdeling: 5:57 uur

01-10-2020
3

Totaal bestede tijd t/m 1 oktober 2020: 337:44 uur

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 17 maart 1982. Bestuurder en enig aandeelhouder
van gefailleerde is Schotte Verhuur Nieuw erkerk B.V.

03-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Verw ezen w ordt naar het gestelde onder 9.

03-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
Gefailleerde huurt bedrijfsmiddelen van Schotte Verhuur Nieuw erkerk B.V.
Gefailleerde huurt geen bedrijfspand meer. De huur is reeds beëindigd per eind
2019.

03-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is, naar mededeling van de (middellijk)
statutair bestuurder, gelegen in een geschil tussen gefailleerde en een
opdrachtgever betreffende een overeenkomst van aanneming van w erk
(sloop) en een koopovereenkomst (verkoop schroot). Deze opdrachtgever zou
gefailleerde een onjuiste voorstelling van zaken hebben gegeven, w aardoor
de kosten van het sloopproject aanzienlijk hoger w aren. Een onderdeel van de
overeenkomst met deze opdrachtgever bestond, naast sloop, uit de verkoop
van restmaterialen door gefailleerde. De kw aliteit van deze materialen bleek
evenw el aanzienlijk lager dan door deze opdrachtgever voorgesteld, w aardoor
gefailleerde ook op dit vlak grote verliezen leed. Ten slotte is bij een
arbeidsongeval op het project een w erknemer van gefailleerde overleden.
Het geschil met de opdrachtgever is geëscaleerd, w aarna deze opdrachtgever
de overeenkomst heeft beëindigd en een bankgarantie van ruim € 1.000.000,-heeft getrokken. Dit leidde ertoe dat de liquiditeit van gefailleerde direct onder
druk kw am te staan en schuldeisers niet meer konden w orden betaald. Om die
reden is besloten het faillissement aan te vragen.

03-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
25

03-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-3-2020

25

totaal

25

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

03-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaresse van onroerende zaken.

03-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De w erkzaamheden zijn afgerond.

03-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt volgens de opgave van het bestuur nauw elijks over
bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen (sloopmaterieel) zouden w orden
gehuurd van Schotte Verhuur Nieuw erkerk B.V. Gefailleerde zou slechts
eigenaar zijn van (grijp)voorraad en bedrijfskleding.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

03-04-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator verricht nader onderzoek met betrekking tot de omvang van de
bedrijfsmiddelen.

03-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft diverse lopende projecten. De projecten van gefailleerde
kunnen w orden onderverdeeld in projecten die zijn aangenomen door
gefailleerde en projecten van vennootschappen w aarmee zij samenw erkt. Op
projecten w aar gefailleerde samenw erkt met andere vennootschappen w orden
w erknemers van gefailleerde ter beschikking gesteld. De curator is in
onderhandeling over de verkoop van deze projecten.

03-04-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Voor de onderhandeling over de verkoop van de diverse projecten w ordt
verw ezen naar het gestelde onder 6.4.

3.8 Andere activa
Beschrijving
schadeuitkering

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 6.148,00

immateriële activa

€ 25.000,00

totaal

€ 31.148,00

Toelichting andere activa

€ 0,00

02-07-2020
2

Toelichting andere activa
De curator is met een geïnteresseerde partij overeengekomen dat deze de
immateriële activa van gefailleerde overneemt. Ten aanzien van de immateriële
activa is een splitsing gemaakt voor een aantal projecten en overige
immateriële activa die is overgedragen tegen een vergoeding van € 15.000,00.
Ten aanzien van het restant van de immateriële activa, een overeenkomst met
een specifieke opdrachtgever, is overeengekomen dat een bedrag van €
10.000,00 w ordt voldaan, onder de voorw aarde dat de opdrachtgever instemt
met de overname van de overeenkomst.
Het bedrag van € 15.000,00 is ontvangen op de faillissementsrekening. Zodra
overeenstemming w ordt bereikt met de opdrachtgever over overname van de
specifieke overeenkomst w ordt het resterende bedrag van € 10.000,00
voldaan.

02-07-2020
2

Verslag 3:
In deze verslagperiode is het overleg met de opdrachtgever en koper over
overname van de specifieke overeenkomst voortgezet.

01-10-2020
3

Verslag 5:
In de afgelopen verslagperiode is overeenstemming bereikt met de specifieke
opdrachtgever ten aanzien van gedeeltelijke overname/afw ikkeling van de
overeenkomst en is door de koper het resterende bedrag van € 10.000,00
voldaan.

31-03-2021
5

Verslag 7:
In deze verslagperiode heeft de curator aanspraak gemaakt op een
schadeuitkering bij de aansprakelijkheidsverzekeraar. De schadeuitkering ad €
11.148,00, verminderd met het eigen risico van € 5.000,00, derhalve een
bedrag van € 6.148,00 is ontvangen op de faillissementsrekening. Op deze
schadeuitkering heeft een crediteur een voorrecht.

29-09-2021
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

Nog te ontvangen verkoopopbrengst van € 10.000,00.

02-07-2020
2

Verslag 5:
De w erkzaamheden zijn afgerond. Het bedrag van € 10.000,00 is deze
verslagperiode voldaan.

31-03-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Pré-faillissement debiteuren

€ 444.680,81

Opbrengst

Boedelbijdr.
€ 48.157,35

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedeldebiteuren

€ 136.090,67

€ 136.090,67

totaal

€ 580.771,48

€ 136.090,67

Boedelbijdr.

€ 48.157,35

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft blijkens de administratie vorderingen op debiteuren ter
hoogte van € 444.000,00.
De curator heeft in overleg met de pandhouders de incasso van de debiteuren
ter hand genomen.

03-04-2020
1

Door vier debiteuren is inmiddels een bedrag ad in totaal € 82.519,35 voldaan
op de Rabobankrekening van gefailleerde. Rabobank heeft dit bedrag
inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening. In de komende
verslagperiode zullen de gelden w orden doorgestort naar de pandhouders
minus de afgesproken boedelbijdrage.

02-07-2020
2

Een drietal debiteuren heeft in totaal een bedrag van € 285.578,14 voldaan
aan de pandhouder, al dan niet met een beroep op (gedeeltelijke)
verrekening. Deze debiteuren zijn vennootschappen w aarmee gefailleerde een
samenw erkingsverband had.

Verslag 3:
Afrekening heeft plaatsgevonden met de pandhouder ter zake de
geïncasseerde debiteuren. Aan de pandhouder is overgemaakt een bedrag
van € 70.276.11.
Door de boedel is een boedelbijdrage van € 9.673,96 ontvangen.

01-10-2020
3

De curator voert overleg met een opdrachtgever en andere betrokken partijen
over de afrekening van meerw erk.
Verslag 4:
Het overleg over de afrekening van meerw erk met de opdrachtgever en
andere betrokken partijen is in de afgelopen verslagperiode voortgezet.
Binnen de oorspronkelijke opdracht dient ook nog een afrekening plaats te
vinden. De opdrachtgever heeft in deze verslagperiode een bedrag van €
40.000,00 voldaan. Onder aftrek van de boedelbijdrage van € 4.840,00 is dit
afgerekend met de pandhouder.

31-12-2020
4

Tevens is deze verslagperiode gebleken dat één debiteur abusievelijk heeft
betaald op de bankrekening van gefailleerde, w elke betaling plaats heeft
gevonden na datum faillissement. De debiteur heeft aangetoond dit bedrag
niet aan gefailleerde verschuldigd te zijn. Deze betaling is in eerste instantie
meegenomen met de eerdere afrekening met de pandhouder. Inmiddels is het
betreffende bedrag van € 11.495,00, onder aftrek van de reeds in rekening
gebrachte boedelbijdrage van € 1.390,90, door de pandhouder op de
faillissementsrekening overgemaakt. De curator heeft het bedrag van €
11.495,00 teruggestort aan de debiteur.
Verslag 5:
Het overleg over de afrekening van het meerw erk met de opdrachtgever en
andere betrokken partijen is in de afgelopen verslagperiode voortgezet.
Binnen de oorspronkelijke opdracht had gefailleerde een bankgarantie
verstrekt aan deze debiteur. In de afgelopen verslagperiode is
overeengekomen dat de door gefailleerde verstrekte bankgarantie zal w orden

31-03-2021
5

geretourneerd aan Rabobank. De dechargeverklaring is door Rabobank ter
zake deze bankgarantie ontvangen en verw erkt.
Het overleg met deze debiteur over de overige openstaande kosten w ordt
voorgezet.
Verslag 6:
Het overleg over de afrekening van (onder meer) het meerw erk met de
opdrachtgever is in de afgelopen periode afgerond. De opdrachtgever en de
curator hebben een regeling bereikt, w aarbij door de opdrachtgever ter finale
voldoening van alle door gefailleerde en haar onderaannemers verrichte
w erkzaamheden een bedrag ad € 262.682,70 is voldaan.
De rechter-commissaris heeft haar instemming gegeven voor deze regeling.

29-06-2021
6

Afrekening heeft plaatsgevonden met de pandhouder ter zake deze regeling.
Aan de pandhouder is overgemaakt een bedrag van € 230.898,09.
Door de boedel is een boedelbijdrage van € 31.784,61 inclusief BTW
ontvangen.
Onderzoek w ordt nog verricht naar één debiteur, die volgens de administratie
van gefailleerde per heden nog aan gefailleerde verschuldigd is een bedrag
van € 33.323,40.
Met de laatste te incasseren debiteur vindt overleg plaats over het ontstaan
en de hoogte van de vordering.

29-09-2021
7

Het overleg met de laatste te incasseren debiteur is nog niet afgerond en
w ordt voortgezet.

29-12-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- inventariseren en incasseren vorderingen op debiteuren

03-04-2020
1

incasseren vorderingen op debiteuren.

02-07-2020
2

- afronden incasso laatste debiteur.

29-06-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.208.474,32
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft per 3 maart 2020 een vordering ad € 1.083.474,32 op
gefailleerde. De curator is in overleg met de pandhoudster.
Rabobank heeft terzake een vordering ad € 125.000,-- ingediend terzake een
bankgarantie.

03-04-2020
1

€ 1.492.545,22

02-07-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ING Bank N.V. beloopt per datum faillissement €
1.367.545,22.
De vordering van Rabobank is ongew ijzigd.
€ 1.398.661,92

01-10-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ING Bank N.V. beloopt per datum faillissement € 1.367.545,22
en is thans verminderd met de opbrengst van geïncasseerde debiteuren ad €
70.276,11 en het creditsaldo ter zake de bankrekening bij de Rabobank ad €
23.607,19.
De vordering van Rabobank is ongew ijzigd.
€ 1.248.605,92

31-03-2021
5

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ING Bank N.V. bedraagt per heden € 1.248.605,00 door
vermindering met de opbrengst van geïncasseerde debiteuren en het
creditsaldo ter zake de bankrekening bij de Rabobank.
De vordering van de Rabobank is komen te vervallen, w aarbij w ordt verw ezen
naar het gestelde sub 4.3.
€ 1.017.707,83

29-06-2021
6

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ING Bank N.V. bedraagt per heden € 1.017.707,83 door
vermindering met de opbrengst van geïncasseerde debiteuren.
€ 0,00

29-09-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft de op dit moment bestaande zekerheden te gelde
gemaakt en heeft haar vordering op gefailleerde verrekend met overige
groepsmaatschappijen.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de middellijk bestuurder heeft gefailleerde geen
leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

03-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank N.V. stelt een pandrecht op de bedrijfsactiva, tegoeden, vorderingen
en voorraden van gefailleerde te hebben.

03-04-2020
1

Voorts hebben Meuva B.V. en Schotte Verhuur Nieuw erkerk B.V. de curator
geïnformeerd dat zij (onder meer) een tw eede en derde pandrecht hebben op
vorderingen van gefailleerde op debiteuren. Ten aanzien van Meuva zijn de
zekerheden verstrekt voor de nakoming van verplichtingen, voortvloeiende uit
een aanneemovereenkomst. Ten aanzien van Schotte Verhuur B.V. zijn de
zekerheden verstrekt voor de nakoming van verplichtingen, voortvloeiende uit
verhuur/gebruiksovereenkomst.
De curator pleegt nader onderzoek.

5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar 5.3.

03-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben tw ee leveranciers een beroep op eigendomsvoorbehoud
gedaan. De curator heeft de leveranciers uitgenodigd de goederen w aarop
eigendomsvoorbehoud rust, voor zover aanw ezig bij gefailleerde, terug te
halen.

03-04-2020
1

Het eigendomsvoorbehoud is afgew ikkeld.

02-07-2020
2

5.6 Retentierechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

03-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

03-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator is met betrekking tot de debiteuren met de pandhouders
overeengekomen dat aan de boedel een bijdrage toekomt van 10% van de
geïncasseerde vorderingen, zulks met uitzondering van vorderingen op
gelieerde partijen.

03-04-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- onderzoek/inventarisatie rechten van derden;
- afspraken maken ter zake de boedelbijdragen.

03-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum faillissement w erden op enkele projecten w erkzaamheden verricht.
In overleg met opdrachtgevers is de onderneming van gefailleerde gedeeltelijk
voortgezet. De voortzetting heeft onder meer tot doel om de
opdrachtenportefeuille van gefailleerde te kunnen verkopen en te kunnen
bezien of eer een mogelijkheid bestaat een gedeelte van de personeelsleden
bij een doorstartende partij, c.q. opdrachtgevers in dienst te laten treden.

03-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging volgt in het volgende verslag.

03-04-2020
1

De voortzetting van de activiteiten heeft de boedel een opbrengst opgeleverd
ad € 136.090,67.

02-07-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Voortdurend overleg met opdrachtgevers en w erknemers omtrent de
voortzetting van de onderneming.

03-04-2020
1

Deze w erkzaamheden zijn afgerond.

02-07-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft zich gericht op de verkoop van bestaande projecten en het
bew egen van doorstartende partijen om w erknemers van gefailleerde in dienst
te treden.
Uiteindelijk is de curator met een geïnteresseerde partij, na toestemming van
de rechter-commissaris, kunnen overeenkomen dat deze partij de
opdrachtenportefeuille van gefailleerde overneemt tegen een bedrag van €
25.000,00. Deze partij heeft zich bereid getoond aan 20 w erknemers van
gefailleerde een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

03-04-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 25.000,00

Toelichting
De curator is met een geïnteresseerde partij overeengekomen dat deze de
immateriële activa van gefailleerde overneemt. Ten aanzien van de immateriële
activa is een splitsing gemaakt voor een aantal projecten en overige
immateriële activa die is overgedragen tegen een vergoeding van € 15.000,00.
Ten aanzien van het restant van de immateriële activa, een overeenkomst met
een specifieke opdrachtgever, is overeengekomen dat een bedrag van €
10.000,00 w ordt voldaan, onder de voorw aarde dat de opdrachtgever instemt
met de overname van de overeenkomst.
Het bedrag van € 15.000,00 is ontvangen op de faillissementsrekening. Zodra
overeenstemming w ordt bereikt met de opdrachtgever over overname van de
specifieke overeenkomst w ordt het resterende bedrag van € 10.000,00
voldaan.
€ 25.000,00

03-04-2020
1
02-07-2020
2

31-03-2021
5

Toelichting
Verslag 5:
Verw ezen w ordt naar het gestelde onder 3.8. Het bedrag van € 10.000,00 is
ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afronding overdracht opdrachtportefeuille.

03-04-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

29-06-2021
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt over de administratie van gefailleerde en heeft deze
veiliggesteld.

7.2 Depot jaarrekeningen

03-04-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2014: 23-11-2015;
2015: 07-06-2016;
2016: 18-05-2017;
2017: 30-04-2018 ;
2018: 08-05-2019.

03-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond
daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

03-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 22.500,--. Een vordering w egens het niet
volstorten van het aandelenkapitaal is verjaard, zodat nader onderzoek
achterw ege blijft.

03-04-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

03-04-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-04-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek in de administratie;
- onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar paulianeus handelen.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
PM
€ 214.590,89
Toelichting
Salaris en verschotten curator: p.m.

03-04-2020
1

01-10-2020
3

UW V ex art 66 lid 3 W W : € 17.314,07
UW V ex art 3: 288e BW : € 197.276,82
€ 252.086,34

31-12-2020
4

Toelichting
Salaris en verschotten curator: p.m.
UW V ex art 66 lid 3 W W : € 17.314,07
UW V ex art 3: 288e BW : € 197.276,82
UW V (pensioenpremie) : € 37.495,45

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Door de Belastingdienst is nog geen vordering ingediend.
€ 55.707,00

03-04-2020
1

01-10-2020
3

Toelichting
Door de Belastingdienst is een vordering ter zake loonheffingen ingediend ten
bedrage van € 55.707,00.
€ 157.229,00
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Toelichting
Door de Belastingdienst is een vordering ter zake loonheffingen ingediend
ten bedrage van € 55.707,00. Ter zake vennootschapsbelasting 2019 is een
vordering ingediend van € 101.522,00. De curator onderzoekt of tegen deze
(ambtshalve) aanslag bezw aar dient te w orden gemaakt.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door het UW V is nog geen vordering ingediend.
€ 168.360,63

03-04-2020
1

01-10-2020
3

Toelichting
De vordering van het UW V ter zake artikel 6 lid 3 W W bedraagt € 27.064,52.
De vordering van het UW V ter zake artikel 3: 288e BW bedraagt € 141.296,11.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet van toepassing.
€ 6.148,00
Toelichting
Een crediteur heeft een voorrecht op de ontvangen schadeuitkering ten
bedrage van € 6.148,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

03-04-2020
1

29-09-2021
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
39

03-04-2020
1

Toelichting
De volgens de administratie van gefailleerde bestaande crediteuren zijn door
de curator aangeschreven op 11 maart 2020 met het verzoek hun vorderingen
in te dienen.
Tot en met 2 april 2020 hebben 39 crediteuren hun vordering ingediend.
63

02-07-2020
2

Toelichting
Tot en met 1 juli 2020 hebben 63 crediteuren hun vordering ingediend.
77

01-10-2020
3

Toelichting
Tot en met 1 oktober 2020 hebben 77 crediteuren hun vordering ingediend.
80

31-12-2020
4

Toelichting
Tot en met 30 december 2020 hebben 80 crediteuren hun vordering ingediend.
87

31-03-2021
5

Toelichting
Tot en met 30 maart 2021 hebben 87 crediteuren hun vordering ingediend.
88

29-06-2021
6

Toelichting
Tot en met 28 juni 2021 hebben 88 crediteuren hun vordering ingediend
89
Toelichting
Tot en met 28 december 2021 hebben 89 crediteuren hun vordering
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

29-12-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 989.763,72

03-04-2020
1

Toelichting
Het totaal der ingediende vorderingen bedraagt tot en met 2 april 2020 €
989.763,72.
€ 3.518.134,37

02-07-2020
2

Toelichting
Het totaal der ingediende vorderingen bedraagt tot en met 1 juli 2020 €
3.518.134,37. Dit is inclusief de vorderingen van de ING Bank N.V. ad €
1.367.545,22 en Rabobank ad € 125.000,-€ 2.152.470,56

01-10-2020
3

Toelichting
Door concurrente crediteuren (behoudens de banken) zijn vorderingen
ingediend voor een totaalbedrag van € 2.152.470,56.
€ 2.194.224,83

31-12-2020
4

Toelichting
Door concurrente crediteuren (behoudens de banken) zijn vorderingen
ingediend voor een totaalbedrag van € 2.194.224,83.
€ 2.366.160,98

31-03-2021
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Toelichting
Door concurrente crediteuren (behoudens de banken) zijn vorderingen
ingediend voor een totaalbedrag van € 2.366.160,98.
€ 2.370.712,58

29-06-2021
6

Toelichting
Door concurrente crediteuren (behoudens de banken) zijn vorderingen
ingediend voor een totaalbedrag van € 2.370.712,58.
€ 2.396.441,23

29-12-2021
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Toelichting
Door concurrente crediteuren (behoudens de banken) zijn vorderingen
ingediend voor een totaalbedrag van € 2.396.441,23.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium kan daarover nog geen uitspraak w orden gedaan.

03-04-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- aanschrijven en inventarisatie crediteuren.

03-04-2020
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- controleren vorderingen.

01-10-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is gebleken van tw ee procedures, te w eten:

03-04-2020
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- Engie Energie Nederland N.V./Schotte, aanhangig bij de rechtbank Overijssel,
locatie Zw olle;
- B.A.S.F. / Schotte B.V., aanhangig bij het Gerechtshof te Antw erpen.
De curator is van mening dat beide procedures op grond van artikel 29 Fw zijn
geschorst, aangezien de vorderingen van genoemde partijen voldoening van
een verbintenis uit de boedel ten doel hebben.
Engie Energie Nederland N.V. heeft zich op het standpunt gesteld dat de
procedure niet geschorst zou moeten w orden omdat deze voor verstekvonnis
stond. De curator heeft dit standpunt gemotiveerd betw ist. Ten tijde van de
verslaglegging is de procedure geschorst en staat deze op de parkeerrol.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
De procedure met Engie Energie Nederland N.V. is geschorst en staat op de
parkeerrol.

02-07-2020
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De procedure met B.A.S.F. betreft een procedure in hoger beroep, aanhangig
bij het Gerechtshof te Antw erpen. De procedure is in overleg met de advocaat
van B.A.S.F. op een zogenaamde bijzondere rol geplaatst in verband met het
faillissement.

9.4 Werkzaamheden procedures
In verband met de procedure tegen B.A.S.F. ontving de curator een bericht dat
door gefailleerde een bedrag op een afzonderlijke rubriekrekening van de
derdengeldrekening van een Belgisch advocatenkantoor is gestort. De curator
pleegt nader onderzoek.

02-07-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- inventariseren crediteuren;
- verkoop activa;
- onderzoek in de administratie;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur.

03-04-2020
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verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- inventariseren crediteuren;
- onderzoek in de administratie;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur.

02-07-2020
2

- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- voortzetten overleg/afronden overname overeenkomst;
- onderzoek in de administratie;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur.

01-10-2020
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- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- afronden/voortzetten incasso laatste debiteur;
- onderzoek in de administratie;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

03-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-4-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 10.1

03-04-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

