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R-C
Curator

24
21-04-2022
F.10/16/529
NL:TZ:0000008604:F001
18-10-2016

mr. J.C.A.T. Frima
mr P.J.E.M. Nuiten

Algemene gegevens
Naam onderneming
Inkoop Centrale Technische Bedrijven (ICT) B.V.

04-12-2018
10

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 9.899,63

06-06-2018
8

Verslagperiode
van
30-3-2018

06-06-2018
8

t/m
6-6-2018
van

30-08-2018

7-6-2018

9

t/m
30-8-2018
van
1-9-2018

04-12-2018
10

t/m
30-11-2018
van
1-12-2018

18-02-2019
11

t/m
18-2-2019
van
19-2-2019

16-05-2019
12

t/m
16-5-2019
van
17-5-2019

15-08-2019
13

t/m
15-8-2019
van
15-8-2019

15-11-2019
14

t/m
15-11-2019
van
16-11-2019

12-02-2020
15

t/m
12-2-2020
van
13-2-2020

11-05-2020
16

t/m
11-5-2020
van
12-5-2020

11-08-2020
17

t/m
11-8-2020
van
12-8-2020
t/m
3-11-2020

03-11-2020
18

van
4-11-2020

01-02-2021
19

t/m
1-2-2021
van
2-2-2021

22-04-2021
20

t/m
22-4-2021
van
23-4-2021

19-07-2021
21

t/m
19-7-2021
van
20-7-2021

26-10-2021
22

t/m
26-10-2021
van
27-10-2021

24-01-2022
23

t/m
24-1-2022
van
25-1-2022
t/m
19-4-2022

Bestede uren

21-04-2022
24

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

1 uur 0 min

9

2 uur 18 min

10

1 uur 48 min

11

7 uur 18 min

12

1 uur 36 min

13

1 uur 48 min

14

1 uur 6 min

15

1 uur 0 min

16

1 uur 6 min

17

2 uur 6 min

18

1 uur 36 min

19

1 uur 54 min

20

2 uur 12 min

21

2 uur 24 min

22

0 uur 42 min

23

0 uur 54 min

24

3 uur 42 min

totaal

34 uur 30 min

Toelichting bestede uren
mr. W .P. Brussaard: 0,5 uren
mevrouw D.A.M. van den Heuvel: 0,5 uren

06-06-2018
8

Totaal aantal bestede uren in dit faillissement is thans 185,9.
mr. W .P. Brussaard: 0,6 uren
mr. F.N. van der W eijden: 0,6 uren
mevr. D.A.M. van den Heuvel: 1,1 uren

30-08-2018
9

Totaal aantal bestede uren in dit faillissement is thans 188,2.
mr. W .P. Brussaard: 0,8 uren
mr. F.N. van der W eijden: 0,6 uren
mevr. D.A.M. van den Heuvel: 0,4 uren

04-12-2018
10

Totaal aantal bestede uren in dit faillissement is thans: 190 uren.
mr. Brussaard: 1,0 uren
mevr. D.A.M. van den Heuvel: 6,3 uren

18-02-2019
11

Totaal aantal bestede uren in dit faillissement is thans 197,3 uren.
mr. Brussaard: 0,5 uren
mr. Van der W eijden: 0,3 uren
mevr. Van den Heuvel: 0,8 uren

16-05-2019
12

Het totaal aantal gew erkte uren bedraagt thans 200,7 uren.

15-08-2019
13

Het totaal aantal gew erkte uren bedraagt thans 201,8 uren.

15-11-2019
14

Het totaal aantal gew erkte uren bedraagt thans 203,9.

11-05-2020
16

Het totaal aantal gew erkte uren bedraagt thans 206,0.

11-08-2020
17

Het totaal aantal gew erkte uren bedraagt thans 207,6.

03-11-2020
18

Het totaal aantal gew erkte uren bedraagt thans 209,5.

01-02-2021
19

Het totaal aantal gew erkte uren bedraagt thans 211,7

22-04-2021
20

Het totaal aantal gew erkte uren bedraagt thans 214,1.

19-07-2021
21

Gew erkte uren verslag 22:

26-10-2021
22

mr. W .P. Brussaard 0,5 uren
mr. F.N. van der W eijden 0,2 uren
mevrouw D.A.M. van den Heuvel Het totaal aantal gew erkte uren bedraagt thans 214,8
Gew erkte uren verslag 23:
mr. W .P. Brussaard: 0,4 uren
mr. F.N. van der W eijden: 0,2 uren
mevr. D.A.M. van den Heuvel: 0,3 uren

24-01-2022
23

Op 28 februari jl. is Mr. P.J.E.M. Nuiten aangesteld als opvolgend curator

21-04-2022
24

Gew erkte uren verslag 24:
mr. P.J.E.M. Nuiten: 3,00 uren
mw . M. Jansen: 0,70 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
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De incasso van prea-faillissementsdebiteuren is afgew ikkeld behoudens de
vordering op de gefailleerde vennootschap SKB Group B.V. te Strijen.
De curator is in overleg met de curator van SKB Group B.V. over een mogelijke
uitkering.

06-06-2018
8

Volgens informatie van de curator in het faillissement van SKB Group B.V., is
het mogelijk dat aan concurrente crediteuren een (deel)uitkering kan w orden
voldaan. Dit hangt volgens informatie van de curator af van de afw ikkeling van
nog lopende vorderingsrechten.

18-02-2019
11

De curator in het faillissement van SKB Group B.V. dient nog nadere informatie
te verschaffen over een mogelijke (deel)uitkering.

15-08-2019
13

De curator is nog in overleg met de curator van SKB Group B.V. over een

15-11-2019

mogelijke (deel)uitkering.

14

De curator is nog in overleg met de curator van SKB Group B.V. over een
mogelijke (deel)uitkering.

12-02-2020
15

De curator van SKB Group B.V. kan nog geen uitsluitsel geven over een
mogelijke uitkering.

11-05-2020
16

De curator van SKB Group B.V. heeft inmiddels bevestigd dat in zijn
faillissement een verificatievergadering is vastgesteld op 14 september 2020
te 9.30 uur in het gebouw van de Rechtbank Zeeland-W est-Brabant te Breda.
De namens curanda ICT B.V. ingediende (concurrente) vordering is genoteerd
op de lijst van concurrente crediteuren die in de verificatievergadering aan de
orde zal komen.
De ingediende vordering bedraagt € 327.168,08.

11-08-2020
17

Inmiddels heb ik bericht gekregen van de (voormalig) curator mr. Verw iel dat
dit dossier is overgenomen door mr. P.A. Kerkhof. Van hem kreeg ik bericht dat
een nieuw e verificatievergadering zal w orden vastgesteld, echter dat de
datum hiervan nog niet bekend is. Ik ben in afw achting van nadere berichten
hierover.

03-11-2020
18

De curator heeft deze w eek w eer overleg gevoerd met de opvolgend curator
mr. P.A. Kerkhof in het faillissement van SKB Group B.V. en daarbij gesproken
over een mogelijke nieuw e verificatievergadering. Mr. Kerkhof deelt mee dat na
de voorgaande verificatievergadering diverse vragen van crediteuren moeten
w orden beantw oord en onder meer met de belastingdienst overleg w ordt
gevoerd over aanpassing c.q. verlaging van de belastingvorderingen. Indien
die preferente vorderingen w orden verlaagd zal een hogere uitkering
beschikbaar komen voor concurrente crediteuren. Naast overleg met de
belastingdienst heeft genoemde curator overleg met enkele concurrente
schuldeisers van w ie de vorderingen w orden betw ist.
Mr. Kerkhof verw acht op een termijn van ca. tw ee maanden meer concreet te
kunnen meedelen of een nieuw e verificatievergadering w ordt bepaald.

01-02-2021
19

Genoemde curator mr. Kerkhof heeft deze w eek aan de curator meegedeeld
dat de rechtbank nog geen nieuw e verificatievergadering heeft bepaald. Er
vindt nog overleg plaats tussen mr. Kerkhof, de belastingdienst en diverse
crediteuren over de correcte omvang van de ingediende vorderingen.
Dit faillissement kan w orden afgew ikkeld zodra de verificatievergadering heeft
plaatsgevonden en de uitkeringsrechten voor concurrente crediteuren zijn
vastgesteld en voldaan.

22-04-2021
20

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator w eer overleg gehad met mr.
Kerkhof, de curator in het faillissement van SKB Group B.V.
Mr. Kerkhof heeft bezw aarschriften ingediend bij de Belastingdienst tegen
enkele belastingvorderingen. Over deze zaken bestaat nog geen uitsluitsel.
Om die reden kan de vordering van de Belastingdienst nog niet definitief
w orden vastgesteld en vervolgens ook niet het bedrag dat beschikbaar komt
voor concurrente crediteuren, w aaronder de boedel van ICT B.V.
De rechtbank heeft ook nog geen nieuw e verificatievergadering vastgesteld.
Dit zal gebeuren nadat de discussie met de Belastingdienst is afgerond.

19-07-2021
21

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met mr.
Kerkhof, de curator in het faillissement van SKB Group B.V.
De bezw aarprocedures tegen de Belastingdienst zijn nog niet afgew ikkeld en
er is ook nog geen nieuw e verificatievergadering vastgesteld.

26-10-2021
22

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met mr.
Kerkhof, de curator in het faillissement van SKB Group B.V.
De bezw aarprocedures tegen de Belastingdienst zijn nog niet afgew ikkeld en
er is ook nog geen nieuw e verificatievergadering vastgesteld.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

21-04-2022
24

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
€ 22.872,84

04-12-2018
10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.871,00

16-05-2019
12

Toelichting
Het betreft hier een vordering van de belastingdienst w egens
aansprakelijkheid op grond van art. 43 Invorderingsw et.

€ 350.604,00

15-08-2019
13

Toelichting
De preferente vordering van de fiscus is verhoogd naar een bedrag van €
350.604,--.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.559,00

04-12-2018
10

8.5 Aantal concurrente crediteuren
155

04-12-2018
10

154

18-02-2019
11

Toelichting
Na controle bleek een crediteur tw ee maal voor te komen op de lijst, dit is
gecorrigeerd.

155

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

16-05-2019
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.260.038,87

04-12-2018
10

€ 1.867.799,10

18-02-2019
11

Toelichting
Na correctie van de dubbel geboekte crediteur is de totale vordering naar
beneden bijgesteld.

€ 1.867.997,85

16-05-2019
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is afhankelijk van de mogelijke incasso van een
vordering op de boedel van SKB Group B.V.

15-11-2019
14

De w ijze van afw ikkeling is afhankelijk van de mogelijke incasso van een
vordering op de boedel van SKB Group B.V.

21-04-2022
24

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator is in afw achting van bericht van de curator van SKB Group B.V. over
een mogelijke uitkering aan de boedel.

30-08-2018
9

De curator heeft nog overleg met de curator in het faillissement van SKB Group
B.V. over mogelijke uitkering op een door de boedel ingediende vordering.
De betreffende curator heeft aangegeven dat thans nog niet duidelijk is of

04-12-2018
10

enige uitkering kan w orden gedaan.
De curator blijft in overleg met de curator van SKB Group B.V. over een
mogelijke uitkering aan de boedel.

18-02-2019
11

Voormeld overleg loopt nog steeds.

16-05-2019
12

Het overleg met de curator van SKB Group B.V. loopt nog.

15-08-2019
13

Geen nieuw e ontw ikkelingen.

12-02-2020
15

Zoals hiervoor onder punt 4.1 (debiteuren) al vermeld, is in het faillissement
van SKB Group B.V. een verificatievergadering vastgesteld op 14 september
2020 te 9.30 uur.
Op deze vergadering zal de namens de boedel ingediende vordering ad €
327.168,08 w orden behandeld.
Na afloop van de verificatievergadering zal w orden vastgesteld w elk
percentage van deze vordering beschikbaar zal komen voor de boedel.
Na ontvangst van dit bedrag kan het onderhavige faillissement w orden
afgew ikkeld.

11-08-2020
17

De hiervoor vermelde verificatievergadering heeft nog niet plaatsgevonden. In
verband met de overname van dit faillissement (SKB Group B.V.) door de
nieuw e curator mr. P.A. Kerkhof zal een nieuw e datum w orden vastgesteld
voor de verificatievergadering. Ik ben in afw achting van zijn bericht hierover.

03-11-2020
18

Zoals hiervoor onder 4.1 vermeld heeft de curator overleg met de curator in
het faillissement van SKB Group B.V. over een nader vast te stellen
verificatievergadering in SKB Group B.V.
Curanda kan er nog steeds rekening mee houden dat een deeluitkering
beschikbaar komt op haar ingediende vordering van € 327.168,08.

01-02-2021
19

Zoals hiervoor vermeld heeft de rechtbank nog geen nieuw e
verificatievergadering vastgesteld in het faillissement van SKB Group B.V.
Zodra de verificatievergadering is afgerond en de mogelijke uitkeringsrechten
voor de boedel van ICT B.V. zijn vastgesteld en uitgekeerd, kan het
onderhavige faillissement w orden afgew ikkeld.

22-04-2021
20

De rechtbank heeft nog geen nieuw e verificatievergadering vastgesteld in het
faillissement van SKB Group B.V. Zie voor de verdere toelichting hiervoor punt
4.

19-07-2021
21

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
curator van SKB Group B.V. Er zijn geen w ijzigingen te melden. Er is dus ook
nog geen verificatievergadering vastgesteld.

24-01-2022
23

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
curator van SKB Group B.V. Er zijn geen w ijzigingen te melden. Er is dus ook
nog geen verificatievergadering vastgesteld.

21-04-2022
24

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag
20-11-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

21-04-2022
24

