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Curator

mr. A.C.M. Höppener
mr J.A. Dullaart

Algemene gegevens
Naam onderneming
Zw inkels Agro B.V.

15-12-2021
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te gemeente W estland, kantoorhoudende te (2681 MB)
Monster aan de De Poel 22, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 711774540.

15-12-2021
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende
omschrijving: “Teelt van groenten onder glas.”

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 3.677.522,00

€ 339.411,00

€ 1.666.036,00

2020

€ 6.430.001,00

€ -223.438,00

€ 1.387.635,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

15-12-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Activa en passiva zijn blijkens de jaarrekening 2020 in het algemeen
gew aardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met
afschrijvingen. Indien geen specifieke w aarderingsgrondslag is vermeld, vindt
w aardering plaats tegen verkrijgingsprijs.

15-12-2021
1

De jaarcijfers over 2021 tot datum faillissement zijn nog onbekend. Het
bestuur van de gefailleerde vennootschap heeft de curator van financiële
gegevens tot datum faillissement voorzien. Voor zover relevant voor de
afw ikkeling van het faillissement zal ter zake nader onderzoek w orden gedaan.

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

15-12-2021
1

Boedelsaldo
€ 5,30

15-12-2021
1

€ 125.522,75

16-03-2022
2

€ 125.490,93

15-06-2022
3

Verslagperiode
van
16-11-2021

15-12-2021
1

t/m
12-12-2021
van
13-12-2022

16-03-2022
2

t/m
13-3-2022
van
14-3-2022
t/m
12-6-2022

Bestede uren

15-06-2022
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

77 uur 24 min

2

42 uur 36 min

3

17 uur 24 min

totaal

137 uur 24 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de verschillende
bedrijfslocaties van de gefailleerde vennootschap bezocht. Daarnaast hebben
diverse besprekingen plaatsgevonden met de (middellijk) bestuurders van de
gefailleerde vennootschap, bij de gefailleerde vennootschap betrokken derden
en de moedermaatschappij van de gefailleerde vennootschap, Zandpoel B.V.
Verder heeft een inventarisatie (en hebben de eerste vervolgw erkzaamheden)
plaatsgevonden ter zake personeel, activa en passiva, en de administratie van
de gefailleerde vennootschap. Tevens heeft meermaals overleg
plaatsgevonden met financier en pandhouder Coöperatieve Rabobank U.A. en
met de Belastingdienst.

15-12-2021
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator (w ederom) meermaals overleg
gevoerd met de doorstarter Zandpoel B.V., alsmede financier en pandhouder
Coöperatieve Rabobank U.A, met name over de precieze verdere (financiële)
afw ikkeling van de doorstart. Tevens is schriftelijk en telefonisch overleg
gevoerd met de Belastingdienst, voornamelijk aangaande een vordering van
de Belastingdienst uit hoofde van omzetbelasting. Tevens is de curator
begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek.

16-03-2022
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het
rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde
vennootschap afgerond. Daarnaast is schriftelijk gecorrespondeerd met het
UW V ter zake de door het UW V ingediende boedelvordering. De curator is
thans in afw achting van aanpassing van de boedelvordering door het UW V.
Voorts is gecorrespondeerd met de doorstarter Zandpoel B.V. ter zake het al
dan niet indienen van haar boedelvordering uit hoofde van verhuur van
bedrijfsruimten aan de gefailleerde vennootschap.

15-06-2022
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 16 maart
2018. Sinds de datum van oprichting is alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder
van de gefailleerde vennootschap de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zandpoel B.V. Zandpoel B.V. is sinds de datum van oprichting
tevens enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

1.2 Lopende procedures

15-12-2021
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1.2 Lopende procedures
Daarvan is niet gebleken. Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder is de
gefailleerde vennootschap per datum faillissement niet betrokken bij lopende
juridische procedures.

15-12-2021
1

1.3 Verzekeringen
Door de gefailleerde vennootschap zijn diverse verzekeringen afgesloten. De
curator stelt de doorstarter in de gelegenheid deze verzekeringen voort te
zetten. Eventuele overbodige verzekeringen zullen w orden beëindigd.

15-12-2021
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurde van haar moedermaatschappij Zandpoel
B.V. de drietal bedrijfslocaties tegen betaling van huurpenningen ad €
80.000,00 per maand. De huur is met w ederzijds goedvinden beëindigd per
datum levering van de activa aan de doorstarter, met dien verstande dat de
verhuurder afstand doet van haar boedelvordering vanaf 8 december 2021.
Voorts is sprake van een aantal huurovereenkomsten ter zake elektriciteits- en
gasmeters en zes gascilinders. De curator stelt de doorstarter in de
gelegenheid deze huurovereenkomsten voort te zetten. In voorkomend geval
stelt de curator de verhuurders van voornoemde zaken in de gelegenheid hun
eigendommen retour te nemen, zulks na beëindiging van de desbetreffende
huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

15-12-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde
vennootschap is het faillissement te w ijten aan de gestegen gasprijzen op de
gasmarkt. Door de gestegen gasprijs w erd de exploitatie van de
auberginekw ekerij(en) verlieslatend. Daarbij komt dat de gefailleerde
vennootschap gebruik maakte van energielevering middels een w armtekrachtkoppeling (‘W KK’). Door middel van de W KK w ordt gas omgezet in
w armte (voor de aubergineteelt) en elektriciteit. De elektriciteit w erd terug
geleverd aan het elektriciteitsnet. Doordat bepaalde korte en lange
termijnposities w aren ingenomen en de elektriciteitsprijzen niet net zo hard
zijn gestegen als de gasprijzen, w erd de exploitatie van zow el de
energielevering middels de W KK als de teelt in de maanden voorafgaand aan
het faillissement – doordat de gasprijs en elektriciteitsprijs niet langer in
verhouding tot elkaar stonden – verlieslatend; er zou circa € 100.000,00 per
maand verlies zijn geleden.
De gefailleerde vennootschap is vóór faillissement met haar energieleverancier,
de vennootschap naar Spaans recht Endesa Energeia S.A. (‘Endesa’) in overleg
getreden over betaling van een gedeelte van de vordering van Endesa en
kw ijtschelding van het overige gedeelte van de vordering, ontstaan door de
zojuist bedoelde omstandigheid van het uit de pas lopen van gas- en
elektriciteitsprijzen. Endesa heeft hier uiteindelijk niet aan mee w illen w erken.
Naast het openstaande bedrag voorzag Endesa volgens haar modellen dat
Zw inkels Agro B.V. enorme schulden over 2022 en 2023 zou opbouw en –
w aarvan de omvang door gefailleerde overigens w ordt betw ist. Omdat Endesa
en de gefailleerde vennootschap echter hoe dan ook niet tot een
betalingsregeling konden komen, gaf Endesa te kennen het faillissement van
Zw inkels Agro B.V. aan te zullen gaan vragen. Daarop heeft (het bestuur van)
Zw inkels Agro B.V. besloten haar eigen faillissement aan te vragen.
De curator zal nog een nader onderzoek instellen naar de (opgegeven)
achtergronden en oorzaak van de deconfiture van Zw inkels Agro B.V.

15-12-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

15-12-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
15-12-2021
1

Toelichting
niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-11-2021

5

Er heeft op maandag 22 november 2021 een bespreking
plaatsgevonden met het personeel, w aarbij tevens een Poolse
tolk aanw ezig w as voor de tw ee Poolse w erknemers die slechts
gebrekkig Nld/Eng. spreken.

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking met het (middellijk) bestuur van de gefailleerde
vennootschap;
Correspondentie met de (middellijk) bestuurder gefailleerde
vennootschap;
Bijeenkomst met het personeel;
Correspondentie met de rechter-commissaris;
Opstellen van de ontslagbrieven.

16-03-2022
2

Correspondentie UW V;
Correspondentie (voormalig) w erknemers
Correspondentie UW V.

15-06-2022
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
n.v.t.

Verkoopopbr.

15-12-2021
1

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving
totaal

Verkoopopbr.

Hypotheek

€ 0,00

Boedelbijdr.
€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder en blijkens informatie uit het
Kadaster behoorde aan de gefailleerde vennootschap per datum faillissement
geen onroerende zaken in eigendom toe.

15-12-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Bespreking met het (middellijk) bestuur van de gefailleerde
vennootschap;
Correspondentie met de (middellijk) bestuurder gefailleerde
vennootschap;
Onderzoek Kadaster.
geen.

15-12-2021
1

16-03-2022
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Vier voertuigen; Overig materieel en
(hand)gereedschap, kantoor- en
bedrijfsmiddelen inventaris

€ 251.000,00

€ 16.425,75

totaal

€ 251.000,00

€ 16.425,75

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Per datum faillissement heeft de gefailleerde vennootschap een hoeveelheid
bedrijfsmiddelen in eigendom, bestaande uit kantoorinventaris,
bedrijfsmiddelen, vier voertuigen en overig materieel en (hand)gereedschap.
Deze bedrijfsmiddelen w aren vóór faillissement in overleg met de Coöperatieve
Rabobank U.A. in opdracht van Zandpoel B.V. door het NTAB getaxeerd. De
Rabobank heeft een pandrecht op alle roerende zaken en alle vorderingen van
gefailleerde op derden. Naar de mening van de curator vielen nagenoeg alle
bedrijfsmiddelen (op de voertuigen na) naar hun aard en bestemming onder
het bodemvoorrecht van de fiscus. W el w as er discussie mogelijk of bepaalde
zaken als roerend of onroerend dienen te w orden aangemerkt. Als onroerend
te beschouw en zaken zouden, al dan niet door natrekking, geen eigendom zijn
van gefailleerde maar van Zandpoel B.V. Na uitvoerig overleg is de
gezamenlijke conclusie van de Rabobank, Zandpoel en de curator gew eest dat
de discussie over de kw alificatievraag (roerend/onroerend) niet ten gronde zou
hoeven te w orden gevoerd omdat de fiscale vordering lager is dan de w aarde
van de zaken die in ieder geval als roerend kunnen w orden aangemerkt.

15-12-2021
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In de afgelopen verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen die per datum
faillissement in eigendom toebehoorden aan de gefailleerde vennootschap met
instemming van de pandhouder en met machtiging van de rechter-commissaris
verkocht aan de partij die een doorstart heeft gemaakt met Zw inkels Agro B.V.,
zijnde Zandpoel B.V. Met Coöperatieve Rabobank U.A. is gezamenlijk een
boedelbijdrage afgesproken van 7,5% excl. btw over de opbrengst die aan de
bank als pandhouder toekomt.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
€ 70.000,00

15-12-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking met het (middellijk) bestuur van de gefailleerde
vennootschap;
Correspondentie met de (middellijk) bestuurder gefailleerde
vennootschap;
Correspondentie met het NTAB;
Bespreking en correspondentie met de pandhouder;
Opstellen activaovereenkomst;
Correspondentie met de Belastingdienst.

Bespreking met het (middellijk) bestuur van de gefailleerde
vennootschap;
Correspondentie met het (middellijk) bestuur van de gefailleerde
vennootschap;
Bespreking en correspondentie met de pandhouder;
Correspondentie en telefonisch overleg met de Belastingdienst.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

15-12-2021
1

16-03-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde
vennootschap w as per datum faillissement geen sprake van onderhanden
w erk.

15-12-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespreking met het (middellijk) bestuur van de gefailleerde
vennootschap;
Correspondentie met de (middellijk) bestuurder gefailleerde
vennootschap;
Onderzoek administratie.
geen.

15-12-2021
1

16-03-2022
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
n.v.t.

15-12-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking met het (middellijk) bestuur van de gefailleerde
vennootschap;
Correspondentie met de (middellijk) bestuurder gefailleerde
vennootschap;
Onderzoek administratie.
geen.

15-12-2021
1

16-03-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Anexo

€ 30.250,00

totaal

€ 30.250,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vordering van de gefailleerde vennootschap op Anexo ad € 30.250,00
betreft een vordering w egens gederfde inkomsten uit hoofde van het nietterugleveren van elektriciteit door de w armte-krachtkoppeling aan het
elektriciteitsnet. Volgens de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde
vennootschap betreft het een fout aan de zijde van Anexo. De elektriciteit zou
vanuit het elektriciteitsnet terug de W KK in zijn gegaan, terw ijl dat juist
andersom moest gebeuren. Enkel Anexo is bevoegd om de machine te
controleren.

15-12-2021
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Anexo is tevens crediteur van de gefailleerde vennootschap voor een bedrag
dat groter is dan de hiervoor beschreven vordering. De curator zal in een later
stadium onderzoek doen naar voornoemde vordering.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking met het (middellijk) bestuur van de gefailleerde
vennootschap;
Correspondentie met de (middellijk) bestuurder gefailleerde
vennootschap.
geen.

15-12-2021
1

16-03-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 192.669,33
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankiert bij Coöperatieve Rabobank U.A. Per
datum faillissement heeft Coöperatieve Rabobank een bedrag ad € 192.669,33
+ p.m. van de gefailleerde vennootschap te vorderen.

5.2 Leasecontracten

15-12-2021
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5.2 Leasecontracten
Per datum faillissement duurden er op naam van de gefailleerde vennootschap
een financial leaseovereenkomst voort met SG Equipment Finance Benelux B.V.
ter zake drie pallettrucks. De leasemaatschappij is op de hoogte van het
faillissement. De doorstarter w ordt door de curator in de gelegenheid gesteld
de leaseovereenkomst over te nemen. In voorkomend geval w ordt de
leasemaatschappij in de gelegenheid gesteld haar eigendommen retour te
halen.

15-12-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Coöperatieve Rabobank U.A. heeft de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde
vennootschap gefinancierd en uit dien hoofde, per faillissementsdatum, een
bedrag ad € 192.669,33 + p.m. te vorderen. Uit dien hoofde heeft de
gefailleerde vennootschap een pandrecht ten behoeve van Coöperatieve
Rabobank U.A. gevestigd op de huidige en toekomstige inventaris, machines,
voorraden, transportmiddelen en vorderingen op derden.

15-12-2021
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Zw inkels Agro B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor de vordering van
Coöperatieve Rabobank U.A. op haar moedermaatschappij, Zandpoel B.V. Deze
vordering bestaat uit het aan beide vennootschappen verstrekte
bedrijfskrediet en is hoger dan de getaxeerde (onderhandse) w aarde van de
bedrijfsmiddelen van gefailleerde.

5.4 Separatistenpositie
Coöperatieve Rabobank U.A. is pandhouder.

15-12-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich diverse crediteuren gemeld die een beroep op een
eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. Het betreft de hiervoor benoemde
bedrijven die uit hoofde van lease of verhuur van zaken een
eigendomsaanspraak hebben. De doorstarter w ordt in de gelegenheid gesteld
met deze partijen tot afspraken te komen, althans de desbetreffende
overeenkomsten over te nemen dan w el voort te zetten.

15-12-2021
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In voorkomend geval zullen deze eigendomsaanspraken inhoudelijk w orden
beoordeeld en afgew ikkeld en de leveranciers in de gelegenheid w orden
gesteld hun eigendommen retour te halen.

5.6 Retentierechten
n.v.t.

15-12-2021
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5.7 Reclamerechten
n.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

15-12-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

15-12-2021
1

De curator heeft ter zake afspraken gemaakt met de pandhouder,
Coöperatieve Rabobank U.A. De boedelbijdrage bedraagt 7,5% exclusief btw
over de opbrengst die de pandhouder tegemoet kan zien.

€ 16.425,75

16-03-2022
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bespreking en correspondentie met de pandhouder;
Correspondentie crediteuren.

Bespreking en correspondentie met de pandhouder;
Correspondentie crediteuren.

15-12-2021
1

16-03-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de bedrijfsactiviteiten niet kunnen voortzetten.

15-12-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

15-12-2021
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
geen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

15-12-2021
1

6.4 Beschrijving
Na het faillissement heeft de curator onderzoek verricht naar een mogelijke
verkoop om tot een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten te komen. Eén
partij heeft kort na datum faillissement interesse getoond, zulks onder
voorbehoud van het verkrijgen van financiering door deze partij.

15-12-2021
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Na onderhandelingen tussen deze partij en de curator is het uiteindelijk gelukt
om met machtiging van de rechter-commissaris met deze partij een doorstart
te realiseren, zulks onder voorbehoud van het verkrijgen van financiering door
deze partij. Ter zake is een activaovereenkomst tot stand gekomen tussen de
curator en Zandpoel B.V. Daarbij zijn – kort gezegd – de navolgende activa
verkocht:
alle roerende zaken die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap
toebehoren, verkocht aan Zandpoel B.V., zoals opgenomen in het door
NTAB opgestelde taxatierapport;
de immateriële activa, bestaande uit onder meer:
a) de handelsnaam Zw inkels, de domeinnaam w w w .pzw inkels.nl;
b) het recht op kennisneming en verder gebruik van het klantenbestand
van de gefailleerde vennootschap;
c) het recht op contractoverneming ex artikel 6:159 BW van alle lopende
overeenkomsten van de gefailleerde vennootschap met derden voor
zover deze overeenkomsten c.q. de rechten en verplichtingen daaruit
overdraagbaar zijn en voor zover de betreffende contractuele
w ederpartij hieraan diens medew erking verleent;
d) productregistraties, technische beschrijvingen, (w etenschappelijke)
data, know how , gemaakte berekeningen, tekeningen, rapporten,
meetresultaten, analyses, presentaties, modellen en softw are;
e) het recht personeelsleden van de gefailleerde vennootschap een
arbeidsovereenkomst aan te bieden zonder dat deze personeelsleden op
enige w ijze door de gefailleerde vennootschap w orden beperkt, telkens
voor zover deze bij de gefailleerde vennootschap in dienst w aren.
Voor de roerende zaken is een bedrag ad € 251.000,00 vrij van btw (dan w el
in voorkomend geval exclusief btw ) betaald, zijnde de in het taxatierapport van
NTAB bepaalde liquidatiew aarde, vermeerderd met 20%. Van deze opbrengst
komt een bedrag ad € 70.000,00 (thans) toe aan de boedel uit hoofde van het
bodemvoorrecht van de Belastingdienst. Het restant ad € 181.000,00 komt toe
aan Coöperatieve Rabobank U.A. uit hoofde van haar pandrechten.
Voor de immateriële activa is een bedrag ad € 40.000,00 vrij van btw (dan w el
in voorkomend geval exclusief btw ) betaald. Deze opbrengst komt volledig toe
aan de boedel.
In totaal kan de boedel derhalve (thans) een bedrag ad € 110.000,00
tegemoet zien. De curator is in afw achting van betaling van voornoemd
bedrag.
In de afgelopen verslagperiode is voornoemd bedrag op de boedelrekening
ontvangen.

16-03-2022
2

6.5 Verantwoording
n.v.t.

6.6 Opbrengst

15-12-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 110.000,00

15-12-2021
1

Toelichting
zie punt 6.4

6.7 Boedelbijdrage
€ 16.425,75

15-12-2021
1

Toelichting
7,5% exclusief btw over de opbrengst die aan de bank toekomt, derhalve 7,5%
exclusief btw over € 181.000,00, zijnde een bedrag ad € 13.575,00 exclusief
btw , zijnde een bedrag ad € 16.425,75 inclusief btw .

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Diverse besprekingen en correspondentie met de (middellijk) bestuurder,
de gegadigde voor een doorstart en de pandhouder;
Onderhandelingen condities activaovereenkomst;
Opstellen activaovereenkomst;
Maken afspraken pandhouder

Bespreking en correspondentie met de (middellijk) bestuurder, de
doorstarter en de pandhouder;
Maken afspraken financiële afw ikkeling doorstart.

15-12-2021
1

16-03-2022
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de
administratie van de gefailleerde vennootschap aan de curator ter hand
gesteld. De curator zal de administratie nader bestuderen.

15-12-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn
de jaarrekeningen over de boekjaren 2018 t/m 2020 tijdig gedeponeerd. De
laatste jaarrekening (over boekjaar 2020) is gedeponeerd op 8 juni 2021.

15-12-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

15-12-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is aan
de stortingsverplichting voldaan. De curator heeft de stortingsverplichting in
onderzoek.

15-12-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

15-12-2021
1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-12-2021
1

Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

15-12-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek Handelsregister Kamer van Koophandel;
Inventarisatie ontvangen stukken (middellijk) bestuurder van de
gefailleerde vennootschap.

Rechtmatigheidsonderzoek.

15-12-2021
1

16-03-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 751,60

15-12-2021
1

Toelichting
Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de
opgezegde arbeidsovereenkomsten en de met w ederzijds goedvinden
beëindigde huurovereenkomst, alsmede de algemene en bijzondere
faillissementskosten.

€ 9,91

16-03-2022
2

€ 20.584,62

15-06-2022
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 70.000,00

15-12-2021
1

Toelichting
(afgerond) – nog in te dienen.

€ 4.248,00

16-03-2022
2

€ 76.177,00

15-06-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

15-12-2021
1

€ 7.234,03

15-06-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

15-12-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

15-12-2021
1

8

16-03-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.259,94

15-12-2021
1

€ 34.101,36

16-03-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend.

15-12-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie en verw erken van crediteuren.

15-12-2021
1

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

15-12-2021
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

15-12-2021
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

15-12-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
geen.

15-12-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
nog niet bekend.

15-12-2021
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zie w erkzaamheden beschreven onder punt 10.4

15-12-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-9-2022

15-06-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie en verw erken van crediteuren;
Rechtmatigheidsonderzoek.

Correspondentie en verw erken van crediteuren;
Afw ikkeling vordering Belastingdienst;
Rechtmatigheidsonderzoek.

Bijlagen
Bijlagen

15-12-2021
1

16-03-2022
2

