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

18
07-07-2021
F.10/17/85
NL:TZ:0000011162:F003
14-02-2017

R-C
Curator

mr. F. Damsteegt - Molier
mr R.C. Steenhoek

Algemene gegevens
Naam onderneming
Friday Eurotech B.V.

19-06-2018
6

Gegevens onderneming
De faillissementen van Friday Eurotech Beheer B.V. (C/10/17/83), FET
Contracting B.V. (C/10/17/84), Friday Eurotech B.V. (C/10/17.85) en Staftech
Nederland B.V. (C/10/17/86) w orden met machtiging van de rechtercommissaris geconsolideerd afgew ikkeld.
Tenzij anders vermeld gelden de in het verslag opgenomen gegevens voor de
gehele Friday-groep.

19-06-2018
6

Activiteiten onderneming
Het ter beschikking stellen van tijdelijke arbeidskrachten voor industriële
montage- en constructiew erkzaamheden; arbeidsbemiddeling en uitzending
van kantoorpersoneel; bedrijfsopleiding en training; (ver)huur van onroerende
zaken, machines en w erktuigen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 24.016.988,00

€ -1.998.898,00

€ 7.544.124,00

2015

€ 34.318.199,00

€ 639.233,00

€ 12.570.056,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

19-06-2018
6

Toelichting financiële gegevens
De verstrekte cijfers betreffen de niet-geconsolideerde cijfers.

19-06-2018
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
354

19-06-2018
6

Toelichting
Op 17 februari 2017 is aan alle medew erkers ontslag aangezegd. Het
merendeel van de medew erkers bestond uit uitzendkrachten (A-fase; B-fase
en C-fase) en een beperkt aantal back-office en front-office medew erkers.

Boedelsaldo
€ 88.622,00

19-06-2018
6

Toelichting
In de verslagperiode zijn boedelkosten betaald (salaris curator t/m 31
december 2017, serverhuur) en is afgerekend met de pandhouder.
€ 87.409,17

03-10-2018
7

Toelichting
De boedel betaalt kosten voor cloud opslag en toegang tot administratie.
€ 86.566,34

04-01-2019
8

Toelichting
De boedel betaalt kosten voor cloud opslagen toegang tot de administratie.
€ 85.556,00

03-04-2019
9

Toelichting
De boedel betaalt kosten voor cloud opslag om toegang tot de administratie te
behouden.
€ 57.697,00

05-07-2019
10

Toelichting
In de verslagperiode zijn boedelkosten betaald.
€ 56.487,00

08-10-2019
11

Toelichting
In de verslagperiode zijn boedelkosten betaald en is een restitutie ontvangen.
€ 55.537,00

07-01-2020
12

Toelichting
In de verslagperiode zijn boedelkosten betaald.
€ 43.234,00

07-04-2020
13

Toelichting
In de verslagperiode zijn boedelkosten betaald.
€ 43.219,00

07-07-2020

Toelichting
In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.
€ 44.686,00

14

06-10-2020
15

Toelichting
In de verslagperiode zijn bankkosten betaald en is belasting (loonsubsidie)
ontvangen.
€ 45.276,00

06-01-2021
16

Toelichting
In de verslagperiode is een boedelbijdrage van ABN Amro ontvangen en zijn
bankkosten betaald.
€ 57.608,00

06-04-2021
17

Toelichting
In de verslagperiode zijn boedelkosten (bankkosten, salaris curator) betaald.
Voorts zijn van de belastingdienst restituties ontvangen.
€ 57.593,00

07-07-2021
18

Toelichting
In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.

Verslagperiode
van
20-3-2018

19-06-2018
6

t/m
18-6-2018
van
18-6-2018

03-10-2018
7

t/m
28-9-2018
van
29-9-2018

04-01-2019
8

t/m
30-12-2018
van
1-1-2019

03-04-2019
9

t/m
31-3-2019
van
1-4-2019
t/m
5-4-2019

05-07-2019
10

van
6-7-2019

08-10-2019
11

t/m
4-10-2019
van
5-10-2019

07-01-2020
12

t/m
3-1-2020
van
4-1-2020

07-04-2020
13

t/m
3-4-2020
van
4-4-2020

07-07-2020
14

t/m
3-7-2020
van
4-7-2020

06-10-2020
15

t/m
2-10-2020
van
3-10-2020

06-01-2021
16

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

06-04-2021
17

t/m
2-4-2021
van
3-4-2021
t/m
2-7-2021

Bestede uren

07-07-2021
18

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

21 uur 34 min

7

15 uur 35 min

8

11 uur 9 min

9

8 uur 24 min

10

5 uur 32 min

11

0 uur 40 min

12

1 uur 28 min

13

2 uur 36 min

14

0 uur 42 min

15

3 uur 36 min

16

1 uur 18 min

17

17 uur 6 min

18

0 uur 42 min

totaal

90 uur 22 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de periode t/m 5e verslag zijn (geconsolideerd) 712:14 uur aan de
faillissementen besteed. Het totaal bedraagt derhalve thans 734:10 uur.

19-06-2018
6

Het totaal aantal uren bedraagt 750:08.

03-10-2018
7

Het totaal aantal uren bedraagt 761:23.

04-01-2019
8

Het totaal aantal uren bedraagt 770:03.

03-04-2019
9

Het totaal aantal uren bedraagt 775:56.

05-07-2019
10

De totaaltelling is onjuist. Het totaal aantal uren bedraagt 776:36.

08-10-2019
11

Het totaal aantal uren is 778:04.

07-01-2020
12

Het totaal aantal uren is 780:40.

07-04-2020
13

Rekening houdende met eerdere verslagen die niet in KEI zijn opgenomen,
bedraagt het totaal aantal verrichte uren 784.

06-10-2020
15

Rekening houdende met eerdere verslagen die niet in KEI zijn opgenomen,
bedraagt het totaal aantal verrichte uren 786.

06-01-2021
16

Rekening houdende met eerdere verslagen die niet in KEI zijn opgenomen,
bedraagt het totaal aantal verrichte uren 803.

06-04-2021
17

Rekening houdende met eerdere verslagen die niet in KEI zijn opgenomen,
bedraagt het totaal aantal verrichte uren 804,07.

07-07-2021
18

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Voor een w eergave van de oorzaken van het faillissement w ordt
kortheidshalve verw ezen naar het 5e verslag.

19-06-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

7-8-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Voor een overzicht van de w erkzaamheden ten aanzien van personeel w ordt
kortheidshalve verw ezen naar het 5e verslag.
Dit onderdeel is afgew ikkeld, behoudens een incidentele vraag van een exmedew erker.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

03-10-2018
7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris e.a.

€ 27.633,00

totaal

€ 27.633,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de vorige verslagperiode zijn diverse veilingen en andere transacties
gedaan terzake de bedrijfsmiddelen van Friday-groep. Het bedrag van €
27.633,- is de netto opbrengst voor de boedel na afdracht bank en
verkoopkosten.

19-06-2018
6

In het kader van diverse transacties is per saldo een bedrag van € 23.837

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In de afdracht aan de pandhouder is rekening gehouden met het
bodemvoorrecht fiscus.

19-06-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de verslagperiode is met de Rabobank afgerekend terzake de opbrengst
van de veiling Esloo.
Alle bedrijfsmiddelen zijn verkocht.

19-06-2018
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

onderhanden w erk uren

€ 620.033,00

€ 63.908,00

totaal

€ 620.033,00

€ 63.908,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De uren per datum faillissement zijn in het kader van de doorstart
uitgefactureerd door De Graaf Contracting. Op de daadw erkelijke opbrengst
komt in mindering de door De Graaf Contracting overgenomen lonen (€
323.000). Het restant is via een verdeelsleutel uitgekeerd aan de pandhouder,
doorstarter en boedel.
Een deel van de omzet is nog niet geïncasseerd kunnen w orden. In hoeverre
het restant inbaar is, moet nog blijken.

19-06-2018
6

Het contact met doorstarter is minimaal. Er zijn nog geen andere bedragen
geïncasseerd. Doorstarter kampt met dezelfde debiteuren als w aar thans
pandhouder discussie mee heeft (zie onderdeel 4).

03-10-2018
7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de verslagperiode heeft De Graaf Contracting het restant afgedragen. Dit is
reeds aan de pandhouder uitgekeerd.

19-06-2018
6

In de verslagperiode is er contact gew eest met de raadsman van De Graaf
Contracting.
De Graaf Contracting heeft vorderingen op debiteuren (deels dezelfde als
Friday) en lijkt eindelijk stappen te ondernemen om deze vorderingen te
incasseren. De boedel heeft recht op een deel van de opbrengst.

04-01-2019
8

Omtrent de voortgang van de incasso is geen nieuw s te melden.

03-04-2019
9

Omtrent de voortgang van de incasso is navraag gedaan.

05-07-2019
10

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restitutie belastingdienst

€ 1.481,00

Diversen

€ 35.017,00

Goodw ill

€ 55.500,00

restitutie Nat. Nederlanden
totaal

Boedelbijdrage

€ 37,00
€ 92.035,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het bedrag aan goodw ill is het saldo van een vast bedrag en een variabel
bedrag afhankelijk van het daadw erkelijk in dienst van doorstarter gebleven
aantal personeelsleden.
Van diverse partijen zijn bedragen ontvangen terzake boedelbijdragen,
restitutie w aarborgsom, restituties e.d. Het betreft een totaal van € 11.170,-.
Met name van pandhouder ABN Amro Bank is een boedelbijdrage ontvangen
voor de hulp bij de inning van debiteuren; een bedrag van € 22.494,-.

3.9 Werkzaamheden andere activa

19-06-2018
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de verslagperiode is een schadevergoeding ontvangen met betrekking tot
een ten onrechte door een derde verkochte auto. Het bedrag is inbegrepen in
de eerder genoemde post van € 11.170,-.

19-06-2018
6

In België is een depot gestort ter verkrijging van een uitzendvergunning. Met
de belgische autoriteiten w ordt gecorrespondeerd teneinde dit depot vrij te
spelen. Thans vindt onderzoek plaats in hoeverre Friday-groep in België nog
onbetaalde premies e.d. verschuldigd is.
Er is nog geen voortgang geboekt in het vrij krijgen van het depot. Vanuit
België is het bestaan van een premieschuld bekend gemaakt. Omtrent de
juistheid van deze schuld en de omvang dient nader onderzoek plaats te
vinden.

03-10-2018
7

In de verslagperiode is met de vergunningverlenende instantie
gecorrespondeerd en getelefoneerd. Vooralsnog is inzake het eerder uitkeren
van het depot nog geen vooruitgang geboekt. Zonder concessies valt het
depot eerst vrij 5 jaar na intrekking van de uitzendvergunning, derhalve eerst
in 2022. Door diverse belgische instanties zijn vorderingen ingediend. In
hoeverre het depot (mede) strekt ter dekking van deze vorderingen is
onduidelijk.

04-01-2019
8

Omtrent de restitutie van het depot is geen nieuw s te melden.

03-04-2019
9

Omtrent de restitutie van het depot is nog geen nieuw s. Vanuit de Belgische
instanties is een vordering ingediend. Het is onduidelijk of deze vordering
verrekenbaar is met het depotbedrag.

05-07-2019
10

In de verslagperiode is omtrent de restitutie uit België geen informatie
ontvangen. W el is een restitutie ad € 37,39 van Nationale Nederlanden
ontvangen.

08-10-2019
11

Er zijn geen ontw ikkelingen omtrent de restitutie uit België.

07-04-2020
13

Er zijn geen ontw ikkelingen omtrent de restitutie uit België.

07-07-2020
14

Omtrent de restitutie uit België zijn er geen ontw ikkelingen. In de
verslagperiode is € 1.481,66 van de belastingdienst ontvangen. Het betreft
een loonkostensubsidie.

06-10-2020
15

In de verslagperiode is contact opgenomen met de Belgische autoriteiten in
verband met het depot. Vooralsnog is geen reactie ontvangen.

06-04-2021
17

In de verslagperiode is geen reactie van de Belgische autoriteiten ontvangen.

07-07-2021
18

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedeldebiteuren

€ 6.525,00

€ 6.525,00

totaal

€ 6.525,00

€ 6.525,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Alle vorderingen op debiteuren zijn verpand aan ABN Amro Bank. De bank
draagt zelf zorg voor inning.
Het bedrag aan boedeldebiteuren betreft w erkzaamheden van een
medew erker na faillissement. Aan de betreffende medew erker is door UW V
geen loon betaald onder de loongarantieregeling (uitzendkracht zonder
opzegtermijn). Nu de boedel voordeel heeft gehad heeft de curator het loon
uitgekeerd (€ 1.062).

4.2 Werkzaamheden debiteuren

19-06-2018
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de bank tegen tarief geassisteerd bij de inning van
debiteuren (zie ook onderdeel 3 andere activa). In de verslagperiode w orden
nog slechts beperkt w erkzaamheden verricht.

19-06-2018
6

De inning door de bank van de resterende debiteuren verloopt problematisch.
Met bank vindt overleg plaats over de te nemen acties. In dit kader is er ook
contact met debiteuren en w ordt informatie uit de administratie nagezocht.

03-10-2018
7

In de verslagperiode is een administratieve opzet gemaakt om ten behoeve
van de inning van debiteuren inzicht te verstrekken in de (opbouw ) van de
vordering en de verhouding tot de (niet betaalde) inhuur van zzp-ers en
derden door Friday zelf. W anneer ook met deze opzet een grote debiteur niet
bereid blijkt tot het betalen van de openstaande facturen, lijkt een procedure
door de pandhouder onvermijdelijk.
Het blijkt dat De Graaf Contracting met dezelfde debiteur(en) problemen heeft
met de inning van vorderingen.

04-01-2019
8

In de verslagperiode is de administratieve opzet gereed gekomen en aan de
bank gerapporteerd. In overleg met de bank zal een vervolgactie w orden
opgezet teneinde deze vorderingen geïncasseerd te krijgen.

03-04-2019
9

Vanuit de debiteur w ordt w el geschermd met oplossingsvoorstellen maar per
saldo gebeurt er niets. Pandhouder bereidt een dagvaarding voor.

05-07-2019
10

IN de verslagperiode is de dagvaarding door pandhouder verder afgew erkt.

08-10-2019
11

In de verslagperiode is de debiteur door de bank gedagvaard. De curator is
mede-eiser. Zie verder onderdeel 9.

07-01-2020
12

In de verslagperiode heeft de curator op verzoek van de bank w erkzaamheden
verricht in het kader van de inning van een vordering op een debiteur. De bank
zal de curator hiervoor een boedelbijdrage betalen.

06-10-2020
15

In de verslagperiode heeft ABN Amro Bank een boedelbijdrage van € 500,(excl. BTW ) betaald in verband met voor de bank verrichte w erkzaamheden.

06-01-2021
16

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vorderingen van ABN Amro Bank en Rabobank zijn nog niet definitief nu er
nog altijd opbrengsten w orden gegenereerd.
€ 2.203.736,00
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ABN Amro bedraagt thans € 2.203.736,-.

19-06-2018
6

06-10-2020
15

5.2 Leasecontracten
Diverse leasecontracten voor auto's en bedrijfsmiddelen zijn afgew ikkeld.

19-06-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht op debiteuren (openbaar middels factoring), inventaris en
hoofdelijkheid groepsvennootschappen.

19-06-2018
6

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de verslagperiode is met betrokken partijen gecorrespondeerd.

19-06-2018
6

In de verslagperiode is met betrokken partijen gecorrespondeerd.

03-10-2018
7

In de verslagperiode is met de bank gecorrespondeerd.

04-01-2019
8

In de verslagperiode is met de bank gecorrespondeerd en telefonisch overleg
gevoerd.

03-04-2019
9

In de verslagperiode is met de bank gecorrespondeerd.

05-07-2019
10

In de verslagperiode heeft de curator met de bank gecorrespondeerd. De bank
heeft haar voorlopige vordering opgegeven. Dit is niet het definitieve saldo. Er
loopt nog een procedure met een debiteur.

06-10-2020
15

De procedure met de debiteur is nog niet afgerond. Debiteur w il pleidooi
houden.

06-01-2021
16

Zie verder onderdeel 9 (procedures).

06-04-2021
17

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet.

19-06-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Voor een beschrijving van de doorstart w ordt kortheidshalve verw ezen naar
het 5e verslag.

19-06-2018
6

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de verslagperiode is met de doorstarter gecorrespondeerd.

19-06-2018
6

In de verslagperiode is met de raadsman van doorstarter gecorrespondeerd.

04-01-2019
8

In de verslagperiode is met de raadsman van doorstarter gecorrespondeerd.

03-04-2019
9

IN de verslagperiode is getracht contact te krijgen met (de raadsman van)
doorstarter. Dit is niet gelukt.

08-10-2019
11

In de verslagperiode is in het kader van de voorbereiding van de procedure
tegen de debiteur contact gew eest met doorstarter. Ook de doorstarter heeft
nog een vordering op de betreffende debiteur. Doorstarter heeft aan de bank
een last tot incasso verstrekt.

07-01-2020
12

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de verslagperiode is met de ICT leverancier en met Tw infield contact
onderhouden omtrent het toegankelijk houden van de administratie. Nog
geregeld w ordt ten behoeve van de inning van debiteuren de administratie
geraadpleegd.

19-06-2018
6

De digitale boekhouding w ordt nog altijd toegankelijk gehouden. In de
verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht om inzicht te krijgen in de uren die
door failliet aan een debiteur in rekening zijn gebracht, w elke uren nog niet
door failliet aan door haar ingehuurde krachten zijn voldaan. Betaling van de
ingehuurde krachten zou voorw aarden zijn voor opeisbaarheid facturen Friday.
Dit standpunt w ordt overigens betw ist.

04-01-2019
8

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

19-06-2018
6

7.6 Paulianeus handelen
Nee

19-06-2018
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voor een beschrijving van het onderzoek naar de rechtmatigheid w ordt
kortheidshalve verw ezen naar het 5e verslag.

19-06-2018
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 634.083,00
Toelichting
Het saldo boedelvorderingen bedraagt € 634.083,- w aarvan:
Friday Eurotech Beheer B.V. € 143.490,-;

19-06-2018
6

FET Contracting B.V.€ 0,-;
Friday Eurotech B.V. € 446.799,-;
Staftech B.V. € 43.794,-.
€ 635.279,00

03-10-2018
7

€ 635.877,84

04-01-2019
8

€ 636.493,98

03-04-2019
9

€ 664.337,77

05-07-2019
10

€ 666.177,00

08-10-2019
11

€ 443.227,00

07-01-2020
12

Toelichting
Het saldo boedelvordering is om administratieve redenen gew ijzigd. De reeds
betaalde boedelvorderingen zijn uit het saldo gehaald.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 257.828,00

19-06-2018
6

Toelichting
Het saldo vorderingen belastingdienst bedraagt € 257.828,- w aarvan:
Friday Eurotech Beheer B.V. € 697,-;
FET Contracting B.V.€ 36.930,-;
Friday Eurotech B.V. € 137.865,-;
Staftech B.V. € 82.336,-.
€ 179.640,00
Toelichting
Als gevolg van het indienen van diverse fiscale aangiften, is het saldo van de
fiscale vorderingen gew ijzigd. Het saldo vorderingen belastingdienst bedraagt
thans € 179.640 w aarvan: Friday Eurotech Beheer B.V. € 42,-; FET Contracting
B.V.€ 9.620,-; Friday Eurotech B.V. € 137.237,-; Staftech B.V. € 32.740,95.

8.3 Pref. vord. UWV

03-04-2019
9

8.3 Pref. vord. UWV
€ 353.402,00

19-06-2018
6

Toelichting
Het saldo vorderingen UW V bedraagt € 352.402,- w aarvan:
Friday Eurotech Beheer B.V. € 66.758,-;
FET Contracting B.V.€ 0,-;
Friday Eurotech B.V. € 255.716,-;
Staftech B.V. € 30.928,-.
€ 354.037,00

03-10-2018
7

€ 354.037,00

04-01-2019
8

Toelichting
Het saldo vorderingen UW V bedraagt € 354.037,- w aarvan: Friday Eurotech
Beheer B.V. € 66.758,-; FET Contracting B.V.€ 0,-; Friday Eurotech B.V. €
256.350,-; Staftech B.V. € 30.928,-.

€ 350.909,00

03-04-2019
9

Toelichting
In de verslagperiode is de vordering van UW V enigszins gew ijzigd. Het saldo
vorderingen UW V bedraagt thans € 344.909,- w aarvan: Friday Eurotech
Beheer B.V. € 63.631,-; FET Contracting B.V.€ 0,-; Friday Eurotech B.V. €
256.350,-; Staftech B.V. € 30.928,-.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 15.295,00

19-06-2018
6

Toelichting
vordering van w erknemer en sociaal fonds uitzendkrachten.
€ 28.352,00
Toelichting
Als gevolg van een verschuiving in posten is dit saldo gew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

03-04-2019
9

8.5 Aantal concurrente crediteuren
159

19-06-2018
6

Toelichting
Het aantal crediteuren bedraagt 159 w aarvan:
Friday Eurotech Beheer B.V. 67;
FET Contracting B.V. 51;
Friday Eurotech B.V. 36;
Staftech B.V. 5.
163

04-01-2019
8

Toelichting
Het aantal crediteuren bedraagt 162 w aarvan: Friday Eurotech Beheer B.V. 67;
FET Contracting B.V. 52; Friday Eurotech B.V. 39; Staftech B.V. 5.
163

03-04-2019
9

Toelichting
Het aantal crediteuren bedraagt 162 w aarvan: Friday Eurotech Beheer B.V. 68;
FET Contracting B.V. 52; Friday Eurotech B.V. 38; Staftech B.V. 5.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.679.702,00

19-06-2018
6

Toelichting
Het saldo concurrente crediteuren bedraagt € 1.679.702,- w aarvan:
Friday Eurotech Beheer B.V. € 658.031,-;
FET Contracting B.V. € 628.586,-;
Friday Eurotech B.V. € 396.934,-;
Staftech B.V. € 24.303,-.
€ 1.644.206,00

04-01-2019
8

Toelichting
Het saldo concurrente crediteuren bedraagt € 1.644.206,- w aarvan: Friday
Eurotech Beheer B.V. € 658.031,-; FET Contracting B.V. € 629.226,-; Friday
Eurotech B.V. € 332.646,-; Staftech B.V. € 24.303,-.

€ 1.647.204,00

03-04-2019
9

Toelichting
Het saldo concurrente crediteuren bedraagt € 1.647.204,- w aarvan: Friday
Eurotech Beheer B.V. € 719.691,-, FET Contracting B.V. € 629.226,-; Friday
Eurotech B.V. € 273.983,-; Staftech B.V. € 24.303,-.
Bij controle van de posten zijn er enkele verschuivingen opgetreden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing bij gebrek aan baten.

19-06-2018
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de verslagperiode is met diverse schuldeisers gecorrespondeerd.

19-06-2018
6

In de verslagperiode is met diverse schuldeisers gecorrespondeerd. Het saldo
boedelvorderingen en preferente vorderingen is door correcties en/of
aanvullingen marginaal gew ijzigd.

03-10-2018
7

In de verslagperiode is met diverse schuldeisers gecorrespondeerd. Het aantal
concurrente schuldeisers en het saldo van de concurrente vorderingen is door
correcties en/of aanvullingen marginaal gew ijzigd.

04-01-2019
8

In de verslagperiode is met diverse schuldeisers gecorrespondeerd. Er zijn
diverse fiscale aangiften gedaan. Bij controle van de diverse schulden is de
onderverdeling op enkele posten aangepast. Voorts zijn als gevolg van
opgelegde aanslagen belastingschulden verminderd. Het aantal concurrente
schuldeisers en het saldo van de concurrente vorderingen is door correcties
en/of aanvullingen marginaal gew ijzigd.

03-04-2019
9

In de verslagperiode is er met een enkele schuldeiser incidenteel contact
gew eest.

05-07-2019
10

In de verslagperiode is er met diverse schuldeisers gecorrespondeerd.

08-10-2019
11

Behoudens de beantw oording van een incidentele vraag (e-mail/telefonisch);
geen.

07-01-2020
12

In de verslagperiode zijn diverse restituties van de belastingdienst ontvangen.
Het betreft bedragen die eerder al w aren toegezegd echter die w aren
vastgehouden in afw achting van mogelijke vorderingen van de belastingdienst
op failliet.

06-04-2021
17

In de verslagperiode is gecorrespondeerd met de belastingdienst.

07-07-2021
18

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
ABN Amro - R.C. Steenhoek q.q. vs. Stork Nederland & Stork Asset Management

07-01-2020
12

9.2 Aard procedures
inning openstaande facturen althans schadevergoeding w egens
ongerechtvaardigde verrijking

9.3 Stand procedures

07-01-2020
12

9.3 Stand procedures
Dagvaarding is uitgebracht tegen 18 december 2019. De zaak staat op de rol
van 15 januari 2020 voor verstekvonnis. Gedaagden hebben aangekondigd
zich alsnog te zullen stellen.

07-01-2020
12

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen. Dit onderdeel is afgew ikkeld.

19-06-2018
6

Sedert de datum van faillissement heeft pandhouder ABN Amro op diverse
w ijze getracht betaling van de openstaande facturen te verkrijgen. Gedaagde
Stork meent op diverse gronden niet gehouden te zijn tot betaling. Rekening
houdende met erkende verrekenposten vordert ABN Amro thans primair €
745.686,- te vermeerderen met rente en kosten. Indien en voor zover het
verw eer van Stork er toe zou leiden dat de ABN Amro de vorderingen op basis
van het pandrecht niet kan innen, treedt de curator voorw aardelijk als medeeiser op. In het laatste geval komt de opbrengst ten goede aan de boedel.

07-01-2020
12

De zaak staat op de rol van 8 april a.s. voor conclusie van antw oord.

07-04-2020
13

In de verslagperiode is voor antw oord geconcludeerd. De zaak staat op de rol
van 15 juli a.s. voor conclusie van repliek.

07-07-2020
14

In de verslagperiode zijn de conclusies van repliek en dupliek ingediend. De
zaak staat voor instructie door partijen.

06-10-2020
15

Debiteur heeft de rechtbank verzocht een datum voor pleidooi te bepalen.

06-01-2021
16

Op 11 maart 2021 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. De zaak
is verw ezen naar de rol van 28 april 2021 voor vonnis.

06-04-2021
17

Het w ijzen van vonnis is aangehouden.
De zaak staat thans op de rol voor vonnis op 21 juli 2021.

07-07-2021
18

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afw ikkelingen / innen debiteuren De Graaf Contracting t.b.v. boedel;
- assisteren ACF innen debiteuren;
- restitutie depot uitzendvergunning België;
- afw ikkelen faillissement.

19-06-2018
6

- afw ikkelingen / innen debiteuren De Graaf Contracting t.b.v. boedel;
- assisteren ACF innen debiteuren;
- restitutie depot uitzendvergunning België;
- afw ikkelen faillissement.

03-10-2018
7

- afw achten inning debiteuren De Graaf Contracting t.b.v. boedel;
- assisteren ACF innen debiteuren;
- restitutie depot uitzendvergunning België;
- afw ikkelen faillissement.

04-01-2019
8

- restitutie depot uitzendvergunning België (geen ontw ikkelingen);
- procedure ABN Amro - curator q.q. / Stork;
- afw ikkelen faillissement.

07-01-2020
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van tempo resterende actiepunten.

19-06-2018
6

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van uitvoering van resterende
actiepunten.

03-10-2018
7

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van uitvoering van resterende
actiepunten.

04-01-2019
8

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van uitvoering van resterende
actiepunten. Ten aanzien van actiepunt 2 zullen in de komende verslagperiode
stappen w orden gezet.

03-04-2019
9

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van het verloop van resterende
actiepunten.

05-07-2019
10

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van het verloop van de resterende
actiepunten.

08-10-2019
11

In de verslagperiode is een dagvaarding uitgebracht. De curator treedt
voorw aardelijk op als mede-eiser voor het geval de vordering niet op basis van
het pandrecht kan w orden geïncasseerd. De afw ikkeling van het faillissement
is afhankelijk van het verloop van deze procedure.

07-01-2020
12

De zaak staat op de rol van 8 april a.s. voor conclusie van antw oord.

07-04-2020
13

Afw ikkeling is afhankelijk van het verloop van de procedure. Op 15 juli a.s. zal
voor repliek w orden geconcludeerd.

07-07-2020
14

De procedure staat op de rol van 7 oktober a.s. Partijen zullen zich uitlaten
over de w ijze van voortprocederen.

06-10-2020
15

Afw ikkeling is afhankelijk van het verloop van de procedure. De rechtbank zal
een datum voor pleidooi bepalen.

06-01-2021
16

De procedure staat op rol van 28 april 2021 voor vonnis.
Omtrent vrijgave van het depot in België is nog niets bekend.
Afw ikkeling is afhankelijk van deze 2 zaken.

06-04-2021
17

De procedure staat op rol van 21 juli 2021 voor vonnis.
Omtrent vrijgave van het depot in België is nog niets bekend. Op verzoeken
w ordt niet gereageerd.
Afw ikkeling is afhankelijk van deze 2 zaken.

07-07-2021
18

10.3 Indiening volgend verslag
6-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

07-07-2021
18

10.4 Werkzaamheden overig
In de verslagperiode is met diverse belanghebbende gecorrespondeerd of
anderszins contact onderhouden. Voorts zijn w erkzaamheden verricht met
betrekking tot het opstellen van het openbaar verslag.

19-06-2018
6

In de verslagperiode is met diverse belanghebbende gecorrespondeerd of
anderszins contact onderhouden. Voorts zijn w erkzaamheden verricht met
betrekking tot het opstellen van het openbaar verslag.

03-10-2018
7

In de verslagperiode is met diverse belanghebbenden gecorrespondeerd of
anderszins contact onderhouden. Voorts zijn w erkzaamheden verricht met
betrekking tot het opstellen van het openbaar verslag.

04-01-2019
8

In de verslagperiode is met diverse belanghebbenden gecorrespondeerd of
anderszins contact onderhouden. Voorts zijn w erkzaamheden verricht met
betrekking tot het opstellen van het openbaar verslag.

03-04-2019
9

In de verslagperiode is met diverse belanghebbenden gecorrespondeerd of
anderszins contact onderhouden. Voorts zijn w erkzaamheden verricht met
betrekking tot het opstellen van het openbaar verslag.

05-07-2019
10

In de verslagperiode is met diverse belanghebbenden gecorrespondeerd of
anderszins contact onderhouden. Voorts zijn w erkzaamheden verricht met
betrekking tot het opstellen van het openbaar verslag.

08-10-2019
11

Met uitzondering van de onder 'plan van aanpak' genoemde punten is het
faillissement afgew ikkeld. De w erkzaamheden in de verslagperiode zijn
derhalve beperkt. Incidenteel w orden vragen van belanghebbende
beantw oord. Voorts is verslag gedaan en met de RC gecorrespondeerd.

07-01-2020
12

De w erkzaamheden zijn beperkt. Incidenteel beantw oord de curator de vragen
van belanghebbenden. De procedure heeft zijn vervolg en de termijn voor
restitutie depot België verstrijkt. Curator zal trachten het depot eerder te laten
vrijvallen. Periodiek w ordt verslag gedaan.

07-04-2020
13

De w erkzaamheden zijn beperkt. Incidenteel beantw oord de curator de vragen
van belanghebbenden. De procedure heeft zijn vervolg en de termijn voor
restitutie depot België verstrijkt. Periodiek w ordt verslag gedaan.

07-07-2020
14

De w erkzaamheden zijn beperkt. Incidenteel beantw oord de curator de vragen
van belanghebbenden. De procedure heeft zijn vervolg en de termijn voor
restitutie depot België verstrijkt. Periodiek w ordt verslag gedaan.

06-10-2020
15

De w erkzaamheden zijn beperkt. Incidenteel beantw oordt de curator de
vragen van belanghebbenden. De curator volgt de procedure met de debiteur
en is in afw achting tot de termijn voor restitutie depot België verstrijkt.
Periodiek w ordt verslag gedaan.

06-01-2021
16

In de verslagperiode zijn in hoofdzaak w erkzaamheden verricht in het kader
van de voorbereiding en het bijw onen van de mondelinge behandeling.
Voorts is gecorrespondeerd met de belastingdienst, Belgische autoriteiten en
is een faillissementsverslag opgesteld.

06-04-2021
17

In de verslagperiode zijn naast het doen van verslag beperkt
w erkzaamheden verricht.

07-07-2021
18

Bijlagen
Bijlagen

