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mr. M. Aukema
mr C.R. Zijderveld

Algemene gegevens
Naam onderneming
O.W . Bunker (Netherlands) B.V.

28-09-2021
22

Gegevens onderneming
De vorige openbare faillissementsverslagen zijn op een andere w ijze
gepubliceerd. Voor de tekst uit de vorige verslagen verw ijst de curator u graag
naar het Centraal Insolventieregister.

28-09-2021
22

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 54.937,81

07-07-2022
25

€ 104.951,89

04-11-2022
26

Verslagperiode

Verslagperiode
van

28-09-2021
22

14-12-2020
t/m
26-9-2021
van

14-04-2022
24

27-12-2021
t/m
10-4-2022
van

07-07-2022
25

11-4-2022
t/m
10-7-2022
van

04-11-2022
26

11-7-2022
t/m
30-10-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

22

47 uur 18 min

23

27 uur 48 min

24

31 uur 48 min

25

9 uur 0 min

26

10 uur 30 min

totaal

126 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Banksaldo
totaal

Toelichting andere activa
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode contact gehad met ABN
AMRO over de bankrekeningen die O.W . Bunker (Netherlands) B.V. aanhoudt
bij ABN AMRO. ABN AMRO heeft aan de curator bevestigd dat sprake is van
creditsaldi (tezamen EUR 50.648,80) en dat sprake is van een openstaande
garantie (EUR 272,42). ABN AMRO heeft het bedrag van EUR 50.376,33
overgemaakt naar de boedelrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

04-11-2022
26

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
ING heeft de curator op vertrouw elijke basis geïnformeerd over de tussentijdse
resultaten van de inning. Op basis van deze informatie verw acht de curator dat
geen surplus voor de boedel zal resteren.

28-09-2021
22

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Zie hiervoor onder 4.2.

28-09-2021
22

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
ING heeft de curator op vertrouw elijke basis geïnformeerd over de tussentijdse
resultaten van de inning. Op basis van deze informatie verw acht de curator dat
geen surplus voor de boedel zal resteren.

28-09-2021
22

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Aangezien geen surplus van de debiteureninning is te verw achten, zal geen
uitdeling aan preferente of concurrente schuldeisers mogelijk zijn.

28-09-2021
22

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Op 7 juni 2021 heeft het Hof van Antw erpen arrest gew ezen in acht
procedures w aarbij O.W . NL en/of de boedel betrokken zijn. Hierin zijn alle
vorderingen tegen O.W . NL en de boedel afgew ezen. Tenzij één van de
partijen cassatie instelt tegen één van de arresten zijn daarmee alle lopende
procedures ten einde gekomen.

28-09-2021
22

Zie punt 9.4.

04-11-2022
26

9.2 Aard procedures
Tegen één van bovengenoemde arresten is cassatie ingesteld.

28-12-2021
23

Zie punt 9.4.

04-11-2022
26

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
De curator zal niet verschijnen in de procedure(s) en zal binnen afzienbare
termijn faillissement voordragen voor opheffing w egens gebrek aan baten (zie
verder onder punt 10).

14-04-2022
24

Zie punt 9.4.

04-11-2022
26

9.4 Werkzaamheden procedures
Het monitoren en w aar nodig voeren van deze procedures tegen zo laag
mogelijke kosten voor de boedel.

28-09-2021
22

De curator heeft de betrokken partijen in de procedures gemaild over zijn
voornemen om het faillissement voor te dragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten. De partijen zijn hiermee in de gelegenheid gesteld om zich uit te
laten over dit voornemen.

28-12-2021
23

Het Hof van Cassatie van België heeft bij beslissing van 28 april 2022 een
arrest van het hof van beroep te Antw erpen vernietigd en verw ezen naar het
hof van beroep te Gent. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode ook
(proces)stukken betekend gekregen in verschillende procedures die zijn
gericht tegen O.W . Bunker (Netherlands) B.V. Hoew el de lopende procedures
niet zijn beëindigd, zal de curator dit faillissement voordragen voor opheffing
w egens gebrek aan baten. De curator heeft de betrokken partijen in de
procedures bericht over zijn voornemen om het faillissement voor te dragen
voor opheffing. De partijen zijn hiermee – voordat de curator het faillissement
zal voordragen voor faillissement – in de gelegenheid gesteld om zich uit te
laten over dit voornemen.

04-11-2022
26

Een advocaat heeft namens een procespartij bezw aar gemaakt tegen het
voornemen van de curator om het faillissement voor te dragen voor
faillissement terw ijl er procedures lopen. De curator zal deze partij van een
reactie voorzien.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
faillissement voordragen voor opheffing w egens gebrek aan baten

28-09-2021
22

De curator verw acht dat het faillissement gedurende de volgende
verslagperiode zal w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan
baten.

28-12-2021
23

De curator heeft een informatieverzoek ontvangen. De curator verw acht dat hij
dit punt in de komende verslagperiode afgew ikkeld kan hebben, w aarna de
curator het faillissement zal voordragen voor opheffing w egens gebrek aan
baten.

14-04-2022
24

De curator heeft een informatieverzoek ontvangen, maar heeft de
opgevraagde stukken na overleg met de verzoekende partij niet verstrekt,
althans niet laten verstrekken. Dit punt is hiermee afgew ikkeld. De curator
verw acht dat hij het faillissement gedurende de volgende verslagperiode zal
voordragen voor opheffing w egens gebrek aan baten.

07-07-2022
25

De curator zal reageren op het bezw aar van één van de procespartijen in de
(lopende) procedures tegen het voornemen van de curator om het
faillissement voor te dragen voor opheffing (zie punten 9.1 tot en met 9.4).
De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten.

04-11-2022
26

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht het faillissement in de komende verslagperiode te zullen
voordragen bij de rechtbank voor opheffing w egens gebrek aan baten.

28-09-2021
22

De curator verw acht het faillissement in de komende verslagperiode te zullen
voordragen bij de rechtbank voor opheffing w egens gebrek aan baten.

28-12-2021
23

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De curator verw acht het faillissement in de komende verslagperiode te zullen
voordragen bij de rechtbank voor opheffing w egens gebrek aan baten.

Bijlagen
Bijlagen

04-11-2022
26

