Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

6

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.10/16/319

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000006716:F001

Datum uitspraak:

14-06-2016

Curator:

Mr. C. van den Bergh

R-C:

mr. J van Spengen

Algemeen
Gegevens onderneming
Stichting Arbeidsreserve Deltametaal, gevestigd te (2991 CM) Barendrecht aan de
Stationsweg 78, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 24161857.
Activiteiten onderneming
Als omschrijving in het handelsregister is vermeld: "Uitzendbureaus Arbeidsreserve metaal- en
elektrotechnische industrie in regio rijnmond en drechtstreek. Het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten aan (deelnemende) bedrijven".
Omzetgegevens
2016: € 1.474.863 (volgens kolommenbalans)
2015: € 8.041.473 (volgens kolommenbalans)
2014: € 10.297.220 (volgens jaarrekening)
2013: € 10.605.579 (volgens jaarrekening)
2012: € 11.173.003 (volgens jaarrekening)
Personeel gemiddeld aantal
170
Saldo einde verslagperiode
€ 140.504,84
€ 539.082,76
€ 868.022,42
€ 973.848,67
€ 956.816,76
€ 1.267.873,83
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€ 1.272.608,96
Verslagperiode
14 juni 2016 tot en met 12 juli 2016
13 juli 2016 tot en met 13 oktober 2016
14 oktober 2016 tot en met 12 januari 2017.
13 januari 2017 tot en met 9 april 2017.
10 april 2017 tot en met 9 juli 2017.
10 juli 2017 tot en met 10 oktober 2017
11 oktober 2017 tot en met 10 januari 2018.
Bestede uren in verslagperiode
85.48 uur
46.36 uur
34.36 uur
39.54 uur
36.18 uur
19.06 uur
8.18 uur
Bestede uren totaal
85.48 uur
132.24 uur
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167
206.54
243.12 uur
262.18 uur
270.36
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De stichting Stichting Arbeidsreserve Deltametaal, handelend onder de naam DMmetaal,
KLHUQD'0PHWDDOLVRSJHULFKWELMQRWDULsOHDNWHYDQ29 augustus 1968. Als bestuurder van
DMmetaal is ingeschreven de Stichting Deltametaal. Als bestuurder van Stichting Deltametaal
is sinds 23 maart 2016 ingeschreven mevrouw A. Jansen.
DMmetaal kent een raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van
de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting.
Daarnaast kent DMmetaal een vergadering van deelnemers. Dit zijn (vertegenwoordigers van)
(rechts)personen die werkzaamheden verrichten in de metaal- of elektrotechnische industrie
en metaalnijverheid, geconcentreerd in de gebieden Rijnmond en Drechtstreek. Op grond van
de statuten heeft de directie de goedkeuring van de vergadering van deelnemers nodig voor
besluiten van de directie, strekkende tot vaststelling van de omvang en de samenstelling van
de arbeidsreserve.

1.2

Winst en verlies
2016: € 905.565 verlies (via kolommenbalans)
2015: € 424.075 winst (via kolommenbalans)
2014: € 10.168 verlies (via jaarrekening)
2013: € 19.396 verlies (via jaarrekening)
2012: € 16.060 winst (via jaarrekening)
In 2015 is een verlies geleden van € 892.240,--. Het in het vorige verslag opgenomen resultaat
over 2015 is afgeleid uit een kolommenbalans die geen betrekking had op het gehele jaar.

1.3

Balanstotaal
2016: € 791.219 (via kolommenbalans)
2015: € 3.962.417 (via kolommenbalans)
2014: € 4.287.981 (via jaarrekening)
2013: € 4.168.218 (via jaarrekening)
2012: € 4.175.660 (via jaarrekening
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Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, is DMmetaal niet betrokken in lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
DMmetaal was op 14 juni 2016 partij bij meerdere verzekeringsovereenkomsten. De curator
heeft een opgave ontvangen van de lopende verzekeringen. DMmetaal is onder meer
verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid en werkgeversrisico's. In verband met het feit dat de
activiteiten van DMmetaal na 14 juni 2016 zijn voortgezet, is een aantal verzekering verlengd.
De niet noodzakelijke verzekeringen zijn of zullen worden beeindigd.
,QPLGGHOV]LMQDOOHYHU]HNHULQJVRYHUHHQNRPVWHQEHsLQGLJG

1.6

Huur
Volgens opgave van de bestuurder is DMmetaal geen partij bij een huurovereenkomst.
DMmetaal maakte gebruik van kantoorruimte aan de Stationsweg 78 te 2991 CM Barendrecht,
die wordt gehuurd door Stichting Deltametaal.

1.7

Oorzaak faillissement
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Door de bestuurder en de raad van toezicht is het volgende verklaard met betrekking tot de
oorzaak van het faillissement.
"Stichting Arbeidsreserve Deltametaal (feitelijk haar rechtsvoorganger Stichting Drechtmetaal)
is op 1 september 1968 opgericht door een zestal constructie- en scheepsbouwbedrijven in de
regio Dordrecht. Met deze stichting konden de bedrijven inspelen op de behoefte naar meer
flexibele arbeidskrachten en was er een goed alternatief voor de ongewenste "koppelbazen"
GLHYRRURQUXVWRSGHZHUNYORHU]RUJGHQ'HVWLFKWLQJZDVKLHUPHHppQYDQGHHHUVWHYRUPHQ
van georganiseerde flexibele arbeid: een arbeidspool van vakkrachten in de scheepsbouw en
zware-constructie, die op dezelfde wijze beloond werden als de vaste medewerkers bij deze
en andere bedrijven: volgens de CAO in de Metalektro (grootmetaal). Het business model van
deze arbeidspool in de afgelopen jaren ingehaald door maatschappelijke ontwikkelingen zoals
de opkomst van flexibele arbeidskrachten via uitzendbureaus en goedkope arbeidskrachten uit
Zuid- en Oost Europa. Dat heeft ertoe geleid dat de laatste jaren het aantal medewerkers in de
arbeidspool al terugliep. Met een gemiddelde leeftijd van ruim 50 jaar, mede veroorzaakt door
het wegvallen van VUT-regelingen en het optrekken van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, een
daardoor hoger gemiddeld ziekteverzuim, de bij de CAO behorende arbeidsvoorwaarden (tot
60 verlofdagen per jaar voor oudere medewerkers en hoge pensioenlasten) en de - mede
daardoor - hogere kostprijs, werd het plaatsen van deze vakkrachten steeds moeilijker en
beperkte de markt voor deze arbeidspool zich voornamelijk tot een vijftal, grote, bij de stichting
betrokken bedrijven. Andere bedrijven leenden vanwege de hogere kostprijs al langere tijd
geen arbeidskrachten in van de Stichting Arbeidsreserve Deltametaal. In juli 2015 telde de
arbeidspool nog ruim 170 medewerkers (145 vakkrachten en 25 medewerkers op kantoor).
Door de aanhoudende lage olie- en gasprijzen hebben veel scheepswerven en zwareconstructiebedrijven weinig opdrachten voor werk. Begin 2015 leidde dat tot de aankondiging
van IHC, de grootste klant van Stichting Arbeidsreserve Deltametaal, dat zij een grote
reorganisatie zouden doormaken in 2016. Ook andere belangrijke klanten, waaronder
Heerema en Hollandia, kondigden aan in 2016 nog nauwelijks behoefte te hebben aan extra
vakkrachten.
Met de ondernemingsraad en vakbonden is vanaf juni 2015 intensief overleg geweest om
mogelijkheden te onderzoeken waarmee de terugloop in de vraag opgevangen kon worden.
Medewerkers zijn gestimuleerd om een nieuwe werkgever te zoeken. Dat heeft ertoe geleid
dat zo'n vijftig medewerkers inmiddels een nieuwe dienstbetrekking hebben gevonden. Op dit
moment telt de arbeidspool nog 124 medewerkers (97 medewerkers in de buitendienst en 27
medewerkers op kantoor). Van de vakkrachten zijn er echter slechts 64 geplaatst, waarvan 38
medewerkers voor een lager, marktconform tarief dat onder de kostprijs ligt. Van deze
geplaatste medewerkers zijn er overigens ook nog eens 10 ziek. Omdat alle medewerkers in
de arbeidspool arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd hebben, lopen de loonkosten
onverkort door, terwijl de inkomsten sterk achterblijven. In de afgelopen maanden zijn de
reserves van de stichting verbruikt. Door een maximale medewerking van de debiteuren is het
nog mogelijk geweest om op 2 juni de salarisbetaling over periode 5 en het vakantiegeld uit te
betalen. Het is echter niet meer mogelijk om de loonheffingen aan de belastingdienst, noch de
pensioenpremies aan het bedrijfstakpensioenfonds (PME) te voldoen. Dit heeft tevens tot
gevolg dat o.a. de aankomende salarisbetaling over periode 6 niet uitbetaald zal kunnen gaan
worden. Daarom is besloten om op 3 juni 2016 een verzoek tot faillietverklaring in te dienen".

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
124.
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Aantal in jaar voor faillissement
170.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Bij brief d.d. 16 juni 2016 heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris de
arbeidsovereenkomsten met de werknemers op grond van artikel 40 Faillissementswet
schriftelijk opgezegd met inachtneming van de wettelijke of contractuele opzegtermijn.

2.4

Werkzaamheden
Op 20 juni 2016 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in het Develpaviljoen in
=ZLMQGUHFKW7LMGHQVGH]HELMHHQNRPVWKHHIWGHFXUDWRUGHPHGHZHUNHUVJHwQIRUPHHUGRPWUHQW
de gevolgen van het faillissement. Een buitendienstmedewerker van het Uitvoeringsinstituut
:HUNQHPHUV9HU]HNHULQJHQKHHIWGHPHGHZHUNHUVJHwQIRUPHHUGRPWUHQWKXQDDQVSUDNHQXLW
hoofde van de loongarantieregeling. Na afloop van de informatiebijeenkomst heeft de intake in
het kader van de loongarantieregeling plaatsgevonden.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Uit onderzoek in het kadaster is gebleken dat aan DMmetaal geen onroerende zaken in
eigendom toebehoren.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
n.v.t.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
n.v.t.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
DMmetaal beschikt niet over bedrijfsmiddelen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden werd
door het kantoorpersoneel gebruik gemaakt van de kantoorinventaris van de Stichting
Deltametaal. De vakkrachten maakten gebruiken van gereedschap van de bedrijven waar zij te
werk waren gesteld.
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Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
n.v.t.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
DMmetaal beschikt niet over voorraden. Ten tijde van het faillissement was sprake van diverse
overeenkomsten met (deelnemende) bedrijven, uit hoofde waarvan vakkrachten te werk zijn
gesteld bij de desbetreffende (deelnemende) bedrijven.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
n.n.b.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
De curator voert met een aantal partijen besprekingen omtrent een doorstart van DMmetaal,
waarbij een overdracht van lopende overeenkomsten mogelijk aan de orde is. De
besprekingen met gegadigden hebben nog niet geleid tot overeenstemming.
De curator heeft met drie partijen besprekingen gevoerd omtrent een doorstart van de
activiteiten van DMmetaal. Na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring hebben
de desbetreffende gegadigden inzage gekregen in de administratie van DMmetaal. Geen van
de partijen heeft echter een bieding uitgebracht.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Creditsaldi op de door DMmetaal bij de Rabobank aangehouden bankrekeningen ad totaal €
83.088,69.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
De creditsaldi ad € 83.088,69 zijn op de faillissementsrekening overgemaakt.
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Andere activa: Werkzaamheden
Overleg met de Rabobank.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Per datum faillissement had DMmetaal een bedrag ad € 544.391,75 te vorderen van
debiteuren.

4.2

Opbrengst
Gedurende de verslagperiode is een bedrag ad € 57.317,15 ontvangen van debiteuren.
Gedurende de verslagperiode is een bedrag ad € 88.949,97 ontvangen van debiteuren.
Gedurende de verslagperiode is een bedrag ad € 178.329,46 ontvangen van debiteuren, zodat
inmiddels in totaal een bedrag ad € 324.596,58 is ontvangen.
Gedurende de verslagperiode is een bedrag ad € 61.638,35 ontvangen van debiteuren, zodat
inmiddels in totaal een bedrag ad € 386.234,93 is ontvangen.
Gedurende de vorige verslagperiode is ter zake gefactureerde pre-faillissementsvorderingen
een bedrag ad € 6.264,04 ontvangen en gedurende de verslagperiode een bedrag ad €
84.903,21, zodat ter zake deze vorderingen in totaal een bedrag ad € 477.402,18 is
ontvangen.
Gedurende de verslagperiode heeft Stichting Deltametaal verder de rekening-courantschuld
aan DMmetaal ad € 32.897,-- voldaan.
Gedurende de verslagperiode is een bedrag ad € 4.728,62 ontvangen van debiteuren,
zodat inmiddels in totaal een bedrag ad € 482.130,80 is ontvangen.

4.3

Boedelbijdrage
n.v.t.

4.4

Werkzaamheden
De curator brengt de debiteuren in kaart en zal toezien op betaling van de door DMmetaal
verzonden facturen.
De curator heeft met de debiteuren gecorrespondeerd met betrekking tot het nog openstaande
saldo en zet deze werkzaamheden voort.
De curator heeft de incassowerkzaamheden gedurende de verslagperiode voortgezet.
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Gedurende de verslagperiode heeft de curator de werkzaamheden met betrekking tot de
incasso van de vorderingen debiteuren voortgezet. Verder heeft de curator overleg gevoerd
met de belastingdienst inzake een aan een debiteur te verstrekken vrijwaring. De
desbetreffende debiteur kent de vordering van DMmetaal, doch wenst gevrijwaard te worden
voor aanspraken van de Ontvanger uit hoofde van inlenersaansprakelijkheid op grond van
onder meer de artikelen 34 en 35 invorderingswet. De belastingdienst heeft dit verzoek in
beraad.
Gedurende de verslagperiode is ook met een andere debiteur afgesproken dat de
Belastingdienst wordt gevraagd de desbetreffende debiteur te vrijwaren voor aanspraken van
de Ontvanger uit hoofde van inlenersaansprakelijkheid. De curator is in afwachting van de
door de Belastingdienst ondertekende vrijwaringsverklaringen. Na ontvangst van deze
verklaringen kan de incasso van de vorderingen ad totaal EUR 89.048,73 verder ter hand
worden genomen.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Er is geen sprake van vorderingen van banken op DMmetaal.

5.2

Leasecontracten
DMmetaal is geen partij bij leaseovereenkomsten.

5.3

Beschrijving zekerheden
n.v.t.

5.4

Separatistenpositie
n.v.t.

5.5

Boedelbijdragen
n.v.t.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

5.7

Retentierechten
n.v.t.

5.8

Reclamerechten
n.v.t.
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Werkzaamheden
Overleg met Rabobank.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris wordt het bedrijf van DMmetaal na
faillissementsdatum voortgezet. Ten tijde van het faillissement waren 60 vakkrachten te werk
gesteld bij (deelnemende) bedrijven.
Na de faillissementsdatum zijn de werkzaamheden van DMmetaal voortgezet tot 31 juli 2016.
Gedurende deze periode zijn vakkrachten werkzaam geweest bij deelnemende bedrijven.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Volgt in later in te dienen verslagen.
In verband met de onder 6.1 bedoelde werkzaamheden is door DMmetaal een bedrag ad €
583.198,95 aan opdrachtgevers in rekening gebracht. Van dit bedrag is inmiddels een bedrag
ad € 309.733,10 ontvangen.
Gedurende de verslagperiode is ter zake de onder 6.1 bedoelde werkzaamheden een bedrag
ad € 150.528,93 ontvangen, zodat in totaal een bedrag ad € 460.262,03 is ontvangen.
Gedurende de verslagperiode is ter zake de onder 6.1 bedoelde werkzaamheden een bedrag
ad € 32.988,54 ontvangen, zodat in totaal een bedrag ad € 493.250,57 is ontvangen.
Gedurende de vorige verslagperiode is ter zake de onder 6.1 bedoelde en in rekening
gebrachte werkzaamheden een bedrag ad € 20.105,01 ontvangen en gedurende de
verslagperiode een bedrag ad € 16.121,61, zodat in totaal een bedrag ad € 529.477,19 is
ontvangen.
Naar aanleiding van de hierna onder 6.3 te bespreken afrekening van Stichting Deltametaal
heeft Stichting Deltametaal een bedrag ad € 177.169,-- betaald, ter zake de na
faillissementsdatum door DMmetaal verrichte werkzaamheden.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
De curator heeft de rechter-commissaris verzocht toestemming als bedoeld in artikel 98
Faillissementswet te verlenen in verband met de voortzetting van de werkzaamheden na
faillissementsdatum. De curator heeft verder overleg gevoerd met de bestuurder en
werknemers van DMmetaal met betrekking tot de voortzetting van de activiteiten.
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Gedurende de verslagperiode heeft de curator werkzaamheden verricht ter incasso van de
vorderingen, die betrekking hebben op de na faillissementsdatum door DMmetaal verrichte
werkzaamheden.
De curator heeft Stichting Deltametaal verder verzocht om tot afrekening over te gaan van de
werkzaamheden die werknemers van DMmetaal ten behoeve van Stichting Deltametaal en
aan deze stichting gelieerde ondernemingen gedurende de periode na faillissementsdatum
hebben verricht. Zoals ook voor faillissementsdatum het geval was, hebben werknemers van
DMmetaal gedurende de opzegtermijn (administratieve) werkzaamheden voor Stichting
Deltametaal en aan deze stichting gelieerde ondernemingen verricht. De curator verwacht de
desbetreffende afrekening op korte termijn te ontvangen.
Gedurende de verslagperiode heeft de curator de in het vorige verslag bedoelde afrekening
van Stichting Deltametaal ontvangen. De curator heeft de afrekening en de daaraan ten
grondslag liggende documenten beoordeeld en zal dit op korte termijn met Stichting
Deltametaal bespreken.
De curator heeft de door Stichting Deltametaal opgestelde afrekening gedurende de
verslagperiode besproken met Stichting Deltametaal. Naar aanleiding van de door Stichting
Deltametaal gegeven toelichting doet de curator nog onderzoek naar de wijze waarop de
loonkosten van het personeel van DMmetaal aan Stichting Deltametaal zijn doorbelast.
Het onderzoek naar de wijze waarop de loonkosten van het personeel van DMmetaal
aan Stichting Deltametaal zijn doorbelast is nog niet afgerond.
6.4

Doorstart: Beschrijving
'HFXUDWRURYHUOHJWPHWJHwQWHUHVVHHUGHQSDUWLMHQRYHU GHYRRUZDDUGHQYDQ HHQGRRUVWDUW
van de onderneming van DMmetaal.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Volgt in latere verslagen.

6.6

Doorstart: Opbrengst
n.n.b.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
n.v.t.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
De curator is met diverse partijen in gesprek omtrent een doorstart.
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De door DMmetaal aan de curator overhandigde administratie wordt door de curator aan een
onderzoek onderworpen. De voorlopige indruk van de curator is dat de administratie op een
deugdelijke wijze is gevoerd.
De curator heeft vastgesteld dat DMmetaal heeft voldaan aan de boekhoudplicht.
7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van DMmetaal zijn tijdig ten kantore van het handelsregister van de Kamer
van Koophandel gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Door de accountant van DMmetaal zijn, in elk geval met betrekking tot de jaarrekeningen 2012
tot en met 2014, goedkeurende verklaringen afgegeven.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
n.v.t.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator doet, zoals in ieder faillissement, onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk
bestuur en/of overige onrechtmatige gedragingen van het bestuur.
In onderzoek.
Uit het door de curator ingestelde onderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen voor
onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
De curator doet, zoals in ieder faillissement, onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.
In onderzoek.
Uit het door de curator ingestelde onderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen voor
paulianeus handelen.

7.7

Werkzaamheden
De curator onderwerpt de administratie aan een onderzoek.
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Het onderzoek van de administratie is nog niet afgerond. In een volgend verslag zal daar op
worden teruggekomen.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er zijn nog geen boedelvorderingen bekend. Het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen zal een boedelvordering indienen ter zake overgenomen
loonverplichtingen.
Door het UWV is een boedelvordering ad € 1.182.879,57 ingediend.
Het UWV heeft haar boedelvordering aangepast tot een bedrag ad € 1.270.900,13.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De fiscus heeft nog geen preferente vordering ingediend.
De Fiscus heeft een preferente vordering ter hoogte van € 389.760,-- ter verificatie ingediend.
De Fiscus heeft een preferente vordering ter hoogte van € 416.320,-- ter verificatie ingediend.
De Fiscus heeft haar preferente vordering aangepast tot een bedrag ad € 308.043,07.
De Fiscus heeft haar preferente vordering aangepast tot een bedrag ad € 267.308,72.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft nog geen preferente vordering ingediend.
Het UWV heeft een preferente vordering ter hoogte van € 1.223,56 ter verificatie ingediend.
Het UWV heeft een preferente vordering ter hoogte van € 352.896,74 ter verificatie ingediend.

8.4

Andere pref. crediteuren
Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.
Tot op heden hebben drie andere preferente crediteuren een vordering ingediend ter hoogte
van € 14.756,60.
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Aantal concurrente crediteuren
1
29
In DMmetaal werd deelgenomen door bedrijven in de metaal- en elektrotechnische industrie
en metaalnijverheid. Bij de toetreding is door de deelnemers een bijdrage geleverd aan het
vermogen van DMmetaal, welke bijdragen als achtergestelde leningen in de administratie van
DMmetaal zijn verantwoord. 26 deelnemers hebben uit hoofde van de achtergestelde leningen
in totaal EUR 1.510.737,-- te vorderen van DMmetaal. De desbetreffende vorderingen zijn op
de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren geplaatst, met de aantekening dat deze
vorderingen zijn achtergesteld ten opzichte van alle andere schuldeisers.
30

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.254,55

€ 1.516.000,39, van welk bedrag € 1.510.737,-- betrekking heeft op de onder 8.5 bedoelde
achtergestelde leningen.
€ 1.541.147,24
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan nog niet worden aangegeven op welke wijze het
faillissement zal worden afgewikkeld.
Gelet op de omvangrijke door het UWV ingediende boedelvordering is het onzeker of aan de
preferente en concurrente crediteuren een uitkering kan plaatsvinden.

8.8

Werkzaamheden
Het in kaart brengen van de schuldenlast van DMmetaal.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
n.v.t.

9.2

Aard procedures
n.v.t.
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Stand procedures
n.v.t.

9.4

Werkzaamheden
n.v.t.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
n.n.b.

10.2

Plan van aanpak
De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
betrekking hebben op:
- de voortzetting van de activiteiten van DMmetaal;
- besprekingen omtrent een mogelijke doorstart van DMmetaal;
- onderzoek van de administratie in het kader van het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk
bestuur en/of onrechtmatig handelen en/of paulianeus handelen;
- het verder in kaart brengen van de schuldenlast;
- de inning van de vorderingen/debiteuren, ook die welke betrekking hebben op de na
faillissementsdatum verrichte werkzaamheden.

De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
betrekking hebben op:
- onderzoek van de administratie in het kader van het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk
bestuur en/of onrechtmatig handelen en/of paulianeus handelen;
- het verder in kaart brengen van de schuldenlast;
- de inning van de vorderingen-debiteuren.
De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
betrekking hebben op:
- afronding van het onderzoek van de administratie;
- de inning van de vorderingen-debiteuren.
De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
betrekking hebben op:
- de inning van de vorderingen-debiteuren;
- afwikkeling van het faillissement.

De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
betrekking hebben op:
- de inning van de vorderingen-debiteuren;
- afwikkeling van het faillissement.
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Zie vorige verslag.
De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
betrekking hebben op:
- het onder 6.3 bedoelde onderzoek naar de doorbelasting van personeelskosten door
Stichting Deltametaal;
- de inning van de vorderingen-debiteuren;
- afwikkeling van het faillissement.
10.3

Indiening volgend verslag
Over 3 maanden.
Over 3 maanden.
Over 6 maanden.
Over 6 maanden.
Over 3 maanden.
Over 3 maanden.

10.4

Werkzaamheden
Zie onder 10.2.
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