Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

9
15-01-2020
F.10/17/574
NL:TZ:0000020373:F001
19-12-2017

R-C
Curator

mr. J.C.A.T. Frima
mr P.A. de Lange

Algemene gegevens
Naam onderneming
F. van Dam Exploitatie B.V.

19-04-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F. van Dam
Exploitatie B.V. (KvK 24175113), gevestigd te 3133 EJ Vlaardingen aan 3e
Industriestraat 5.

19-04-2018
2

Activiteiten onderneming
Vervaardigen van metalen constructiew erken en delen daarvan.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 1.420.036,00

€ 8.179,00

€ 963.725,00

2015

€ 1.346.807,00

€ 8.727,00

€ 916.970,00

2014

€ 1.454.713,00

€ -40.976,00

€ 1.871.836,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

19-04-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

19-04-2018
2

Boedelsaldo
€ 177,86

19-04-2018
2

€ 107.390,25

19-07-2018
3

€ 110.771,66

19-10-2018
4

€ 74.242,39

16-01-2019
5

€ 72.051,43

16-04-2019
6

€ 72.051,43

16-07-2019
7

€ 72.051,43

15-10-2019
8

€ 72.051,43

15-01-2020
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
20-1-2018

19-04-2018
2

t/m
19-4-2018
van
20-7-2018

19-10-2018
4

t/m
19-10-2018
van
20-10-2018

16-01-2019
5

t/m
16-4-2019
van
17-1-2019

16-04-2019
6

t/m
16-4-2019
van
17-4-2019

16-07-2019
7

t/m
16-3-2020
van
17-7-2019

15-10-2019
8

t/m
15-10-2019
van
16-10-2019
t/m
15-1-2020

Bestede uren

15-01-2020
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

196 uur 6 min

3

125 uur 42 min

4

6 uur 48 min

5

25 uur 6 min

6

15 uur 30 min

7

14 uur 0 min

8

4 uur 36 min

9

15 uur 12 min

totaal

403 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F. van Dam
Exploitatie B.V. is opgericht op 31 maart 1989 en met ingang van 10 april 1989
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 24175113.

19-04-2018
2

De bedrijfsactiviteiten bestaan uit de exploitatie van een
metaalbew erkingsbedrijf en w orden thans in faillissement door de curator
voortgezet.
Vanaf de datum der oprichting zijn F. van Dam Beheer B.V. (KvK 22030099) en
de heer F. van Dam bestuurders van de gefailleerde vennootschap. F. van Dam
Beheer B.V. is (eveneens vanaf de datum der oprichting) enig aandeelhouder
van de gefailleerde vennootschap. De heer F. van Dam is bestuurder en enig
aandeelhouder van F. van Dam Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de curator bericht dat
de gefailleerde vennootschap geen partij is in een lopende procedure. Via
andere w egen is de curator evenmin bekend gew orden met een lopende
procedure w aarin de gefailleerde vennootschap partij zou kunnen zijn.

1.3 Verzekeringen

19-04-2018
2

1.3 Verzekeringen
De bedrijfsactiviteiten zijn in faillissement voortgezet (zie hoofdstuk 6). De
curator heeft zorggedragen voor het laten doorlopen van de benodigde
verzekeringen.

19-04-2018
2

De curator is in plaats van verkoop uiteindelijk tot liquidatie overgegaan (zie
hoofdstuk 6) en heeft de verzekeringen beëindigd.

19-07-2018
3

1.4 Huur
Er is een huurovereenkomst voor een drietal loodsen te 3133 EJ Vlaardingen
aan 3e Industriestraat 5, 7 en 11. Deze loodsen w orden gehuurd van F. van
Dam Beheer B.V. (zijnde de bestuurder en enig aandeelhouder van de
gefailleerde vennootschap). De huisvestingskosten zijn gedurende de
voortzetting bevroren vanw ege de toezegging van de bestuurder.

19-04-2018
2

De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd. Tussen de verhuurder
en de partij die de bedrijfsactiviteiten heeft overgenomen is(/zal) een nieuw e
huurovereenkomst (w orden) gesloten.
De curator is in plaats van verkoop uiteindelijk tot liquidatie overgegaan (zie
hoofdstuk 6) en heeft de loodsen c.q. bedrijfspanden op 11 juni 2018
opgeleverd aan de verhuurder.

19-07-2018
3

Verhuurder is het oneens over de (staat van) oplevering en heeft tw ee kort
gedingen aangezegd (zie tevens hoofdstuk 9). Het eerste kort geding heeft
geleid tot het maken van nadere afspraken. Het tw eede aangezegde kort
geding vindt geen doorgang.

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. Als belangrijke oorzaak van
het faillissement noemde de bestuurder van de gefailleerde vennootschap het
onverw acht w egvallen van een grote klant, als gevolg w aarvan tijdelijk
onoverbrugbare liquiditeitsproblemen zijn ontstaan.

19-04-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10
Toelichting
Op faillissementsdatum w aren een tiental personeelsleden in dienst van de
gefailleerde vennootschap. Hiervan hadden een tw eetal personeelsleden hun
arbeidsovereenkomst opgezegd per 1 januari 2018. Tevens w as er sprake van
een drietal in dienst zijnde langdurig zieke personeelsleden.
Na verkregen machtiging van de Rechter-Commissaris zijn de
arbeidsovereenkomsten met de drie langdurig zieke personeelsleden

19-04-2018
2

opgezegd bij brieven van 21 december 2017.
Een van de vijf overgebleven personeelsleden heeft zijn arbeidsovereenkomst
opgezegd per 1 maart 2018. Zijn arbeidsovereenkomst is geëindigd. De
overgebleven vier personeelsleden zijn per 1 april 2018 in dienst bij de partij
die de bedrijfsactiviteiten heeft overgenomen.
Personeelsleden
0

19-07-2018
3

Toelichting
Daar de curator in plaats van verkoop uiteindelijk tot liquidatie van de
onderneming is overgegaan (zie hoofdstuk 6), heeft hij de
arbeidsovereenkomsten met de resterende vier personeelsleden - indien en
voor zover vereist - opgezegd bij brieven van 3 mei 2018.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15

19-04-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

21-12-2017

3

langdurig zieke personeelsleden

3-5-2018

4

indien en voor zover vereist opgezegd

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslaan langdurig zieke personeelsleden en contact met UW V.

19-04-2018
2

Ontslaan overige personeelsleden.

19-07-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is
evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

19-04-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris en bedrijfsmiddelen

€ 64.994,91

totaal

€ 64.994,91

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van een drietal loodsen met daarin de nodige bedrijfsmiddelen. Op
4 januari 2018 heeft er (in opdracht van de ING Bank N.V.) een taxatie
plaatsgevonden.

19-04-2018
2

De inventaris en bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor een bedrag van
€ 100.000,--. Afrekening dient thans nog plaats te vinden. De koopprijs van de
goodw ill is afhankelijk gesteld van de door de overnemende partij te behalen
jaaromzet. Deze koopprijs zal het aankomend jaar maandelijks achteraf
w orden voldaan en bedraagt ten minste € 48.000,--. De maximale koopprijs
van de goodw ill is € 96.000,--.
De curator is in plaats van verkoop uiteindelijk tot liquidatie overgegaan (zie
hoofdstuk 6) en heeft de inventaris en bedrijfsmiddelen laten veilen door BVA.

19-07-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft een bodemvoorrecht. De curator zal de bodemzaken
die eigendom zijn van de gefailleerde vennootschap, althans de
verkoopopbrengst daarvan, opvorderen ex de artikelen 57 Fw . jo. 21 IW 1990.

19-04-2018
2

De verkoopopbrengst van de inventaris en bedrijfsmiddelen is opgevorderd ex
de artikelen 57 Fw jo. 21 IW 1990.

19-07-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Taxatie en correspondentie.

19-04-2018
2

Het (laten) veilen van de inventaris en bedrijfsmiddelen.

19-07-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is sprake van een drietal loodsen met daarin de nodige voorraden. Op 4
januari 2018 heeft er (in opdracht van de ING Bank N.V.) een taxatie
plaatsgevonden.

19-04-2018
2

De bedrijfsactiviteiten zijn in faillissement voortgezet (zie hoofdstuk 6).
Lopende opdrachten zijn/w orden uitgevoerd.
De voorraden zullen w orden geïnventariseerd, gew aardeerd en eventueel
geselecteerd voor een in nader overleg te bepalen koopsom. De door de
gefailleerde vennootschap verrichte w erkzaamheden tot 1 april 2018 vallen in
de boedel en zullen aan de boedel w orden voldaan c.q. door de overnemende
partij met de boedel w orden afgerekend.
Ook de voorraden zijn geveild. De opbrengst is door BVA afgedragen aan de
pandhouder.

19-07-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Taxatie en correspondentie.

19-04-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restitutie PostNL

Boedelbijdrage

€ 89,62

Restitutie MKB Brandstof

€ 461,10

Boedelbijdrage

€ 302,50

€ 302,50

totaal

€ 853,22

€ 302,50

Toelichting andere activa
De curator is niet bekend gew orden met andere noemensw aardige activa.

19-04-2018
2

In de onderhavige verslagperiode is er een restitutie van PostNL ontvangen
ten bedrage van € 89,62.

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de onderhavige verslagperiode is er een restitutie van MKB Brandstof
ontvangen ten bedrage van € 461,10.

19-07-2018
3

In de onderhavige verslagperiode is van PCI Nederland B.V. een
overeengekomen boedelbijdrage ontvangen ten bedrage van € 302,50
aangaande (terug)levering van haar eigendommen.

19-10-2018
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Pré-faillissement

Omvang

Opbrengst

€ 78.922,74

€ 75.380,70

Boedel

€ 219.716,47

€ 204.758,57

totaal

€ 298.639,21

€ 280.139,27

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De betalingen hebben plaatsgevonden op de bij de ING Bank N.V.
aangehouden geblokkeerde rekening. Nader overleg met de ING Bank N.V.
vindt nog plaats.

19-04-2018
2

Uit nader onderzoek is de curator gebleken dat het debiteurensaldo per
faillissementsdatum aanzienlijk lager is dan het in het eerste
faillissementsverslag genoemde bedrag van circa € 115.000,--. Een vijftal
eerder in de berekening opgenomen facturen (gezamenlijk ten bedrage van
ruim € 20.000,--) blijkt op of na faillissementsdatum te zijn opgesteld en
verzonden. Daarnaast diende een aantal bedragen te w orden gecrediteerd,
w aaronder een bedrag van bijna € 14.000,--. Laatstgenoemd bedrag zag op
de (w egens liquiditeitsproblemen van de gefailleerde vennootschap) door de
desbetreffende klant zelf betaalde goederen w elke nodig w aren voor de
productie van de door haar gedane bestellingen. Nader onderzoek (onder
andere naar de toerekenbaarheid van genoemde creditnota) vindt nog plaats.
Op een drietal kleine kasbetalingen na hebben de betalingen plaatsgevonden
op de bij de ING Bank N.V. aangehouden geblokkeerde rekening. Op deze
rekening is inzake de boedelvorderingen thans een totaalbedrag ontvangen
van € 201.579,12. Hiervan is reeds een bedrag van € 166.488,21
bijgeschreven op de boedelrekening. De ING Bank N.V. zal door de curator
w orden verzocht om het thans resterende bedrag, alsmede de te verw achten
toekomstige bijschrijvingen, bij te schrijven op de boedelrekening.

19-07-2018
3

In de onderhavige verslagperiode heeft de ING Bank N.V. de aan de boedel
toekomende bedragen overgemaakt naar de boedelrekening.

16-01-2019
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Factureren en aanschrijven debiteuren door de gefailleerde vennootschap.

19-04-2018
2

Het voeren van de debiteurenadministratie, alsmede corresponderen met
debiteuren en de ING Bank N.V.

19-07-2018
3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 352.753,10

19-04-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Deze vordering van de ING Bank N.V. zal nog afnemen na (verw erking van de)
uitw inning van haar zekerheden.
€ 0,00

16-01-2019
5

Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover de curator bekend is de vordering van de ING Bank N.V. integraal
voldaan uit de opbrengst van de verkoop van de bedrijfspanden van F. van
Dam Beheer B.V.
€ 0,00

16-04-2019
6

Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank N.V. berichtte de curator desgevraagd dat haar vordering
integraal is voldaan uit de opbrengst van de verkoop van de bedrijfspanden
van F. van Dam Beheer B.V.

5.2 Leasecontracten
Er is/w as sprake van verschillende lopende leaseovereenkomsten. De
leaseovereenkomsten zien op voertuigen en machines. Een voertuig w erd
gebruikt door een personeelslid die thans uit dienst is. Dit voertuig is
(terug)geleverd aan de leasemaatschappij (Volksw agen Pon Financial
Services).

19-04-2018
2

Op verzoek van de overnemende partij is het geleasede voertuig w aarin de
bestuurder reed eveneens (terug)geleverd aan de leasemaatschappij.
De curator is in plaats van verkoop uiteindelijk tot liquidatie overgegaan (zie
hoofdstuk 6) en heeft de leaseovereenkomsten beëindigd.

19-07-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
De bedrijfsactiva (bedrijfsuitrusting, tegoeden, vorderingen en voorraden) is
verpand aan de ING Bank N.V.

19-04-2018
2

5.4 Separatistenpositie
De ING Bank N.V. is separatist. Met de ING Bank N.V. zijn meer omvattende
afspraken gemaakt omtrent de voortzetting van ondernemingsactiviteiten en
verlening van een boedelkrediet.
De ING Bank N.V. heeft ingestemd met de verkoop van (een zelfstandig deel
van) de onderneming. Voor het overige vindt nader overleg nog plaats.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

19-04-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Met de ING Bank N.V. zijn meer omvattende afspraken gemaakt omtrent
voortzetting van ondernemingsactiviteiten en verlening van een boedelkrediet.

19-04-2018
2

Met Volksw agen Pon Financial Services is een boedelbijdrage overeengekomen
van € 250,-- exclusief btw betreffende de (terug)levering van een voertuig.

5.6 Retentierechten
Er is (nog) geen beroep gedaan op enig retentierecht.

19-04-2018
2

5.7 Reclamerechten
Er is door een enkele partij gereclameerd. De goederen bleken reeds te zijn
verw erkt en/of verkocht.

19-04-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Corresponderen met de ING Bank N.V. en overige crediteuren.

19-04-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Om het verdampen van goodw ill en het klantenbestand zo veel mogelijk tegen
te gaan zijn de bedrijfsactiviteiten, met toestemming van de rechtercommissaris, in faillissement voortgezet. Zo kon in het belang van crediteuren
w orden doorgew erkt en overleg plaatsvinden omtrent overname van de
bedrijfsactiviteiten.

19-04-2018
2

Er is geen sprake meer van voortzetting en/of een doorstart (zie punt 6.4)

19-07-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
Niet openbaar.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

19-04-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Voortzetting van de bedrijfsactiviteiten.

19-04-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Per 1 april 2018 is (een zelfstandig deel van) de onderneming overgenomen
door een derde partij. Vanaf deze datum w ordt de onderneming voor rekening
en risico van de overnemende partij geëxploiteerd.

19-04-2018
2

De overnemende partij(en) is(/zijn) tekortgeschoten in de nakoming van de
met de curator gesloten overeenkomst. De curator heeft de overeenkomst
ontbonden en is tot liquidatie van de onderneming overgegaan.

19-07-2018
3

6.5 Verantwoording
Nog niet van toepassing.

19-04-2018
2

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Aanschrijven gegadigden en het voeren van overleg omtrent overname van de
bedrijfsactiviteiten.

19-04-2018
2

Zie het voorgaande.

19-07-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

7.2 Depot jaarrekeningen

19-04-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 27 juli 2017
2015: 28 oktober 2016
2014: 15 juni 2015
2013: 13 juni 2014
2012: 2 april 2013
2011: 18 april 2012
2010: 20 april 2011

19-04-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet
vereist.

19-04-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

19-04-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.
Ja

19-04-2018
2

19-07-2018
3

Toelichting
De curator is inmiddels gebleken dat er op 31 december 2015 dividend is
uitgekeerd ten bedrage van € 1.080.000,00. Feitelijk strekt deze uitkering in
belangrijke mate tot betaling van de koopsom van de in 2011 aan F. van Dam
Beheer B.V. verkochte en overgedragen economische eigendom van de
bedrijfspanden.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

19-04-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek depot jaarrekeningen.

19-04-2018
2

Het onderzoeken van de dividenduitkering(stransactie).

19-07-2018
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De faillissementskosten vormen een boedelvordering. Hetzelfde geldt voor een
deel van de te verw achten vordering van het UW V in verband met
overgenomen loonverplichtingen, alsmede de kosten inzake de voortzetting
van de bedrijfsactiviteiten in faillissement.
€ 101.120,23

19-04-2018
2

19-07-2018
3

Toelichting
Dit is inclusief de boedelvordering van het UW V ad € 64.694,24.
€ 100.743,75

19-10-2018
4

€ 107.506,59

15-10-2019
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 115.613,00

19-04-2018
2

€ 223.154,00

16-01-2019
5

Toelichting
In onderhavige verslagperiode is door de Belastingdienst een aanvullende
vordering kenbaar gemaakt van € 107.541,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V dient haar vordering nog kenbaar te maken.
€ 56.839,64

8.4 Andere pref. crediteuren

19-04-2018
2

19-07-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 8.285,09

19-04-2018
2

Toelichting
Namens een oud-personeelslid is een preferente vordering ingediend
betreffende snipperuren c.q. vakantiedagen. De vordering ziet op de jaren
2013 tot en met 2017. Gezien het bepaalde in art. 3:288 sub e BW komt aan
een deel van de vordering geen preferentie toe. De crediteur is verzocht een
splitsing aan te brengen.
Een tw eetal (loon)vorderingen ten bedrage van € 8.021,09 en € 264,-- is
geplaats op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren.
€ 23.708,13

19-07-2018
3

Toelichting
In onderhavige verslagperiode is een derde loonvordering van een voormalig
personeelslid ad € 15.423,04 geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
preferente crediteuren.

Toelichting
In onderhavige verslagperiode is door een tw eetal voormalig personeelsleden
preferente vorderingen ingediend. Deze vorderingen zijn als PM-post
opgenomen op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren.

16-07-2019
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
61

19-04-2018
2

70

19-07-2018
3

74

19-10-2018
4

77

16-01-2019
5

76

16-04-2019
6

77

15-10-2019
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 585.633,51

19-04-2018
2

€ 636.510,62

19-07-2018
3

€ 649.698,17

19-10-2018
4

€ 654.607,22

16-01-2019
5

€ 301.854,12

16-04-2019
6

Toelichting
Daar de vordering van ING Bank N.V. integraal is voldaan uit de opbrengst van
de verkoop van de bedrijfspanden van F. van Dam Beheer B.V. is de vordering
van ING Bank N.V. verw ijderd van de lijst van voorlopig erkende crediteuren.
€ 340.157,12

15-10-2019
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de verw achte w ijze van afw ikkeling kan nog geen concrete uitspraak
gedaan w orden.

19-04-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het inventariseren van de schuldenpositie.

19-04-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

19-04-2018
2

F. van Dam Beheer B.V.

19-07-2018
3

De heer F. van Dam en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid F. van Dam Beheer B.V.

16-01-2019
5

Bij vonnis d.d. 9 april 2019 heeft de Rechtbank Zeeland-W est-Brabant de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F. van Dam Beheer
B.V. in staat van faillissement verklaard (insolventienummer: F.02/19/127) met
benoeming van Mr M.D.E. Leppens tot Rechter-Commissaris en met aanstelling

16-04-2019
6

van Mr K. van Overloop tot curator.

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-04-2018
2

Zoals genoemd in punt 1.4 van het onderhavig verslag heeft er een kort
geding inzake de opleving van de bedrijfspanden plaatsgevonden. Dit kort
geding heeft verder geen consequenties voor de boedel.

19-07-2018
3

Verw ijzend naar punt 7.5 van het onderhavige verslag is de curator gebleken
dat er op 31 december 2015 dividend is uitgekeerd ten bedrage van €
1.080.000,00. Feitelijk strekt deze uitkering in belangrijke mate tot betaling
van de koopsom van de in 2011 aan F. van Dam Beheer B.V. verkochte en
overgedragen economische eigendom van de bedrijfspanden.

16-01-2019
5

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-04-2018
2

Het kort geding is geëindigd.

19-07-2018
3

Op 29 oktober 2018 is door de curator conservatoire beslagen gelegd.
Vervolgens is in de bodemprocedure de dagvaarding betekend. Nader overleg
vindt thans nog plaats.

16-01-2019
5

In onderhavige verslagperiode is de procedure aanhangig gemaakt bij de
Rechtbank Rotterdam.

16-04-2019
6

Namens de heer F. van Dam is bij conclusie van antw oord een
vrijw aringsincident opgew orpen.

16-07-2019
7

Op 28 augustus 2019 is vonnis in incident gew ezen. Inmiddels zijn
verhinderdata doorgegeven en zal de rechtbank een comparitie van partijen
gelasten.

15-10-2019
8

De comparitie van partijen is aangehouden.

15-01-2020
9

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

19-04-2018
2

Het voeren van verw eer.

19-07-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan nog geen concrete
uitspraak w orden gedaan.

19-04-2018
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

19-04-2018
2

- afrekenen inzake de overname van (een zelfstandig deel van) de
onderneming;
- afrekenen en het voeren van nader overleg met de ING Bank N.V.;
- nader onderzoek doen naar de administratie;
- nader onderzoek naar andere vermogensbestanddelen;
- nader onderzoeken van rechten van derden;
- nader inventariseren van de schuldenpositie.
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

19-07-2018
3

- incasseren resterende vorderingen op debiteuren;
- afrekenen en het voeren van nader overleg met de ING Bank N.V.;
- nader onderzoek doen naar de administratie;
- opmaken schadestaat ingevolge niet nakoming overnemende partij;
- nader onderzoek en overleg aangaande de dividenduitkering;
- nader inventariseren van de schuldenpositie.
De volgende verslagperiode heeft het vervolgen van het overleg of de
procedure aangaande de dividenduitkering prioriteit.

16-01-2019
5

De volgende verslagperiode geniet de procedure prioriteit.

16-04-2019
6

10.3 Indiening volgend verslag
15-4-2020

15-01-2020
9

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder de verslaglegging.

19-04-2018
2

Bijlagen
Bijlagen

