Van DE PAPIEREN VERSIE VAN DEZE RAPPORTAGE IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE RAPPORTAGE
SLECHTS AAN DE PAPIEREN VERSIE VAN DEZE RAPPORTAGE ZIJN BIJLAGEN TOEGEVOEGD

GECOMBINEERDE
FAILLISSEMENTSRAPPORTAGE
EX ARTIKEL 73a FW.
Gegevens ondernemingen

Nummer:

:

29

Datum:

6 september 2022

Deze faillissementsrapportage betreft een gecombineerde
rapportage met betrekking tot de navolgende
faillissementen:
1. Kruidenier Groep B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende aan de Sluisjesdijk 111 te (3087 AE)
Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 24266120;
2. De Gouden Korenaar B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende aan de Sluisjesdijk 111 te (3087 AE)
Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 24038095;

3. F.G.N. Foodservice Grootverbruik Nederland B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de
Sluisjesdijk 111 te (3087 AE) Rotterdam, ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 30138475;

4. Foodservice Oosterblokker B.V., statutair gevestigd
in Rotterdam en kantoorhoudende aan de Veilingweg
1 te (1696 AJ) Oosterblokker, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 24383930.;
5. FRESHPOINT International B.V., statutair gevestigd
en kantoorhoudende aan de Sluisjesdijk 111 te (3087
AE) Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer
24274789;

6. Horeca Service Van der Zwaard Waddinxveen B.V.,
statutair gevestigd te Waddinxveen en
kantoorhoudende aan de Sluisjesdijk 111 te (3087 AE)
Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 29027927;
7. Inko Beheer B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en
kantoorhoudende aan de Rumpsterweg 8E te (3981
AK) Bunnik, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 24330338;
8. Kruidenier Foodservices B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende aan de Sluisjesdijk 111 te (3087 AE)
Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 24139077;

9. Kruidenier Orderpick Centrum B.V., statutair
gevestigd en kantoorhoudende aan de Sluisjesdijk 111
te (3087 AE) Rotterdam, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 24287010;

10. Kruitrans B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende aan de Sluisjesdijk 111 te (3087 AE)
Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 27232453;

11. Peer Kamsma Foodservice B.V., statutair gevestigd
te Nuenen en kantoorhoudende aan de Sluisjesdijk
111 te (3087 AE) Rotterdam, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 17040591;

12. The Lunchbox Company B.V., statutair gevestigd te
Den Haag en kantoorhoudende aan de Sluisjesdijk
111 te (3087 AE) Rotterdam, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 27276508;
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13. VCG Barendrecht B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende aan de Sluisjesdijk 111 te (3087 AE)
Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 24389403;
In verband met de verwevenheid van de faillissementen
van de besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid zijn de faillissementsrapportages met
toestemming van de Rechter-Commissaris ex artikel 73a
Faillissementswet gecombineerd in één rapportage. De
gefailleerde vennootschappen zijn genummerd 1 t/m 13 en
zullen onderstaand onder meer met dit nummer worden
aangeduid.
Insolventienummers

:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Data uitspraken faillissementen

:

1. 7 maart 2014 (surseance) 12 maart 2014 (faillissement)
2. 12 maart 2014
3. 12 maart 2014
4. 12 maart 2014
5. 12 maart 2014
6. 26 maart 2014
7. 12 maart 2014
8. 12 maart 2014
9. 12 maart 2014
10. 12 maart 2014
11. 18 maart 2014
12. 26 maart 2014
13. 12 maart 2014.
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C/10/14/222 F
C/10/14/227 F
C/10/14/224 F
C/10/14/229 F
C/10/14/230 F
C/10/14/285 F
C/10/14/223 F
C/10/14/231 F
C/10/14/228 F
C/10/14/225 F
C/10/14/263 F
C/10/14/286 F
C/10/14/226 F.

Curator

:

Mr. L.Th.A. Boender.

R-C

:

Mr. W.J. Roos-van Toor.

Bijlagen

:

Activiteiten ondernemingen

:

1. Tussentijds Financieel Verslag;
2. Crediteurenlijst;
3. Urenverantwoording; en
4. Boedelafschrift
1. Blijkens het handelsregister: SBI-code: 6420 –
Financiële holdings. Beheermaatschappij, tevens
de handel-, import-, export, het voeren van
agenturen en commissie- handel daaronder
begrepen-, middels informatie- en
communicatietechnologie in producten en
diensten in het algemeen en levensmiddelen in
het bijzonder. De ontwikkeling van, de handel in
en de financiering van de handel in het algemeen
middels informatie- en communicatietechnologie;
de ontwikkeling van software onder de
medehandelsnaam: Kruidenier Foodservices.nl.
2. SBI-code: 6420 – Financiële holdings. Beheer van
vermogen.

3. SBI-code: 6420 – Financiële holdings.
Holdingmaatschappij.

4. SBI-code: 6439 – Groothandel in voedings- en
genotmiddelen, algemeen assortiment. Het drijven
van een onderneming op het gebied van inkoop,
verkoop en distributie van levensmiddelen en
daarmee verband houdende activiteiten.

5. SBI-code: 64381 – Groothandel in snacks. SBIcode: 6420 – Financiële holdings. Groothandel in
food- en non-foodproducten in het bijzonder,
horecabenodigdheden in het zogenaamde
diepvriessegment, alles in de ruimste zin;
beheermaatschappij.
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6. SBI-code: 46381 – Groothandel in snacks. SBIcode: 463202 – Groothandel in vlees en
vleeswaren (geen pluimvee, wild en gevogelte).
SBI-code: 46383 – Gespecialiseerde groothandel
in overige voedings- en genotmiddelen. Horeca
groothandel in snacks, vlees, ijs, food en nonfood, inrichting e.d.

7. SBI-code: 1071 – Vervaardiging van brood en
vers banketbakkerswerk. Houdstervennootschap;
exploitatie van een bakkerij.
8. SBI-code: 4639 – Groothandel in voeding- en
genotmiddelen algemeen assortiment. SBI-code:
46331 – Groothandel in zuivelproducten en
spijsoliën en -vetten. SBI-code: 46311 –
Groothandel in groenten en fruit. SBI-code: 4941
– Goederenvervoer voor de weg (geen
verhuizingen).

9. SBI-code: 8292 – Pakken, sorteren e.d. in loon.
SBI-code: 4639 – Groothandel in voeding- en
genotmiddelen algemeen assortiment.

10. SBI-code 4941 – Goederenvervoer over de weg
(geen verhuizingen). SBI-code: 7712 – Verhuur en
lease van vrachtwagens, autobussen, caravans
en aanhangwagens. Beheer van het tot de
vennootschap of van met haar gelieerde
vennootschappen en/of ondernemingen
behorende wagenpark, de uitoefening van een
transportbedrijf alsmede het verhuren, leasen of
anderszins aan derden ter beschikking stellen van
voertuigen en het verrichten van allerlei logistieke
handelingen in de ruimste zin van het woord;
pensioenvennootschap; het handelen in
bedrijfswagens.
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11. SBI-code: 46331 – Groothandel in zuivelproducten
en spijsoliën en -vetten. SBI-code: 4639 –
Groothandel in voedings- en genotmiddelen
algemeen assortiment. Groothandel in
zuivelproducten en levensmiddelen.

12. SBI-code: 4617 – Handelsbemiddeling in
voedings- en genotmiddelen. SBI-code: 1013 –
Vleesverwerking (niet tot maaltijden). De verkoop
van gezonde lunchboxen. Het bewerken van
vleesproducten en het orderpicken van
vleesproducten.

13. 13. SBI-code: 46311 – Groothandel in groenten en
fruit. Inkopen, verwerken en distribueren van
levensmiddelen.

403-verklaring
Per surseance datum is Kruidenier Groep B.V. hoofdelijk
aansprakelijk voor de rechtshandelingen van de
vennootschappen sub 2 t/m 13 ingevolge bij het
Handelsregister gedeponeerde verklaringen ex artikel
2:403 BW.
Omzetgegevens

:

Geconsolideerde netto-omzet Kruidenier Groep B.V. en
verschillende groep vennootschappen (inclusief de omzet
van Concepts4life B.V.):
2011: EURO 242.739.970,00
2012: EURO 228.333.970,00
2013: EURO 184.928.649,00 (inclusief omzet
Concepts4life B.V. ad EURO 381.898,00)
De netto-omzet op vennootschappelijk niveau over 2013
bedraagt blijkens de administratie van curandi:
1. EURO
0,00
2. EURO 5.350.579,00
3. EURO -557.570,00
4. EURO 84.545.052,00
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Personeel gemiddeld aantal

:

Verslagperiode

:
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

EURO 3.465.385,00
EURO 7.504.121,00
EURO 4.569.604,00
EURO 65.662.037,00
EURO 50.966.916,00
EURO
-6.041,00
EURO 3.488.846,00
EURO
0,00
EURO 18.361.394,00.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1
14
51
42
0
1
21
229
107
97
1
1
13.

11de verslag: 30 september tot en met 21 december 2017.
12de verslag: 22 december 2017 tot en met 20 maart 2018.
13e verslag: 21 maart 2018 tot en met 21 juni 2018.
14e verslag: 22 juni 2018 tot en met 20 september 2018.
15e verslag: 21 september 2018 tot en met 19 december
2018
16e verslag: 20 december 2018 tot en met 18 maart 2019
17e verslag: 19 maart tot en met 17 juni 2019.
18e verslag: 18 juni tot en met 17 september 2019.
19e verslag: 18 september 2019 tot en met 10 december
2019.

20e verslag: 11 december 2019 tot en met 11 maart 2020.
21e verslag: 12 maart 2020 tot en met 11 juni 2020.
22e verslag: 12 juni 2020 tot en met 11 september 2020
23e verslag : 12 september 2020 tot en met 11 december
2020
24e verslag: 12 december 2020 tot en met 10 maart 2021
25e verslag: 11 maart 2021 tot en met 25 juni 2021
26e verslag: 26 juni 2021 tot en met 8 november 2021
27e verslag: 9 november 2021 tot en met 23 februari 2022
28e verslag: 24 februari 2022 tot en met 20 mei 2022
29e verslag: 21 mei 2022 tot en met 6 september 2022
Bestede uren

:

DVDW Advocaten
Surseance periode
: 82,00 uur
vanaf faillissementsdatum 6865 uren en 00 minuten +
P.M. (28)
in verslagperiode
P.M. (28)

: 17 uren en 18 minuten +

R&P Finance (zie onderstaand)
Surseance periode
: 22,50 uur
vanaf faillissementsdatum : 255,80 uur (t/m 30-11-2014)
in verslagperiode
: geen.
1.

Inventarisatie
Alle werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn reeds door de curator afgerond. Er hebben zich in de
afgelopen verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan. De curatoren verwijzen naar de eerdere
faillissementsverslagen.

2.

Personeel
Alle werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn reeds door de curator afgerond. Er hebben zich in de
afgelopen verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan. De curatoren verwijzen naar de eerdere
faillissementsverslagen.

3.

Activa
Alle werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn reeds door de curator afgerond. Er hebben zich in de
afgelopen verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan. De curatoren verwijzen naar de eerdere
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faillissementsverslagen.
4.

Debiteuren
Alle werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn reeds door de curator afgerond. Er hebben zich in de
afgelopen verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan. De curatoren verwijzen naar de eerdere
faillissementsverslagen.

5.

Bank/Zekerheden
Alle werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn reeds door de curator afgerond. Er hebben zich in de
afgelopen verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan. De curatoren verwijzen naar de eerdere
faillissementsverslagen.

6.

Doorstart/voortzetten
Alle werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn reeds door de curator afgerond. Er hebben zich in de
afgelopen verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan. De curatoren verwijzen naar de eerdere
faillissementsverslagen.

7.

Rechtmatigheid
Alle werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn reeds door de curator afgerond. Er hebben zich in de
afgelopen verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan. De curatoren verwijzen naar de eerdere
faillissementsverslagen.

8.

Garantstellingsregeling
Alle werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn reeds door de curator afgerond. Er hebben zich in de
afgelopen verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan. De curatoren verwijzen naar de eerdere
faillissementsverslagen.

9.

Crediteuren

9.1

Boedelvorderingen
1ste verslag: Er zijn nog geen boedelvorderingen bekend. Rekening dient te worden gehouden met de
boedelvordering van de verhuurders, de energieleveranciers, de na datum afgesloten verzekeringen en de vordering
van UWV wegens overgenomen loonverplichtingen op grond van de loongarantieregeling. Gelet op de maandelijkse
loonsom ad circa EURO 2.000.000,00 en het uit te keren vakantiegeld zal de boedelvordering van UWV aanzienlijk
zijn. Voorts dient rekening te worden gehouden met het salaris van de curator, alsmede met het loon van door de
curator in te schakelen derden.
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2de verslag: Vooralsnog zijn de volgende boedelvorderingen van het UWV bekend:
1. (vooralsnog) geen
2. EURO 206.241,59
3. EURO 579.667,89
4. EURO 262.497,50
5. (vooralsnog) geen
6. EURO 7.793,13
7. EURO 140.304,33
8. (vooralsnog) geen
9. EURO 598.552,80
10. EURO 533.647,96
11. (vooralsnog) geen
12. EURO 5.065,45
13. EURO 82.726,84.
Voorts is tot nu toe een bedrag ad EURO 762.870,91 aan overige boedelvorderingen ingediend, hoofdzakelijk
bestaande uit huurverplichtingen. Hiernaast dient rekening te worden gehouden met het salaris van de curator, de
eindafrekeningen van de energieleveranciers en verzekeraars en het honorarium van de door de curator
ingeschakelde derden.
3de verslag: Vooralsnog zijn de volgende boedelvorderingen van het UWV bekend:
1. (vooralsnog) geen
2. EURO 99.654,12
3. EURO 579.667,89
4. (vooralsnog) geen
5. (vooralsnog) geen
6. (vooralsnog) geen
7. EURO 140.304,33
8. (vooralsnog) geen
9. EURO 598.552,80
10. EURO 533.647,96
11. (vooralsnog) geen
12. (vooralsnog) geen
13. (vooralsnog) geen.
Voorts is tot nu toe een bedrag ad EURO 1.198.298,33 aan overige boedelvorderingen ingediend, hoofdzakelijk
bestaande uit huurverplichtingen. Hiernaast dient rekening te worden gehouden met het salaris van de curator, de
eindafrekeningen van de energieleveranciers en verzekeraars en het honorarium van de door de curator
ingeschakelde derden.
4de verslag: Vooralsnog zijn de volgende boedelvorderingen van het UWV bekend:
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1. (vooralsnog) geen
2. EURO 106.587,47
3. EURO 579.667,89
4. EURO 264.298,89
5. (vooralsnog) geen
6. EURO 7.793,13
7. EURO 150.659,09
8. EURO 1.353.144,72
9. EURO 598.552,80
10. EURO 591.509,81
11. (vooralsnog) geen
12. EURO 5.065,45
13. EUR 82.726,84.
Voorts is tot nu toe een bedrag ad EURO 1.144.789,46 aan overige boedelvorderingen ingediend, hoofdzakelijk
bestaande uit huurverplichtingen. Hiernaast dient rekening te worden gehouden met het salaris van de curator, de
eindafrekeningen van energieleveranciers en verzekeraars en het honorarium van de door de curator ingeschakelde
derden.
5de verslag: De boedelvorderingen van het UWV zijn ongewijzigd gebleven. Het totaal bedrag aan overige
boedelvorderingen bedraagt thans EURO 933.794,40, hoofdzakelijk bestaande uit huurverplichtingen. Hiernaast
dient rekening te worden gehouden met het salaris van de curator, de eindafrekeningen van energieleveranciers en
verzekeraars en het honorarium van de door de curator ingeschakelde derden.
6de verslag: De boedelvorderingen van het UWV zijn zeer beperkt aangepast en bedragen thans in totaal EURO
3.791.878,88.Het totaal aan overige boedelvorderingen bedraagt thans EURO 934.294,13, hoofdzakelijk bestaande
uit huurverplichtingen. Hiernaast dient rekening te worden gehouden met het salaris van de curator, de
eindafrekeningen van energieleveranciers en verzekeraars en het honorarium van de door de curator ingeschakelde
derden.
7de verslag: De boedelvorderingen van het UWV bedragen thans EURO 3.804.327,42. Het totaal aan overige
boedelvorderingen is niet gewijzigd. Hiernaast dient rekening te worden gehouden met het salaris van de curator, de
eindafrekeningen van energieleveranciers en verzekeraars en het honorarium van de door de curator ingeschakelde
derden.
8ste verslag: De boedelvorderingen van het UWV bedragen thans EURO 3.901.890,60. Het totaal aan overige
boedelvorderingen bedraagt thans EURO 933.959,56. De eindafrekeningen (met betrekking tot de boedelperiode)
van energieleveranciers en verzekeraars zijn eindelijk ontvangen en door de boedel(s) voldaan. Hiernaast dient
rekening te worden gehouden met de algemene faillissementskosten en het honorarium van de door de curator
ingeschakelde derden.
9de verslag: De boedelvorderingen van het UWV zijn ongewijzigd. Het totaal aan overige boedelvorderingen bedraagt
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thans EURO 938.566,35. Voorts dient rekening te worden gehouden met de algemene faillissementskosten en het
honorarium van de door de curator ingeschakelde derden.
10de verslag: Ongewijzigd (ten opzichte van het 9de faillissementsverslag).
11de verslag: Ongewijzigd.
12de verslag: Boedelvorderingen UWV ongewijzigd. Boedelvorderingen overig: EURO 1.014.121,61.
16e verslag Aan het UWV is verzocht een recente opgaaf van de vorderingen op te geven. Hieronder schuin
aangegeven de wijzigingen t.o.v. de vorige verslagen in totaal thans EURO 3.901.890,60 . Boedelvorderingen overig:
EURO 1.014.121,61.
1. (vooralsnog) geen
2. EURO 106.587,47
3. EURO 631.253,96
4. EURO 276.236,45
5. (vooralsnog) geen
6. EURO 8.079,85
7. EURO 150.659,09
8. EURO 1.425.334,64
9. EURO 623.926,06
10. EURO 591.509,81
11. (vooralsnog) geen
12. EURO 5.576,43
13. EUR 82.726,84.
17e verslag: ongewijzigd.
18e verslag: ongewijzigd
19e verslag:
1. EURO 389.545,75
2. EURO 106.587,47
3. EURO 631.253,96
4. EURO 711.578,64
5. EURO 50.615,49
6. EURO 8.079,85
7. EURO 228.185,25
8. EURO 1.447.715,02
9. EURO 626.103,11
10. EURO 591.509,81
11. EURO 36.505,08
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12. EURO 5.576,43
13. EUR 82.756,35
26e verslag: Boedelvorderingen UWV EUR 3.901.890,60 waarvan EUR 537.143,77 ziet op sociale premies,
EUR 3.128.150,52 op overgenomen loonverplichtingen en EUR 236.596,31 op pensioenpremies in overgenomen
loonverplichtingen. Overige boedelvorderingen: EUR 1.050.030,64. Hiervan ziet EUR 35.938,54 op vorderingen van
werknemers; EUR 999.890,78 op huurvorderingen en EUR 14.201,32 op overige boedelvorderingen.
29e verslag: Ter voorbereiding op de afwikkeling van de faillissementen heeft de curator een finale controle gedaan
van alle aangemelde boedelvorderingen. Daaruit is naar voren gekomen dat per abuis in de verslaglegging nog niet
eerder melding was gemaakt van een boedelvordering van Bijenkorf ad EUR 217.918,61. Ter zake heeft Bijenkorf
zich op het standpunt gesteld dat deze vordering voort vloeit uit een onverschuldigde betaling aan de boedel.
Bijenkorft heeft zich ook op het standpunt gesteld dat deze onverschuldigde betaling het gevolg is van een
onmiskenbare vergissing als gevolg waarvan de boedel een hoog preferent karakter zou kennen. De curator heeft de
hoge preferente van deze boedelvordering betwist en de vordering van Bijenkorf aangemerkt als een concurrente
boedelvordering.
9.2

Preferente vorderingen Belastingdienst
2de verslag: In tegenstelling tot het 1ste verslag – waar de vordering op de fiscale eenheid onder punt 1 is opgenomen
– wordt de preferente vordering van de Belastingdienst op de fiscale eenheid Kruidenier Groep B.V. c.s. thans
separaat vermeld. Deze bedraagt vooralsnog EURO 242.696,00 en bestaat uit aanslagen omzetbelasting ten laste
van de diverse vennootschappen. Teneinde dubbeltelling te voorkomen, zijn deze aanslagen thans niet nogmaals
separaat per vennootschap hieronder opgenomen.
1ste verslag:
2de verslag:
1. EURO 243.366,00
4 vorderingen, totaal ad EURO 1.018,00
2. EURO 46.194,00
5 vorderingen, totaal ad EURO 64.612,00
3. EURO 344.168,00
5 vorderingen, totaal ad EURO 454.616,00
4. EURO 132.892,00
5 vorderingen, totaal ad EURO 175.428,00
5. EURO 8.114,00
3 vorderingen, totaal ad EURO 8.114,00
6. nog niet bekend
5 vorderingen, totaal ad EURO 32.747,00
7. EURO 58.197,00
5 vorderingen, totaal ad EURO 87.252,00
8. EURO 692.091,00
6 vorderingen, totaal ad EURO 922.287,00
9. EURO 528.157,00
8 vorderingen, totaal ad EURO 616.908,00
10. EURO 204.209,00
16 vorderingen, totaal ad EURO 298.752,00
11. EURO 10.001,00
4 vorderingen, totaal ad EURO 10.302,00
12. nog niet bekend
5 vorderingen, totaal ad EURO 2.771,00
13. EURO 27.831,00.
5 vorderingen, totaal ad EURO 41.662,00.
3de verslag: De preferente vordering van de Belastingdienst op de fiscale eenheid Kruidenier Groep B.V. c.s.
bedraagt thans vooralsnog EURO 55.714,00 en bestaat uit aanslagen omzetbelasting ten laste van de diverse
vennootschappen. De overige preferente vorderingen zijn de Belastingdienst zijn ongewijzigd, behalve die op
Kruitrans B.V. (vennootschap nr. 10). Deze is gewijzigd van EURO 298.752,00 naar EURO 308.730,00.
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4de verslag: De preferente vorderingen van de Belastingdienst zijn ongewijzigd, behalve die op Horeca Service van
der Zwaard Waddinxveen B.V. (vennootschap nr. 6) naar EURO 32.808,00, de vordering op Kruidenier Foodservices
B.V. (vennootschap nr. 8) naar EURO 922.348,00 en de vordering op Kruitrans B.V. (vennootschap nr. 10) naar
EURO 296.470,00. Wat betreft de vordering op Kruitrans B.V. volgt nog een vordering Motorrijtuigenbelasting, maar
deze vordering wordt pas geverifieerd als de definitieve vordering duidelijk is.
5de verslag: De preferente vorderingen van de Belastingdienst luiden als volgt:
1. 6 vorderingen, totaal ad EURO 112.446,00
2. 6 vorderingen, totaal ad EURO 176.040,00
3. 7 vorderingen, totaal ad EURO 566.044,00
4. 7 vorderingen, totaal ad EURO 286.856,00
5. 5 vorderingen, totaal ad EURO 119.542,00
6. 5 vorderingen, totaal ad EURO 88.461,00
7. 6 vorderingen, totaal ad EURO 198.680,00
8. 7 vorderingen, totaal ad EURO 1.033.715,00
9. 9 vorderingen, totaal ad EURO 728.244,00
10. 5 vorderingen, totaal ad EURO 352.123,00
11. 5 vorderingen, totaal ad EURO 66.016,00
12. 5 vorderingen, totaal ad EURO 58.485,00
13. 5 vorderingen, totaal ad EURO 97.376,00.
Gedurende afgelopen verslagperiode heeft de curator de Belastingdienst geïnformeerd over de omvang van de
schulden (voormalige) fiscale eenheid voor de omzetbelasting Kruidenier Groep B.V. die naar het zich laat aanzien
onbetaald zullen blijven en de bijbehorende omzetbelasting, ten behoeve van het opleggen van een aanslag
omzetbelasting ex art. 29 lid 2 OB door de Belastingdienst. Voorts heeft de curator de Belastingdienst verzocht om
een teruggaaf omzetbelasting, vanwege oninvorderbare debiteuren ex art. 29 lid 1 OB. Het zesde verslag zal
hieromtrent meer duidelijkheid bieden. Wat betreft de vordering op Kruitrans B.V. volgt nog een vordering
Motorrijtuigenbelasting, maar deze vordering zal gedurende komende verslagperiode worden geverifieerd zodra de
definitieve vordering duidelijk is.
6de verslag: De preferente vorderingen van de Belastingdienst luiden als volgt:
1. 5 vorderingen, totaal ad EURO 56.732,00
2. 5 vorderingen, totaal ad EURO 120.326,00
3. 6 vorderingen, totaal ad EURO 510.330,00
4. 6 vorderingen, totaal ad EURO 231.142,00
5. 4 vorderingen, totaal ad EURO 63.828,00
6. 5 vorderingen, totaal ad EURO 88.461,00
7. 5 vorderingen, totaal ad EURO 142.966,00
8. 6 vorderingen, totaal ad EURO 978.001,00
9. 8 vorderingen, totaal ad EURO 672.622,00
10. 5 vorderingen, totaal ad EURO 352.123,00
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11. 5 vorderingen, totaal ad EURO 66.016,00
12. 5 vorderingen, totaal ad EURO 58.485,00
13. 5 vorderingen, totaal ad EURO 97.376,00.
7de verslag: De preferente vorderingen van de Belastingdienst luiden als volgt:
1. Ongewijzigd
2. Ongewijzigd
3. Ongewijzigd
4. Ongewijzigd
5. Ongewijzigd
6. Ongewijzigd
7. Ongewijzigd
8. Ongewijzigd
9. 7 vorderingen, totaal ad EURO 672.530,00
10. Ongewijzigd
11. Ongewijzigd
12. Ongewijzigd
13. Ongewijzigd.
De curator is nog in afwachting van de Belastingdienst omtrent het opleggen van een aanslag omzetbelasting ex art.
29 lid 2 OB, alsmede de teruggaaf omzetbelasting, vanwege oninbare debiteuren ex art. 29 lid 1 OB. Wat betreft de
vordering op Kruitrans B.V. volgt nog een vordering Motorrijtuigenbelasting, maar deze vordering zal gedurende
komende verslagperiode worden geverifieerd zodra de definitieve vordering duidelijk is.
8ste verslag: De preferente vorderingen van de Belastingdienst bedragen thans in totaal EURO 4.744.812,00 (dit
bedrag is inclusief de vordering ad EURO 1.975.064, zijnde de vordering ex art. 29 lid 2 OB). Thans resteert nog de
vordering van de Belastingdienst op Kruitrans B.V. wat betreft Motorrijtuigenbelasting, welke nog niet is vastgesteld
door de Belastingdienst. De curator streeft ernaar hieromtrent in zijn volgende verslaglegging meer duidelijkheid te
verschaffen.
9de verslag: De preferente vorderingen van de Belastingdienst bedragen thans in totaal EURO 4.744.898,85 (dit
bedrag is inclusief de vordering ad EURO 1.975.064, zijnde de vordering ex art. 29 lid 2 OB). Voorts zit in dit bedrag
de door de Belastingdienst onlangs nog definitief opgelegde vordering betreffende motorrijtuigenbelasting op
Kruitrans B.V. ad EURO 30.086,85. Hiermee is deze kwestie eveneens afgewikkeld.
10de verslag: Ongewijzigd (ten opzichte van het 9de faillissementsverslag).
11de verslag: De actuele totaalvordering bedraagt op dit moment EURO 4.774.898,85.
12de verslag: EURO 4.833.894,85.
16e verslag: Aan de Belastingdienst is gevraagd een recente opgaaf van vorderingen af te geven. De totale vordering
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van de Belastingdienst bedraagt EURO 4.731.507,00 (inclusief 1.975.064 zijnde de vordering ex art 29 lid 7 OB)
17e verslag: ongewijzigd.
18e verslag: ongewijzigd.
19e verslag: ongewijzigd.
9.3

Preferente vorderingen UWV
1ste verslag: Nog niet bekend.
2de verslag: Vooralsnog zijn de volgende preferente vorderingen van UWV bekend:
1. (vooralsnog) geen
2. EURO 51.426,96
3. EURO 225.372,51
4. (vooralsnog) geen
5. (vooralsnog) geen
6. (vooralsnog) geen
7. EURO 78.391,91
8. nog niet bekend
9. EURO 259.366,77
10. EURO 261.655,24
11. (vooralsnog) geen
12. (vooralsnog) geen
13. (vooralsnog) geen.
3de verslag: Vooralsnog zijn de volgende preferente vorderingen van UWV bekend:
1. (vooralsnog) geen
2. EURO 102.853,92
3. EURO 225.372,51
4. EURO 117.276,55
5. (vooralsnog) geen
6. EURO 2.328,04
7. EURO 78.391,91
8. nog niet bekend
9. EURO 259.366,77
10. EURO 261.655,24
11. (vooralsnog) geen
12. EURO 2.357,56
13. EURO 35.310,69.
4de verslag: Vooralsnog zijn de volgende preferente vorderingen van UWV bekend:
1. (vooralsnog) geen
2. EURO 51.426,96
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3. EURO 226.368,68
4. EURO 117.276,55
5. (vooralsnog) geen
6. EURO 2.328,04
7. EURO 66.579,52
8. EURO 626.848,63
9. EURO 259.366,77
10. EURO 261.655,24
11. (vooralsnog) geen
12. EURO 2.357,56
13. EURO 35.310,69.
5de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode is enkel de preferente vordering van Inko Beheer B.V.
(vennootschap nr. 7) gewijzigd naar EURO 78.391,91. De overige vorderingen zijn ongewijzigd gebleven.
6de verslag: Geen wijzigingen.
7de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode zijn enkel de preferente vorderingen van Inko Beheer B.V.
vennootschap nr. 7) en Peer Kamsma Foodservice B.V. (vennootschap nr. 11) gewijzigd naar respectievelijk EURO
78.391,91 en EURO 2.726,32. De overige vorderingen zijn ongewijzigd gebleven.
8ste verslag: De preferente vorderingen van het UWV bedragen thans in totaal EURO 1.661.699,79.
9de verslag: Ongewijzigd.
10de verslag: Ongewijzigd (ten opzichte van het 9de faillissementsverslag).
11de verslag: Ongewijzigd.
16e verslag: Aan het UWV is verzocht een opgaaf van vorderingen te doen. Hieronder schuingedrukt de wijzigingen
ten opzichte van het vorige verslag. In totaal EURO 1.661.331,45
1. (vooralsnog) geen
2. EURO 51.426,96
3. EURO 226.368,68
4. EURO 117.276,55
5. (vooralsnog) geen
6. EURO 2.328,04
7. EURO 78.391,91
8. EURO 626.848,63
9. EURO 259.366,77
10. EURO 261.655,24
11. (vooralsnog) geen
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12. EURO 2.357,56
13. EURO 35.310,69.
17e verslag: ongewijzigd.
18e verslag: ongewijzigd.
19e verslag: ongewijzigd.

9.4

Andere preferente crediteuren
1ste verslag: Nog niet bekend.
2de verslag: Vooralsnog zijn de volgende andere preferente vorderingen bekend:
1. geen
2. geen
3. acht, totaal ad EURO 33.240,00
4. zes, totaal ad EURO 19.739,21
5. geen
6. geen
7. geen
8. negen, totaal ad EURO 31.097,30
9. acht, totaal ad EURO 23.338,43
10. geen
11. geen
12. geen
13. geen.
3de verslag: Vooralsnog zijn de volgende andere preferente vorderingen bekend:
1. geen
2. een, EURO 1.229,20
3. negen, totaal ad EURO 33.240,00
4. zes, totaal ad EURO 19.739,21
5. geen
6. geen
7. geen
8. elf, totaal ad EURO 34.336,10
9. tien, totaal ad EURO 26.567,43
10. geen
11. geen
12. geen
13. geen.
4de verslag: Vooralsnog zijn de volgende andere preferente vorderingen bekend:
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1. geen
2. een, EURO 1.229,20
3. negen, totaal ad EURO 36.240,00
4. zes, totaal ad EURO 19.739,21
5. geen
6. geen
7. geen
8. elf, totaal ad EURO 34.336,10
9. tien, totaal ad EURO 29.438,43
10. geen
11. geen
12. geen
13. een, EURO 6.341,25.
5de verslag: Geen wijzigingen.
6de verslag: Geen wijzigingen.
7de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode is enkel de vordering van Kruidenier Orderpick Centrum B.V.
gewijzigd naar EURO 29.530,43. De overige vorderingen zijn ongewijzigd gebleven.
8ste verslag: De andere preferente vorderingen bedragen thans in totaal EURO 127.416,19.
9de verslag: Ongewijzigd.
10de verslag: Ongewijzigd (ten opzichte van het 9de faillissementsverslag).
16e verslag De andere preferente vorderingen bedragen thans in totaal EURO 127.324,19.
17e verslag: ongewijzigd.
18e verslag: ongewijzigd.
19e verslag: ongewijzigd.
26e verslag: De andere preferente vorderingen bedragen thans in totaal EUR 96.314,33.

9.5

Aantal concurrente crediteuren
1ste verslag:
2de verslag:
1. 13
31
2. 12
34
3. 7
17
4. 40
92
5. 11
28
6. 8
17

3de verslag:
38
39
24
113
38
24
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4de verslag:
45
38
30
120
40
27

5de verslag:
45
37
30
118
39
28

6de verslag:
45
37
31
119
39
28

7. 21
8. 191
9. 85
10. 42
11. 1
12. 0
13. 25.

41
361
146
81
9
0
44.

48
423
172
99
9
0
49.

53
459
186
106
10
2
51.

53
467
186
105
10
2
52.

53
470
186
105
10
2
52

7de verslag: Geen wijzigingen, behalve dat wat betreft Foodservice Oosterblokker B.V. (vennootschap nr. 4) het
aantal concurrente crediteuren thans 120 bedraagt.
8ste verslag: Bij Kruidenier Foodservices B.V. (vennootschap nr. 8) is het aantal vorderingen gewijzigd naar 473, bij
Kruidenier Orderpick Centrum B.V. (vennootschap nr. 9) is het aantal vorderingen gewijzigd naar 187 en bij Peer
Kamsma Foodservice B.V. (vennootschap nr. 11) is het aantal vorderingen gewijzigd naar 9. De overige vorderingen
zijn ongewijzigd gebleven (vergeleken met het 6de verslag).
9de verslag: Bij Kruidenier Foodservices B.V. (vennootschap nr. 8) is het aantal vorderingen gewijzigd naar 472 en bij
Kruidenier Orderpick Centrum B.V. (vennootschap nr. 9) is het aantal vorderingen gewijzigd naar 186. De overige
vorderingen zijn ongewijzigd gebleven (vergeleken met het 8ste verslag).
10de verslag:
1. 45
2. 38
3. 31
4. 119
5. 39
6. 28
7. 53
8. 472
9. 186
10. 105
11. 9
12. 2
13. 52
11de verslag: totaal 1166.
12de verslag: totaal 1182.
16e verslag: De vorderingen van het UWV zijn opnieuw in de lijst opgenomen en samengevoegd. Het totaal aan
concurrente crediteuren bedraagt 1180.
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17e verslag: ongewijzigd.
18e verslag: ongewijzigd.
19e verslag: Het totaal aan concurrente crediteuren bedraagt 1184.
20e verslag: Het totaal aan concurrente crediteuren bedraagt 1180.
9.6

Bedrag concurrente crediteuren
1ste verslag:
1. EURO 463.296,69
2. EURO 182.607,50
3. EURO 68.141,95
4. EURO 681.469,88
5. EURO 71.270,71
6. EURO
9.114,42
7. EURO 175.461,93
8. EURO 3.514.778,76
9. EURO 2.056.417,65
10. EURO 385.366,02
11. EURO
1.019,50
12. nog niet bekend
13. EURO 1.046.825,85.

2de verslag:
EURO 3.576.257,42
EURO 296.682,19
EURO 585.864,17
EURO 2.612.957,32
EURO 126.745,25
EURO 286.232,71
EURO 250.714,53
EURO 5.803.262,80
EURO 3.645.027,49
EURO 690.168,42
EURO
7.963,01
nog niet bekend
EURO 1.255.180,77.

5de verslag:
1. EURO 4.399.740,89
2. EURO 276.990,57
3. EURO 658.021,35
4. EURO 1.950.095,73
5. EURO 188.801,62
6. EURO 333.160,80
7. EURO 304.256,24
8. EURO 7.476.284,71
9. EURO 5.377.483,53
10. EURO 1.526.516,44
11. EURO 577.100,95
12. EURO 1.014,32
13. EURO 1.607.583,17.

6de verslag:
1. EURO 4.399.740,89
2. EURO 276.990,57
3. EURO 720.190,74
4. EURO 1.991.795,37
5. EURO 188.801,62
6. EURO 331.417,97
7. EURO 304.256,24
8 EURO 7.499.686,27
9. EURO 5.395.882,68
10. EURO 1.526.516,44
11. EURO 581.239,71
12. EURO 1.014,32
13. EURO 1.607.583,17

3de verslag:
EURO 3.787.052,52
EURO 372.775,09
EURO 642.697,80
EURO 3.423.037,52
EURO 193.781,80
EURO 308.905,42
EURO 269.842,36
EURO 6.902.049,84
EURO 4.031.637,43
EURO 949.974,28
EURO 8.011,97
nog niet bekend
EURO 15.978,30.

4de verslag:
EURO 4.399.200,55
EURO 325.550,31
EURO 667.263,61
EURO 3.453.706,51
EURO 194.933,31
EURO 328.263,64
EURO 305.206,36
EURO 7.323.620,92
EURO 5.312.655,10
EURO 1.538.266,80
EURO 577.100,95
EURO 1.014,32
EURO 1.346.754,54

7de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode zijn – ten opzichte van het 6de verslag – enkel de concurrente
vorderingen van Foodservice Oosterblokker B.V. (vennootschap nr. 4) en Kruidenier Orderpick Centrum B.V.
(vennootschap nr. 9) gewijzigd naar respectievelijk EURO 2.038.782,36 en EURO 5.210.827,35. De overige
vorderingen zijn ongewijzigd gebleven.
8ste verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode zijn – ten opzichte van het 6de verslag – enkel de concurrente
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vorderingen van Foodservice Oosterblokker B.V. (vennootschap nr. 4), Kruidenier Foodservices B.V. (vennootschap
nr. 8), Kruidenier Orderpick Centrum B.V. (vennootschap nr. 9) en Peer Kamsma Foodservice B.V. (vennootschap nr.
11) gewijzigd naar respectievelijk EURO 1.948.559,07, EURO 7.726.226,83, EURO 5.309.733,94 en EURO
576.081,45. De overige vorderingen zijn ongewijzigd gebleven (vergeleken van het 6de verslag).
9de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode is bij De Gouden Korenaar B.V. (vennootschap nr. 2) het
totaalbedrag aan concurrente vorderingen gewijzigd naar EURO 277.684,81, bij Kruidenier Foodservices B.V.
(vennootschap nr. 8) is het totaalbedrag aan concurrente vorderingen gewijzigd naar EURO 7.723.197,09 en bij
Kruidenier Orderpick Centrum B.V. (vennootschap nr. 9) is het totaalbedrag aan concurrente vorderingen gewijzigd
naar EURO 5.307.556,89. De overige vorderingen zijn ongewijzigd gebleven (vergeleken van het 8ste verslag).
10de verslag:
1. EURO 4.399.740,89
2. EURO 277.684,81
3. EURO 720.190,74
4. EURO 1.948.559,07
5. EURO 188.801,62
6. EURO 331.417,97
7. EURO 304.256,24
8. EURO 7.723.197,09
9. EURO 5.307.556,89
10. EURO 1.526.516,44
11. EURO 576.081,45
12. EURO 1.014,32
13. EURO 1.607.583,17
11de verslag: Totaal EURO 24.775.493,06.
12de verslag: EURO 24.923.786,15.
16e verslag: EURO 24.915.664,13.
17e verslag: ongewijzigd.
18e verslag: ongewijzigd.
19e verslag: EURO 24.940.452,59.
26e verslag: EUR 24.935.523,91.
9.7

Verwachte wijze van afwikkeling
1ste verslag: Nog niet bekend.
3de verslag: Gezien de omvangrijkheid en complexiteit van de administratie, is het onderzoek naar de rechtmatigheid
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en bestuurdersaansprakelijkheid in drie fasen ingedeeld. Pas nadat dit onderzoek is afgerond, kan meer duidelijkheid
worden geboden omtrent de verwachte wijze van afwikkeling.
4de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode heeft de uitvoerige toetsing door de (onafhankelijk) accountant
plaatsgevonden. Naar verwachting zullen de eerste bevindingen circa begin februari 2015 aan de curator worden
voorgelegd. Afhankelijk van de inhoud van de eerste bevindingen, kan nadien een aanvang worden gemaakt met de
volgende fase. De curator streeft er naar in het vijfde verslag op het punt van afwikkeling van de onderhavige
faillissementen meer duidelijkheid te bieden.
5de verslag: Door de curator is in het kader van een doelmatige afwikkeling van de onderhavige dertien
faillissementen bij de Rechters-Commissaris een verzoek ingediend om over te mogen gaan tot geconsolideerde
afwikkeling, hetgeen met zich zal meebrengen dat alle activa en passiva van de dertien vennootschappen als één
geheel zullen worden beschouwd en dienovereenkomstig zal worden afgewikkeld (en uitgekeerd). Vanzelfsprekend
wordt daarbij de wettelijke rangregeling in acht genomen. Uit onderzoek is gebleken dat aan de criteria voor
geconsolideerde afwikkeling (de zogeheten “Infotheek-criteria”) is voldaan. Hoewel consolidatie een uitzondering is
op de normale wijze van (individuele) afwikkeling van de onderhavige dertien faillissementen, is het standpunt van de
curator dat deze uitzondering in casu zowel gerechtvaardigd als noodzakelijk is om aan de posities van
(bevoorrechte) schuldeisers recht te doen.
Alvorens ter zake een definitief besluit te nemen, is onderhavig voornemen tot geconsolideerde afwikkeling van de
faillissementen op verzoek van de Rechters-Commissaris voorgelegd aan de leden van de voorlopige
crediteurencommissie. De curator wacht thans hun advies c.q. goedkeuring af. Indien overige crediteuren tegen een
dergelijke consolidatie bezwaren zouden koesteren, worden zij hierbij uitgenodigd hun visie daaromtrent kenbaar te
maken bij de curator. De curator verwacht ter zake dit punt in het zesde verslag meer duidelijkheid te kunnen geven.
6de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode heeft de curator op zijn voornemen tot geconsolideerde afwikkeling
van de onderhavige faillissementen zowel van de leden van de voorlopige crediteurencommissie, als van de
rechters-commissaris, positief advies c.q. goedkeuring ontvangen. Wat betreft de overige crediteuren is tegen
voormeld voornemen geen bezwaar geopenbaard. De curator zal derhalve op termijn overgaan tot geconsolideerde
afwikkeling van de onderhavige faillissementen. Gedurende komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of
ook de twee recent uitgesproken faillissementen van Kruidenier Arkensteyn Foodservice B.V. en Foodservice
Grootverbruik Laurens Terpstra B.V. eveneens op basis van de zogeheten “infotheek-criteria” in de geconsolideerde
afwikkeling kunnen worden meegenomen. De curator verwacht in het zevende verslag hieromtrent meer duidelijkheid
te kunnen geven.
7de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode heeft de curator zorgvuldig de meest geëigende wijze van liquidatie
van de overige aan Kruidenier Groep B.V. c.s. gelieerde vennootschappen voorbereid. Gedurende komende
verslagperiode zal hieraan verder gevolg worden gegeven en zal tevens definitief worden beoordeeld in hoeverre de
later gefailleerde vennootschappen eveneens in de geconsolideerde afwikkeling worden meegenomen.
8ste verslag: Zie punt 7.1 met betrekking tot de boekhoudplicht. Voorts staat aan het begin van dit verslag reeds
omschreven (zie punt 1.7), dat de curator gedurende de afgelopen verslagperiode zijn onderzoek naar de financiële
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posities en rechten en plichten van acht (klein)dochtervennootschappen en deelnemingen gelieerd aan Kruidenier
Groep B.V. heeft afgerond en vervolgens tezamen met de bestuurders en aandeelhouders de ontbinding van deze
acht (klein)dochtervennootschappen en deelnemingen heeft geëffectueerd.
9de verslag: Zie punt 7.5.
11de verslag: omtrent de verwachte wijze van afwikkeling kan nog geen uitsluitsel worden gegeven gelet op de
resterende kwesties.. Wel is duidelijk dat sprake is van substantiële boedelvorderingen die vooralsnog het
boedelactief overtreffen.
26e verslag: Opheffing wegens de toestand van de boedel.
28e verslag: De curator heeft de crediteurencommissie verzocht of zij ex artikel 78 Fw advies wenst uit te brengen
over de afwikkeling van het faillissement van Kruidenier Groep B.V. 2 van de 3 leden van de crediteurencommissie
hebben te kennen gegeven van die gelegenheid gebruik te willen maken. De curator is thans doende met het
bepalen van een datum voor de (digitale) vergadering van de crediteurencommissie.
29e verslag: De crediteurencommissie is in de gelegenheid gesteld advies te geven over de wijze van afwikkeling van
het faillissement. De crediteurencommissie heeft zich berust in de door de curator voorgestelde wijze van afwikkeling.
De curator is thans doende met een finale controle van de aangemelde en ingediende (boedel-)vorderingen, waarna
het faillissement voor andere afwikkeling kan worden voorgedragen.
9.8

Werkzaamheden
1ste verslag: Gedurende komende verslagperiode zal de curator de indiening schuldvorderingen verder faciliteren.
De Rechtbank Rotterdam heeft een voorlopige commissie van schuldeisers (crediteurencommissie) benoemd ex
artikel 74 lid 1 Fw, bestaande uit de Belastingdienst, Deutsche Bank AG en FrieslandCampina Consumer Products
Europe B.V. Gedurende komende verslagperiode zal de curator middels vergadering met deze commissie het advies
van de vergadering inwinnen, zo dikwijls de curator nodig acht.
2de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode heeft de curator de eerste vergadering met de leden van de
voorlopige crediteurencommissie gehouden. Medio september 2014 zal de tweede vergadering plaatsvinden.
Conform afspraak worden de verkopen van actief met een koopprijs boven de EURO 25.000,00 telkens ter
(positieve) advisering voorgelegd aan de leden van de voorlopige crediteurencommissie, en daarna voor
toestemming aan de Rechters-Commissaris. Tot heden is telkens positief geadviseerd en toestemming verleend.
3de verslag: De tweede vergadering met de leden van de voorlopige crediteurencommissie zal plaatsvinden op 17
november 2014. Onderwerp van vergadering zal onder meer zijn (financiële) verslaglegging omtrent de
werkzaamheden van de curator tot nu toe.
4de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode heeft de tweede vergadering met de leden van de voorlopige
crediteurencommissie plaatsgevonden. Alsdan is onder meer gesproken over de (financiële) stand van alle boedels
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en de (on)mogelijkheid van geconsolideerde afwikkeling van de onderhavige faillissementen. Naar aanleiding hiervan
heeft de curator een geconsolideerde afwikkeling nader onderzocht. Naar het zich laat aanzien bestaat er
mogelijkheid tot geconsolideerde afwikkeling; het boedelactief is thans onvoldoende om alle preferente vorderingen
volledig te kunnen voldoen en er zal tevens niet worden toegekomen aan de uitkering aan concurrente schuldeisers.
De curator zal de Rechter-Commissaris hieromtrent separaat nader berichten.
Alvorens in de komende verslagperiode een eventuele derde vergadering met de leden van de voorlopige
crediteurencommissie in te plannen, zal de curator op voorhand de Rechter-Commissaris separaat adviseren omtrent
de noodzakelijkheid hiervan.
5de verslag: Door de curator is in het kader van een doelmatige afwikkeling van de onderhavige dertien
faillissementen bij de Rechters-Commissaris een verzoek ingediend om over te mogen gaan tot geconsolideerde
afwikkeling, hetgeen met zich zal meebrengen dat alle activa en passiva van de dertien vennootschappen als één
geheel zullen worden beschouwd en dienovereenkomstig zal worden afgewikkeld (en uitgekeerd). Vanzelfsprekend
wordt daarbij de wettelijke rangregeling in acht genomen. Uit onderzoek is gebleken dat aan de criteria voor
geconsolideerde afwikkeling (de zogeheten “Infotheek-criteria”) is voldaan. Hoewel consolidatie een uitzondering is
op de normale wijze van (individuele) afwikkeling van de onderhavige dertien faillissementen, is het standpunt van de
curator dat deze uitzondering in casu zowel gerechtvaardigd als noodzakelijk is om aan de posities van
(bevoorrechte) schuldeisers recht te doen.
Alvorens ter zake een definitief besluit te nemen, is onderhavig voornemen tot geconsolideerde afwikkeling van de
faillissementen op verzoek van de Rechters-Commissaris voorgelegd aan de leden van de voorlopige
crediteurencommissie.
De curator wacht thans hun advies c.q. goedkeuring af. Indien overige crediteuren tegen een dergelijke consolidatie
bezwaren zouden koesteren, worden zij hierbij uitgenodigd hun visie daaromtrent kenbaar te maken bij de curator.
De curator verwacht ter zake dit punt in het zesde verslag meer duidelijkheid te kunnen geven.
6de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode heeft de curator op zijn voornemen tot geconsolideerde afwikkeling
van de onderhavige faillissementen zowel van de leden van de voorlopige crediteurencommissie, als van de
rechters-commissaris, positief advies c.q. goedkeuring ontvangen. Wat betreft de overige crediteuren is tegen
voormeld voornemen geen bezwaar geopenbaard. De curator zal derhalve op termijn overgaan tot geconsolideerde
afwikkeling van de onderhavige faillissementen. Gedurende komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of
ook de twee recent uitgesproken faillissementen van Kruidenier Arkensteyn Foodservice B.V. en Foodservice
Grootverbruik Laurens Terpstra B.V. eveneens op basis van de zogeheten “infotheek-criteria” in de geconsolideerde
afwikkeling kunnen worden meegenomen. De curator verwacht in het zevende verslag hieromtrent meer duidelijkheid
te kunnen geven.
7de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode heeft de curator zorgvuldig de meest geëigende wijze van liquidatie
van de overige aan Kruidenier Groep B.V. c.s. gelieerde vennootschappen voorbereid. Gedurende komende
verslagperiode zal hieraan verder gevolg worden gegeven en zal tevens definitief worden beoordeeld in hoeverre de
later gefailleerde vennootschappen eveneens in de geconsolideerde afwikkeling worden meegenomen.
8ste verslag: Zie punt 9.7.
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9de verslag: Onderzoek verrichten als in onderdeel 7 (Rechtmatigheid) vermeld.
10de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode zijn de Rechter-Commissaris en de voorlopige
crediteurencommissie geïnformeerd omtrent de uitkomsten van het onderzoek zoals vermeld in punt 7.1. en het
nader onderzoek zoals vermeld in punt 7.5. De curator streeft ernaar laatstgenoemd onderzoek gedurende komende
verslagperiode af te ronden.
11de verslag: ongewijzigd.
12de verslag: gedurende de afgelopen verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan naar materiële
tekortkoming c.q. onregelmatigheden en is daarover in overleg met de bestuurder van curandi.
13de verslag: de afgelopen verslagperiode hebben ontwikkelingen plaatsgevonden in de procedure tegen debiteur
PDX Services B.V., welke procedure nog immer voortduurt. Voorts heeft de curator nadere werkzaamheden verricht
met betrekking tot door de curator vastgestelde materiële tekortkomingen c.q. onregelmatigheden, en daarover nader
gesproken met de bestuurder, zoals voormeld onder punt 7.5.
14de verslag: de afgelopen verslagperiode hebben enkele ontwikkelingen plaatsgevonden in de lopende procedure.
Voorts heeft de curator nadere werkzaamheden verricht met betrekking tot door de curator vastgestelde materiële
tekortkomingen c.q. onregelmatigheden, en daarover nader gesproken met de bestuurder, zoals vermeld onder punt
7.5.
15de verslag: ook gedurende de afgelopen verslagperiode hebben enkele ontwikkelingen plaatsgevonden in de
lopende procedure, en heeft de curator nadere werkzaamheden verricht met betrekking tot door de curator
vastgestelde materiële tekortkomingen c.q. onregelmatigheden, en daarover nader gesproken met de bestuurder,
zoals vermeld onder punt 7.5.
17e verslag: verrichte werkzaamheden hebben betrekking op de kwesties als vermeld onder 1.4 en 7.5.
18e verslag: actuele kwesties waarin werkzaamheden zijn en worden verricht betreffen de vorderingen op PDX, NV
Catering en Vereecke en de heer Kruidenier (zie onder 1.4 en 7.5).
19e verslag: actuele werkzaamheden richten zich thans nog op vorderingen op het incasseren van vorderingen op
PDX Services B.V., NV Catering Belgium en borg Vereecke en de bestuurder. Voorts is de curator de afgelopen
periode bekend geraakt met een tweetal onverdeelde aandelen in onroerende zaken die nog op naam van curanda
blijken te staan. De curator onderzoek de geëigende wijze van afwikkeling.
20e verslag: actuele werkzaamheden richten zich thans nog op vorderingen op het incasseren van vorderingen op NV
Catering Belgium en borg Vereecke en de bestuurder. Voorts is de curator voornemens om over te gaan tot levering
van een tweetal onverdeelde aandelen in onroerende zaken die nog op naam van curanda blijken te staan.
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21e verslag: actuele werkzaamheden richten zich thans nog op vorderingen op het incasseren van vorderingen op NV
Catering Belgium en borg Vereecke en de bestuurder. Voorts verwacht de curator gedurende de volgende
verslagperiode over te zullen gaan tot levering van een tweetal onverdeelde aandelen in onroerende zaken die nog
op naam van curanda blijken te staan.
22e verslag: actuele werkzaamheden richten zich thans nog op vorderingen op het incasseren van vorderingen op NV
Catering Belgium en borg Vereecke en de bestuurder.
23e verslag: actuele werkzaamheden richten zich thans nog op vorderingen op het incasseren van vorderingen op NV
Catering Belgium en borg Vereecke en de bestuurder.
24e verslag: actuele werkzaamheden richten zich thans nog op vorderingen op het incasseren van vorderingen op NV
Catering Belgium en borg Vereecke en de bestuurder.
25e verslag: actuele werkzaamheden richten zich thans nog op vorderingen op het incasseren van vorderingen op NV
Catering Belgium en borg Vereecke en de bestuurder.
26e verslag: Vanwege het naar verwachting uitblijven van verdere betalingen en het kennelijk ontbreken
verhaalsmogelijkheden (gezien daartoe beschikbare openbare bronnen en andere voor de Belgische advocaat
kenbare informatie) heeft de curator ertoe besloten om geen nadere maatregelen te treffen jegens N.V. Catering
Belgium en de heer Vereecke. De curator is in overleg met de Belgische advocaat over de algehele afronding van
deze kwestie.
De curator zal de rechter-commissaris op korte termijn verzoeken de faillissementen voor geconsolideerde
afwikkeling bij de rechtbank voor te dragen. De curator heeft de crediteurencommissie inmiddels op de hoogte
gesteld van zijn voornemen om de faillissementen voor afwikkeling bij de rechtbank voor te dragen.
27e verslag: de curator verwacht de laatste werkzaamheden, waaronder het verkopen van de resterende merk- en
domeinnamen en het inplannen van een overleg met de crediteurencommissie, op korte termijn te kunnen afronden.
Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond zullen de faillissementen voor afwikkeling kunnen worden voorgedragen.
28e verslag: de curator is doende met het bepalen van een datum voor de vergadering met de crediteurencommissie.
29e verslag: De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode gezet aan de afwikkeling van de faillissementen. De
verwachting is dat de laatste werkzaamheden in de komende verslagperiode verder kunnen worden afgerond waarna
de faillissementen voor afwikkeling kunnen worden voorgedragen.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissementen
1ste verslag: Nog niet bekend.
3de verslag: Nog niet bekend.
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4de verslag: Nog niet bekend.
5de verslag: Nog niet bekend.
6de verslag: Nog niet bekend.
7de verslag: Nog niet bekend.
8ste verslag: Zie punt 9.7.
9de verslag: Zie punt 7.5.
11de verslag: Na afwikkeling van punten als vermeld onder
13e verslag: mede afhankelijk van de termijn van voortduren van de lopende procedure en de discussie met de
bestuurder over door de curator vastgestelde materiële tekortkomingen c.q. onregelmatigheden.
17e verslag: afhankelijk van afwikkeling punten 1.4 en 7.5.
26e verslag: Vierde kwartaal 2021/Eerste kwartaal 2022.
27e verslag: nog niet bekend.
28e verslag: de curator verwacht dat de vergadering met de crediteurencommissie over de wijze van vereffening van
binnen de komende verslagperiode kan worden gepland, waarna (na het ontvangen van het advies van de
crediteurencommissie) het faillissement voor nadere afwikkeling kan worden voorgedragen.
29e verslag: De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode gezet aan de afwikkeling van de faillissementen. De
verwachting is dat de laatste werkzaamheden in de komende verslagperiode verder kunnen worden afgerond waarna
de faillissementen voor afwikkeling kunnen worden voorgedragen.
10.2

Plan van aanpak
1ste verslag: Gelet op de omvang van de onderhavige faillissementen en hetgeen thans bekend is bij de curator, zijn
de werkzaamheden ter zake de afwikkeling voorlopig onderverdeeld in drie tranches, te weten 1) het gecontroleerd
staken van de activiteiten, 2) het uitwinnen van de activa en 3) het beoordelen van de rechtmatigheid
en bestuurdersaansprakelijkheid. Indien en zodra de werkzaamheden uit de tweede tranche tot afronding komen, zal
aanvang worden genomen met de derde tranche, doch in ieder geval vóór 1 juli 2014.
2de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode is de curator druk doende geweest de activiteiten gecontroleerd te
staken en de activa uit te winnen. De curator is nog niet toegekomen aan de derde tranche, te weten het beoordelen
van de rechtmatigheid en bestuurdersaansprakelijkheid. Naar verwachting zal de curator gedurende komende
verslagperiode de eerste en tweede tranche kunnen afronden. Nadien zal de curator de rechtmatigheid en
bestuurdersaansprakelijkheid beoordelen. Alsdan zal tevens de boekhoudplicht nader worden onderzocht, teneinde
te kunnen beoordelen of curandi heeft voldaan aan de boekhoudplicht zoals opgenomen in artikel 2:10 BW.
3de verslag: Recentelijk is de curator – na positief advies van alle leden van de voorlopige crediteurencommissie en
toestemming van de Rechter-Commissaris – aangevangen met voormelde derde tranche. In dat kader vindt een
kritisch onderzoek plaats in de zeer omvangrijke administratie van curandi, alsook een beoordeling van diverse
rechtshandelingen voorafgaand aan de faillissementen. Vooralsnog kan niet geconcludeerd worden dat de
administratie op orde is. De curator heeft het derhalve noodzakelijk geacht onderhavige administratie door een
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(onafhankelijke) accountant te laten toetsen, ten behoeve van de vraag of de administratie al dan niet voldoet aan
hetgeen artikel 2:10 BW en de jurisprudentie daaromtrent stelt. Daarnaast acht de curator van belang dat er een
onafhankelijk accountantsrapport wordt opgesteld. Gezien de omvangrijkheid en complexiteit van de administratie, is
het onderzoek in drie fasen ingedeeld. Het vierde verslag zal op dit punt meer duidelijkheid bieden.
4de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode heeft de uitvoerige toetsing door de (onafhankelijk) accountant
plaatsgevonden. Naar verwachting zullen de eerste bevindingen circa begin februari 2015 aan de curator worden
voorgelegd. Afhankelijk van de inhoud van de eerste bevindingen, kan nadien een aanvang worden gemaakt met de
volgende fase. De curator streeft er naar in het vijfde verslag op het punt van afwikkeling van de onderhavige
faillissementen meer duidelijkheid te bieden.
5de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode is de eerste fase van het rechtmatigheidsonderzoek afgerond,
waarin de (onafhankelijk) accountant de administratie van curandi en overige relevante informatie heeft onderzocht.
De accountant heeft zijn bevindingen in een rapport ter beschikking gesteld aan de curator en nadere
onderzoekspunten aangedragen. Op basis hiervan is de tweede fase van het rechtmatigheidsonderzoek
aangevangen. De curator verwacht eind derde kwartaal van 2015 de resultaten van deze tweede fase te ontvangen
en zal ter zake – indien noodzakelijk – met betrokkenen in gesprek gaan. Het zesde verslag zal op dit punt meer
duidelijkheid bieden.
Alvorens ter zake de geconsolideerde afwikkeling van de onderhavige dertien faillissementen een definitief besluit te
nemen, is onderhavig voornemen tot geconsolideerde afwikkeling van de faillissementen op verzoek van de
Rechters-Commissaris voorgelegd aan de leden van de voorlopige crediteurencommissie. De curator wacht thans
hun advies c.q. goedkeuring af.
Indien overige crediteuren tegen een dergelijke consolidatie bezwaren zouden koesteren, worden zij hierbij
uitgenodigd hun visie daaromtrent kenbaar te maken bij de curator. De curator verwacht ter zake dit punt in het zesde
verslag meer duidelijkheid te kunnen geven.
6de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode heeft de curator nadere vragen gesteld aan de door de boedel
ingeschakelde accountant omtrent de rapportage, welke door deze accountant is opgesteld naar aanleiding van de
afronding van de tweede fase van het rechtmatigheidsonderzoek.
De curator ontvangt gedurende komende verslagperiode naar aanleiding hiervan een definitief rapport en zal zich
alsdan beraadslagen over het al dan niet treffen van nadere (rechts)maatregelen jegens de bestuurder van curandi.
Het zevende verslag zal op dit punt meer duidelijkheid bieden.
7de verslag: Gedurende afgelopen verslagperiode heeft de accountant het rapport definitief gemaakt. De bestuurder
van curandi is geconfronteerd met enkele constateringen en is in de gelegenheid gesteld hierop inhoudelijk te
reageren. Het is nu wachten hierop, waarna de curator zich zal beraden over eventueel te treffen
(rechts)maatregelen jegens de bestuurder van curandi. De curator streeft ernaar gedurende komende verslagperiode
op dit punt meer duidelijkheid te verschaffen.
8ste verslag: Zie punt 9.7.
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9de verslag: Zie punt 9.8.
10de verslag: Afronden nader onderzoek, zoals vermeld in punt 7.5. Tevens zal worden toegezien op afwikkeling van
de tussentijdse aangifte omzetbelasting over de boedelperiode, resulterend in een (tussentijdse) teruggave
omzetbelasting.
12de verslag: De beschikking teruggave tussentijdse OB is inmiddels ontvangen. De curator ziet toe op de ontvangst
van betaling daarvan. De curator voert overleg met de bestuurder van curandi over door de curator geconstateerde
materiële tekortkomingen c.q. onregelmatigheden.
13de verslag: de tussentijdse teruggave OB is ontvangen en verwerkt in het financieel verslag.
14de verslag: vervolg overleg als vermeld onder 7.5 en voortzetting procedure als vermeld onder 1.4.
15de verslag: vervolg overleg als vermeld onder 7.5 en voortzetting procedure als vermeld onder 1.4.
16de verslag: vervolg overleg als vermeld onder 7.5 en voortzetting procedure als vermeld onder 1.4.
17de verslag: vervolg overleg als vermeld onder 7.5 en voortzetting procedure(s) c.q. overleg als vermeld onder 1.4.
18de verslag: vervolg overleg als vermeld onder 7.5 en voortzetting procedure(s) c.q. overleg als vermeld onder 1.4.
19e verslag: zie 7.5 en 1.4. Daarnaast resteert afwikkeling van de onverdeelde aandelen in de eigendomsrechten op
een tweetal onroerende zaken.
20e verslag: het incasseren van vorderingen op NV Catering Belgium en borg Vereecke en de bestuurder. Voorts is
de curator voornemens om over te gaan tot levering van een tweetal onverdeelde aandelen in onroerende zaken die
nog op naam van curanda blijken te staan.
21e verslag: het incasseren van vorderingen op NV Catering Belgium en borg Vereecke en de bestuurder. Voorts
verwacht de curator gedurende de volgende verslagperiode te zullen overgaan tot levering van een tweetal
onverdeelde aandelen in onroerende zaken die nog op naam van curanda blijken te staan.
22e verslag: het incasseren van vorderingen op NV Catering Belgium en borg Vereecke en de bestuurder.
23e verslag: het incasseren van vorderingen op NV Catering Belgium en borg Vereecke en de bestuurder.
24e verslag: het incasseren van vorderingen op NV Catering Belgium en borg Vereecke en de bestuurder.
25e verslag: het incasseren van vorderingen op NV Catering Belgium en borg Vereecke en de bestuurder.
26e verslag: Vanwege het naar verwachting uitblijven van verdere betalingen en het kennelijk ontbreken

30/36

verhaalsmogelijkheden (gezien daartoe beschikbare openbare bronnen en andere voor de Belgische advocaat
kenbare informatie) heeft de curator ertoe besloten om geen nadere maatregelen te treffen jegens N.V. Catering
Belgium en de heer Vereecke. De curator is in overleg met de Belgische advocaat over de algehele afronding van
deze kwestie. Vervolgens zijn alle werkzaamheden verricht en liggen de faillissementen voor geconsolideerde
afwikkeling gereed. De curator zal de rechter-commissaris bij indiening van dit verslag verzoeken de faillissementen
voor geconsolideerde afwikkeling bij de rechtbank voor te dragen.
27e verslag: De curator streeft ernaar de laatste werkzaamheden in de komende verslagperiode af te ronden, waarna
de faillissementen voor afwikkeling kunnen worden voorgedragen.
28e verslag: de curator is doende met het plannen van een vergadering met de crediteurencommissie over de wijze
van vereffening.
29e verslag: De verwachting is dat de laatste werkzaamheden in de komende verslagperiode kunnen worden
afgerond, waarna de faillissement voor afwikkeling kunnen worden voorgedragen.
10.3

Saldi boedelrekeningen
1ste verslag: Tot heden bedraagt het saldo van alle boedelrekeningen in totaal EURO 689.840,19. In de financiële
verslagen, welke separaat worden gedeponeerd, zijn de ontvangen bedragen op de diverse boedelrekeningen per
vennootschap nader gespecificeerd.
2de verslag: Het saldo op de boedelrekeningen bedraagt per 21 juli 2014:
1. EURO 777.917,07
2. EURO
0,00
3. EURO 11.805,03
4. EURO 29.609,95
5. EURO
0,00
6. EURO
0,00
7. EURO 152.910,51
8. EURO 69.275,35
9. EURO
0,00
10. EURO 261.069,81
11. EURO 7.604,63
12. EURO
0,00
13. EURO
0,00.
3de verslag: Het saldo op de boedelrekeningen bedraagt per 14 oktober 2014:
1. EURO 168.599,66
2. EURO 322.862,44
3. EURO 7.880,87
4. EURO 275.457,57
5. EURO 5.265,26
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6. EURO 1.889,90
7. EURO 154.841,95
8. EURO 4.560,70
9. EURO 0,00
10. EURO 1.247.586,58
11. EURO 7.869,63
12. EURO 0,00
13. EURO 0,00.
4de verslag: Het saldo op de boedelrekeningen bedraagt per 19 januari 2015:
1. EURO 92.325,10
2. EURO 322.862,44
3. EURO 9.125,36
4. EURO 281.234,36
5. EURO 5.265,26
6. EURO 1.889,90
7. EURO 155.021,15
8. EURO 2.061,04
9. EURO 0,00
10. EURO 1.201.602,11
11. EURO 7.869,63
12. EURO 0,00
13. EURO 0,00.
5de verslag: Het saldo op de boedelrekeningen bedraagt per 14 juli 2015:
1. EURO 411.361,82
2. EURO 322.996,70
3. EURO 69.860,34
4. EURO 313.128,18
5. EURO 5.265,26
6. EURO 26.848,45
7. EURO 155.021,15
8. EURO 134.597,54
9. EURO 200,78
10. EURO 1.224.843,63
11. EURO 7.869,63
12. EURO 0,00
13. EURO 0,00.
6de verslag:
1. EURO 142.242,60
2. EURO 324.109,57
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3. EURO 74.791,57
4. EURO 334.112,97
5. EURO 5.650,92
6. EURO 26.940,97
7. EURO 159.064,03
8. EURO 466.117,09
9. EURO 13.203,50
10. EURO 1.226.295,44
11. EURO 7.896,74
12. EURO 0,00
13. EURO 0,00.
7de verslag:
1. EURO 180.742,35
2. EURO 324.862,74
3. EURO 76.966,57
4. EURO 334.880,26
5. EURO 6.551,15
6. EURO 27.003,57
7. EURO 159.433,66
8. EURO 347.245,37
9. EURO 13.807,64
10. EURO 1.218.236,55
11. EURO 7.915,09
12. EURO 0,00
13. EURO 0,00.
8ste verslag: Het saldo op de boedelrekeningen bedraagt per 27 januari 2017:
1. EURO 1.503.837,40
2. EURO 325.189,93
3. EURO 76.965,46
4. EURO 335.199,40
5. EURO 8.451,71
6. EURO 27.034,72
7. EURO 159.631,49
8. EURO 546.239,53
9. EURO 58.825,01
10. EURO 1.219.493,38
11. EURO 7.932,28
12. EURO 0,00
13. EURO 1.514,11.
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9de verslag: Het saldo op de boedelrekeningen bedraagt per 26 juni 2017:
1. EURO 1.391.431,65
2. EURO 329.695,75
3. EURO 77.003,54
4. EURO 335.365,21
5. EURO 8.524,62
6. EURO 27.048,09
7. EURO 159.710,44
8. EURO 548.731,38
9. EURO 58.849,86
10. EURO 1.219.996,90
11. EURO 7.936,19
12. EURO 0,00
13. EURO 1.514,11.
10de verslag: Het saldo op de boedelrekeningen bedraagt per 26 september 2017:
1. EURO 1.324.924,16
2. EURO 329.744,07
3. EURO 77.014,82
4. EURO 335.414,36
5. EURO 8.525,15
6. EURO 27.052,06
7. EURO 159.733,84
8. EURO 551.413,82
9. EURO 58.858,49
10. EURO 1.220.143,49
11. EURO 7.936,68
12. EURO 0,00
13. EURO 1.514,11.
11de verslag: Het saldo op de boedelrekeningen bedraagt per 15 december 2017:
1. EURO 1.327.198,23
2. EURO 329.785,17
3. EURO 77.024,42
4. EURO 335.456,17
5. EURO 8.525,15
6. EURO 27.055,43
7. EURO 159.753,74
8. EURO 551.152,47
9. EURO 58.865,83
10. EURO 1.220.268,16
11. EURO 7.936,68
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12. EURO 0,00
13. EURO 1.514,11.
Geconsolideerd saldo: EURO 4.104.709,56.
12de verslag: Geconsolideerd saldo: EURO 4.104.894,47.
13e verslag: geconsolideerd saldo EURO 4.056.168,26.
14e verslag: geconsolideerd saldo EURO 4.035.546,57.
15e verslag: geconsolideerd saldo EURO 4.044.493,03.
16de verslag: geconsolideerd saldo: EURO 4.010.555,60.
17de verslag: geconsolideerd saldo: EURO 4.009.248,72.
18de verslag: geconsolideerd saldo: EURO 4.023.328,46.
19e verslag: geconsolideerd saldo: EURO 4.023.382,98.
20e verslag: geconsolideerd saldo: EURO 3.992.549,11.
21e verslag: geconsolideerd saldo: EURO 3.992.557,58.
22e verslag: geconsolideerd saldo: EURO 3.994.978,58.
23e verslag: geconsolideerd saldo: EURO 3.995.246,94.
24e verslag: geconsolideerd saldo: EURO 3.946.153,40.
25e verslag: geconsolideerd saldo: EURO 3.946.153,40.
26e verslag: geconsolideerd saldo: EURO 3.939.736,89.
27e verslag: geconsolideerd saldo: EUR 3.933.973,73.
28e verslag: geconsolideerd saldo: EUR 3.926.136,82
29e verslag: geconsolideerd saldo: EUR 3.921.348,36
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10.4 Indiening volgend gecombineerd verslag
29e verslag: 6 december 2022

10.5 Status van dit gecombineerd verslag
Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met eventuele eerdere verslaglegging en is gebaseerd
op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit
betekent dat ook de in dit verslag opgenomen financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen
worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
10.6 Werkzaamheden
Voor zover vereist heeft de Rechter-Commissaris toestemming gegeven voor de rechtshandelingen van de
curator, zoals vermeld in dit gecombineerd verslag.
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