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Algemene gegevens
Naam onderneming
Holland Conveyor Belting Holding B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Conveyor
Belting Holding B.V. statutair gevestigd te Schiedam, kantoorhoudende te
(3144 CH) Maassluis aan de Industriew eg 12.
Bestuurder en enig-aandeelhouder van Holland Conveyor Belting Holding B.V.
(hierna ook: ‘HCBH’ of ‘de Vennootschap’) is de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Butraco B.V. Deze vennootschap is eveneens bij
vonnis van de rechtbank Rotterdam van 13 maart 2018 in staat van
faillissement verklaard.
HCBH houdt alle aandelen in Holland Conveyor Belting International B.V. Het
faillissement van deze vennootschap is op 17 oktober 2017 uitgesproken, met
benoeming van mr J.M. de Koning tot curator.
De leiding over de Vennootschap is in handen van de heer W .P. van der Burg
en zijn broer, de heer R. van der Burg, die – ieder via hun
houdstervennootschappen – bestuurder zijn van Butraco B.V. Deze
vennootschap is op haar – naast bestuurder – ook enig-aandeelhouder. Ook
Butraco B.V. is op eigen verzoek failliet verklaard.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De dochteronderneming van HCBH, Holland Conveyor Belting International B.V.,
en de aan HCBH gelieerde rechtspersoon Centi Core Coating B.V. (‘Centi Core’)
hebben zich met name bezig gehouden met de productie van vloeibaar
polyvinylchloride (PVC), polyethyleen (PE) en polyurethaan (PU) en de
verw erking van dit materiaal tot eindproduct. HCBH w as niet alleen de
houdstervennootschap van de aandelen in de w erkmaatschappij, maar
functioneerde ook als materieel-vennootschap. HCBH is eigenaresse van het
grootste deel van het machinepark w aarmee de bedrijfsactiviteiten w erden
uitgevoerd.
De bedrijfsactiviteiten van de w erkmaatschappij en die van Centi Core zouden
tot en met 2015 w instgevend zijn gew eest. De dochter van HCBH heeft zich
gericht op de productie van transportbanden die met name w erden
geproduceerd met gebruikmaking van door Centi Core geproduceerde
grondstoffen en met behulp van het machinepark van HCBH.
Aan de activiteiten van de dochteronderneming is een einde gekomen nadat er
geen middelen meer w aren om de salarissen van de medew erkers te voldoen.
De reden voor deze betalingsonmacht w as gelegen in de kredietopzegging
door de bank die geruime tijd voor de non-betaling van de salarissen w as
gedaan. De kredietopzegging w as een gevolg van een oneigenlijk gebruik van
de kredietfaciliteit die aan HCBH en de gelieerde partijen w as verstrekt. Door
één van de (indirect) bestuurders w aren vanaf 2015 substantiële bedragen
overgemaakt naar in het buitenland gevestigde partijen met het doel hiermee
w aardepapieren in eigendom te verkrijgen. De middelen hiervoor zijn
grotendeels afkomstig gew eest van de Vennootschap en haar deelnemingen.
Het heeft er alle schijn van dat sprake is van een oplichting w aarbij
w aardeloze (of niet bestaande) aandelen zijn verkocht. Als gevolg van deze
overboekingen is in de loop van de tijd ruim € 2 miljoen verdw enen.
Er is nog getracht de door de dochter van HCBH gedreven onderneming (en die
van Centi Core) te verkopen, maar gesprekken hiertoe zijn uiteindelijk op niets
uitgelopen. Ten tijde van het faillissement w aren de activiteiten van de
w erkmaatschappij en Centi Core al langere tijd gestaakt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 240.000,00

€ 53.836,00

€ 1.280.945,00

2015

€ 360.000,00

€ -20.029,00

€ 1.265.670,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

04-07-2018
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Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens:
Uit de aangifte vennootschapsbelasting volgt dat er in 2015 door de fiscale
eenheid HCBH / Holland Conveyor Belting International B.V. een omzet zou zijn
gerealiseerd van ruim € 1.3 miljoen. Veel van de benodigde administratieve
stukken zijn nog niet voorhanden (en derhalve ook nog niet bestudeerd) zodat
over de omzet nog niet veel kan w orden gemeld.

04-07-2018
2

De ingenomen stukken geven een w at ander beeld dan de informatie
w aarover ten tijde van het eerste faillissementsverslag kon w orden beschikt.
Uit de stukken volgt dat in 2015 door de Vennootschap een omzet is behaald
van € 360.000 (en niet € 1.5 miljoen). W aarschijnlijk ziet het in het eerste
verslag opgenomen bedrag op de geconsolideerde omzet en ziet de omzet
zoals uit de nadien overhandigde stukken volgt louter op de beheervergoeding
die is gerealiseerd. In 2016 zou de omzet behoorlijk zijn gedaald (en w el tot €
240.000). Het betreft hier informatie uit de administratie van de Vennootschap
zelf, w elke niet door een externe partij is geverifieerd.
W inst & Verlies:
Uit de gepresenteerde notulen van een gehouden algemene vergadering van
aandeelhouders zou volgen dat de Vennootschap in 2015 een verlies van €
50.742 gerealiseerd. Voor het overige is over de resultaatontw ikkeling nog niet
veel te zeggen. Eerst dienen hiervoor de benodigde administratieve stukken te
zijn ontvangen en bestudeerd.
Ook ten aanzien van de w inst & verlies geldt dat uit de diverse stukken
verschillende gegevens blijken. De (concept) notulen van de algemene
vergadering hebben melding gemaakt van een verlies in 2015 van € 50.742.
De aangifte Vpb over 2015 gaat echter uit van een positief resultaat van €
1.726. Uit de administratie van de Vennootschap volgt over 2015 van een
verlies van € 20.029. In 2016 zou – zo volgt uit de administratie – een w inst
zijn gerealiseerd van € 53.836. Opvallend is dat in 2016 het (negatieve)
resultaat van de deelnemingen niet is verw erkt in het resultaat van de
Vennootschap (het resultaat deelnemingen is op 0 gesteld), terw ijl dit
resultaat – ogenschijnlijk terecht – in 2015 w él is verw erkt.

Balanstotaal:
Per ultimo 2015 zouden aan de activa een totaalw aarde van € 1.265.670
moeten w orden toegerekend. Eind 2016 is sprake van een vrij kleine stijging
van het totaal aan activa tot € 1.280.945. Het verschil is met name terug te
voeren op w ijzigingen in de rekening-courant verhouding met gelieerde
entiteiten.
Geen opmerkingen.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

Boedelsaldo

04-07-2018
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Boedelsaldo
€ 0,00

04-07-2018
2

€ 3.289,15

03-01-2019
4

€ 3.289,15

04-04-2019
5

€ 3.808,52

03-07-2019
6

€ 3.808,52

18-10-2019
7

€ 3.808,52

24-01-2020
8

€ 75.058,52

24-04-2020
9

€ 37.574,92

24-07-2020
10

€ 46.715,92

23-10-2020
11

€ 46.715,92

22-01-2021
12

€ 48.078,85

22-04-2021
13

€ 48.078,85

09-09-2021
14

Verslagperiode
van
26-3-2018

04-07-2018
2

t/m
30-6-2018
van
1-7-2018

04-10-2018
3

t/m
30-9-2018
van
1-10-2018

03-01-2019
4

t/m
2-1-2019
van
3-1-2019

04-04-2019
5

t/m
2-4-2019
van
3-4-2019

03-07-2019
6

t/m
2-7-2019
van
3-7-2019

18-10-2019
7

t/m
17-10-2019
van
18-10-2019

24-01-2020
8

t/m
23-1-2020
van
24-1-2020

24-04-2020
9

t/m
23-4-2020
van
24-4-2020

24-07-2020
10

t/m
23-7-2020
van
24-7-2020

23-10-2020
11

t/m
22-10-2020
van
23-10-2020

22-01-2021
12

t/m
21-1-2021
van
22-1-2021

22-04-2021
13

t/m
21-4-2021
van
22-4-2021

09-09-2021
14

t/m
8-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

104 uur 48 min

3

9 uur 12 min

4

23 uur 12 min

5

19 uur 18 min

6

10 uur 18 min

7

10 uur 19 min

8

13 uur 10 min

9

22 uur 13 min

10

2 uur 26 min

11

2 uur 49 min

12

1 uur 58 min

13

6 uur 1 min

14

6 uur 7 min

totaal

231 uur 51 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de verslagperiode zijn gesprekken gevoerd met de indirect bestuurders (en
een adviseur van één van de bestuurders) alsmede met medew erkers van de
bank. De uitkomst van die gesprekken w as overigens mede van belang voor
de behandelingen van de gelieerde faillissementen van Butraco B.V. en Centi
Core. Van de tot dusverre bestede tijd ziet drie uur op w erkzaamheden van
een aan het kantoor van de curator verbonden jurist. Deze tijd zal te zijner tijd
niet voor vergoeding w orden voorgedragen.
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Er is veel tijd gaan zitten in de afhandeling van de verkoop van een aantal
machines. Helaas is die koopovereenkomst nog immer niet afgew ikkeld. De
koper is tot dusverre niet overgegaan tot ondertekening van de
koopovereenkomst nu bepaalde informatie (onder meer een
gebruiksaanw ijzing alsmede receptuur voor de productie van bepaalde plastic
producten) niet voorhanden zou zijn. Complicerende factor is dat de koper bij
het uitbrengen van het bod inderdaad een opmerking heeft geplaatst over de
te ontvangen gebruiksaanw ijzing en receptuur. De curator heeft getracht de
verzochte informatie aan te leveren en w el door de met de productie belaste
bestuurder / feitelijk leidinggever om een toelichting te verzoeken. Deze heeft
zich op het standpunt gesteld hier een vergoeding voor te w illen ontvangen.
Hierover heeft overleg met de bank plaatsgevonden. Hoew el de bank (die
belang heeft bij de afhandeling omdat zij de opbrengst zal verkrijgen in het
kader van de uitw inning van haar pandrecht) toe heeft gezegd met de
betrokkene overleg te voeren over de gew enste vergoeding, is resultaat
uitgebleven. Zeer recent is de tw eede bestuurder w el bereid gebleken
informatie te verschaffen. Die informatie w ordt aan (de advocaat van) de koper
overhandigd.
De curator w enst eerst deze transactie af te w ikkelen alvorens tot overdracht
van het dossier aan de opvolgend curator te komen. Het is niet efficient om
tijdens deze discussie een nieuw e curator te belasten met de afw ikkeling van
dit onderdeel.
Na veel vijven en zessen is de koopovereenkomst met betrekking tot een deel
van het machinepark afgehandeld en is de koopsom ontvangen (en –
verminderd met de overeengekomen boedelbijdrage- naar de bank
overgemaakt.

04-10-2018
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De leiding w as –via hun houdstervennootschappen - in handen van de broers
Van der Burg, die onderling een taakverdeling kenden.

04-07-2018
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1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is, is de Vennootschap geen partij bij een
aanhangige procedure.

1.3 Verzekeringen

04-07-2018
2

1.3 Verzekeringen
Geen opmerkingen.

04-07-2018
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1.4 Huur
De Vennootschap heeft mede gebruik gemaakt van bedrijfsruimte die door
haar aandeelhouder w erd gehuurd van Van der Burg Schagen B.V.; de
houdstervennootschap van de vader van de broers. De huurovereenkomst is
voorafgaande aan het faillissement reeds in onderling overleg beëindigd, doch
de verhuurder heeft toegestaan dat de Vennootschap gebruik is kunnen
blijven maken van de ruimten.

04-07-2018
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Een deel van de bedrijfsactiviteiten heeft plaatsgevonden in een loods die
eigendom is van HCBH en is gebouw d op grond eigendom van Van der Burg
Schagen B.V. Ten behoeve van HCBH heeft Van der Burg Schagen B.V. een
recht van opstal gevestigd.
4e verslag: De curator voert thans nader overleg met Van der Burg Schagen
B.V. en Rabobank inzake diverse kw esties, w aaronder het recht van opstal.

03-01-2019
4

5e verslag: De curator voert thans nog overleg met Van der Burg Schagen B.V.
en Rabobank inzake diverse kw esties.

04-04-2019
5

6e verslag: Idem.

03-07-2019
6

7e verslag: Idem. Het overleg heeft vertraging opgelopen nu de verkoop van
het pand in Maassluis nog niet afgerond is.

24-01-2020
8

9e verslag: Inmiddels is het overleg met Rabobank en Van der Burg Schagen
B.V. afgerond en is er (met goedkeuring van de rechter-commissaris) een
vaststellingsovereenkomst gesloten, w elke met name ziet op het door de
curator afstand doen van het recht van opstal van failliet. Zie hiervoor onder
meer 3.1 van het onderhavige verslag.

24-04-2020
9

1.5 Oorzaak faillissement
Op het eerste gezicht lijkt het faillissement veroorzaakt door het besluit van
één van de bestuursleden om aanzienlijke bedragen ten laste van het krediet
w aar de Vennootschap hoofdelijk mee verbonden w as te gebruiken voor
ogenschijnlijk w aardeloze ‘investeringen’.
Het faillissement is een gevolg van de (schade die is geleden door de)
boilerroomfraude.

04-07-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

04-07-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

04-07-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-4-2019
totaal

Toelichting
Niet van toepassing.

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

04-07-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Bedrijfshal
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Een bedrijfshal gelegen aan de Industriew eg 12 te Maassluis.

04-07-2018
2

Er is, na de kredietopzegging door de bank, een hypotheek gevestigd op het
recht van opstal.
4e verslag: De curator voert thans nader overleg met Van der Burg Schagen
B.V. en Rabobank inzake diverse kw esties, w aaronder het recht van opstal.

03-01-2019
4

9e verslag: Inmiddels is het overleg met Rabobank en Van der Burg Schagen
B.V. afgerond en is er (met goedkeuring van de rechter-commissaris) een
vaststellingsovereenkomst gesloten, w elke met name ziet op het door de
curator afstand doen van het recht van opstal van failliet. In het kader van de
schikking komt een bedrag van € 75.000,00 toe aan de boedels van
gefailleerden, w aarbij - in overleg met de rechter-commissaris - 95% van dat
bedrag w ordt toegerekend aan de boedel van HCB Holding B.V. in verband met
het afstand doen van het recht van opstal. De overige 5% w ordt toegerekend
aan de boedel van Butraco B.V. Crediteuren die vragen hebben omtrent deze
verdeling dan w el daartegen bezw aar w ensen aan te tekenen, kunnen zich
daarvoor binnen veertien dagen na dagtekening van dit verslag w enden tot de
curator dan w el de rechter-commissaris in het faillissement.

24-04-2020
9

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Mogelijke verkoop in het kader w aarvan overleg zal plaatsvinden met de
eigenaar van het belendende pand (Van der Burg Schagen B.V.).

04-07-2018
2

Nu het w aarschijnlijk is dat de behandeling van het faillissement zal w orden
overgedragen naar de curator van de gelieerde vennootschap, is geen nadere
actie ondernomen in het kader van mogelijke verkoop van het opstal.
In de afgelopen periode is enkele malen overleg gevoerd respectievelijk
gecorrespondeerd met bank en andere partijen in het kader van de mogelijke
verkoop. In verband met het beoogde ontslag van de curator en de benoeming
van een opvolgend curator heeft het laatste gesprek over dit onderw erp
plaatsgevonden met mr De Koning; curator van de w erkmaatschappij.

04-10-2018
3

4e verslag: Voortzetten overleg met Van der Burg Schagen B.V. en Rabobank
inzake (onder meer) het recht van opstal.

03-01-2019
4

5e verslag: Voortzetten bovengenoemd overleg.

04-04-2019
5

6e verslag: Idem.

03-07-2019
6

7e verslag: Idem. Overigens heeft dit overleg enige vertraging opgelopen
i.v.m. (diverse kw esties omtrent) de ontruiming van het pand in Maassluis door
de koper van de activa uit de diverse faillissementen.

18-10-2019
7

8e verslag: Het overleg met de Rabobank en Van der Burg Schagen B.V. is nog
niet afgerond, met name nu de verkoop van het pand in Maassluis nog niet
definitief is. De verw achting is dat de verkoop in de aankomende
verslagperiode zal w orden afgew ikkeld, w aarna ook het overleg met onder
meer de Rabobank kan w orden afgerond en de onderlinge afspraken in een
vaststellingsovereenkomst zullen w orden opgenomen.

24-01-2020
8

9e verslag: Het overleg met Rabobank en Van der Burg Schagen B.V. is
inmiddels afgerond, zie 3.1 van het onderhavige verslag. Ter zake zijn geen
nadere w erkzaamheden te verrichten.

24-04-2020
9

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Machinepark

€ 12.680,00

Machinepark 2e deel

€ 65.000,00

totaal

€ 77.680,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van een machinepark dat is gebruikt voor de productie door zow el
de dochtervennootschap als Centi Core. Er is opdracht gegeven om tot taxatie
over te gaan. Teneinde de kosten zo beperkt mogelijk te houden w ordt de
taxatie uitgevoerd door de taxateur die in het verleden ook heeft getaxeerd.

04-07-2018
2

Een deel van de machines is inmiddels verkocht en de koopsom (€ 12.680, BTW
verlegd) is ontvangen. Het bedrag w ordt door de curator vooralsnog niet
afgedragen aan de pandhouder gegeven de fiscale vordering.
Daarnaast is een tw eede deel van het machinepark verkocht voor € 65.000
(BTW verlegd). Die koopsom is nog niet ontvangen gegeven de nog immer
voortdurende discussie met de koper over het ontbreken van door haar
noodzakelijke geachte informatie.
De koopsommen zijn ontvangen en voor zover van toepassing aan de
pandhoudster afgedragen.

04-10-2018
3

4e verslag: Een deel van de thans nog in het pand aanw ezige machines is
eigendom van failliet. De curator voert ter zake overleg met onder meer de
eigenaar van het pand (Van der Burg Schagen B.V.) en de Rabobank om te
bezien of een praktische (totaal)oplossing mogelijk is voor diverse kw esties,
w aaronder de nog in het pand aanw ezige machines van failliet.

03-01-2019
4

5e verslag:
Door de vorige curator is een groot deel van de opbrengst, € 60.680,00, van
de bedrijfsmiddelen reeds uitgekeerd aan de pandhouder op grond van haar
pandrecht.
Op de boedelrekening resteert nu nog een bedrag van € 17.000,00.

04-04-2019
5

Voor de gehele opbrengst heeft het bodemvoorrecht van de fiscus te gelden.
Gezien de beperkte vordering (die ziet slechts op aansprakelijkstelling uit
hoofde van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting) van € 13.585,00 is er
kennelijk voor gekozen reeds nu een deel uit te keren.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale vordering.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

04-07-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren en vervolgens verkoop.

04-07-2018
2

4e verslag: Nader overleg voeren met Van der Burg Schagen B.V. en Rabobank
(zie 3.3.).

03-01-2019
4

5e verslag: Voortzetten bovengenoemd overleg.

04-04-2019
5

6e verslag: Idem.

03-07-2019
6

7e verslag: Idem. Naar verw achting van de curator kan dit in de aankomende
verslagperiode w orden afgerond. Voorts is de rechter-commissaris met
betrekking tot de voortgang ter zake reeds vertrouw elijk geïnformeerd.

18-10-2019
7

8e verslag: Zie 3.3.

24-01-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

04-07-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

04-07-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Schikking de heer R. van der Burg

€ 1.659,30

Schikking de heer W .P. van der Burg

€ 1.362,93

totaal

€ 3.022,23

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

3.9 Werkzaamheden andere activa

04-07-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

04-07-2018
2

5e verslag: Voor zover de aansprakelijkstelling voor de schulden van de fiscale
eenheid voldaan kan w orden ontstaat daardoor een regresvordering op de
andere onderdelen van de fiscale eenheid. De curator zal daar ten tijde van de
afw ikkeling naar kijken, w aarbij alsdan bezien zal w orden in hoeverre de
dochtervennootschappen kunnen verrekenen in verband met de rekeningcourant vorderingen op de onderhavige vennootschap.

04-04-2019
5

13e verslag: De curator heeft dit onderzocht. Het indienen van een
regresvordering in het faillissement van HCB International heeft geen
toegevoegde w aarde, nu dat faillissement zal w orden voorgedragen voor
opheffing ex artikel 16 Fw .

22-04-2021
13

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting debiteuren
Uit de stukken die in het kader van de aangifte tot faillietverklaring zijn
opgesteld volgt dat er slechts één debiteur zou zijn (de dochteronderneming)
op w ie een vordering van ruim € 992.000 zou bestaan. Deze vordering is niet
inbaar als gevolg van het faillissement van de dochter.

04-07-2018
2

4e verslag: Na onderzoek van de administratie is gebleken dat
bovengenoemde vordering op Holland Conveyor Belting International B.V. ten
onrechte als zodanig is opgenomen, nu een vordering van HCB International
B.V. op failliet via diverse (paulianeuze) memoriaalboekingen is omgezet in een
schuld van HCB International B.V. aan failliet.

03-01-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Beperkt onderzoek naar debiteurenadministratie teneinde vast te stellen hoe
de vordering is ontstaan.
Geen verdere w erkzaamheden.

04-07-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 748.483,36

04-07-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Er is sprake van een bankrekening bij Rabobank (kantoor De Lier). Er is sprake
van een aanzienlijke vordering van de bank. In het kader van een in het
verleden gesloten vaststellingsovereenkomst heeft de bank haar vordering
beperkt. Bij de indiening van de vordering in het faillissement heeft de bank
echter de totale vordering w eer in aanmerking genomen.
€ 400.000,00

03-01-2019
4

Toelichting vordering van bank(en)
4e verslag: De Rabobank heeft onder voorw aarden toegezegd om haar
vordering op de groepsmaatschappijen (w aaronder failliet) op datum
faillissement te fixeren tot een bedrag ad € 400.000,00. De schuld van
Rabobank bedraagt thans ongeveer € 355.000,00 in verband met de verkoop
van activa in gelieerde faillissementen. De curator voert thans nader overleg
met de Rabobank (alsmede Van der Burg Schagen B.V., de verhuurder) inzake
diverse kw esties, w aaronder de aflossing van de vordering van de Rabobank
en de afw ikkeling van de diverse zekerheden van de bank.
€ 748.483,36

04-04-2019
5

Toelichting vordering van bank(en)
5e verslag: De curator voert thans nog overleg met de Rabobank (alsmede Van
der Burg Schagen B.V., de verhuurder) inzake diverse kw esties, w aaronder de
aflossing van de vordering van de Rabobank en de afw ikkeling van de diverse
zekerheden van de bank.
€ 748.483,36

03-07-2019
6

Toelichting vordering van bank(en)
6e verslag: Idem.
€ 748.483,36

18-10-2019
7

Toelichting vordering van bank(en)
7e verslag: Idem. Overigens heeft dit overleg enige vertraging opgelopen
i.v.m. (diverse kw esties omtrent) de ontruiming van het pand in Maassluis door
de koper van de activa uit de diverse faillissementen. Naar verw achting van de
curator kan dit in de aankomende verslagperiode w orden afgerond. Voorts is
de rechter-commissaris met betrekking tot de voortgang ter zake reeds
vertrouw elijk geïnformeerd.
€ 748.483,36
Toelichting vordering van bank(en)
8e verslag: Het overleg met de Rabobank en Van der Burg Schagen B.V. is nog
niet afgerond, met name nu de verkoop van het pand in Maassluis nog niet
definitief is. De verw achting is dat de verkoop in de aankomende
verslagperiode zal w orden afgew ikkeld, w aarna ook het overleg met onder
meer de Rabobank kan w orden afgerond en de onderlinge afspraken in een
vaststellingsovereenkomst zullen w orden opgenomen.

24-01-2020
8

€ 0,00

24-04-2020
9

Toelichting vordering van bank(en)
9e verslag: Inmiddels is het overleg met Rabobank en Van der Burg Schagen
B.V. afgerond en is er (met goedkeuring van de rechter-commissaris) een
vaststellingsovereenkomst gesloten. Van der Burg Schagen B.V. heeft het pand
te Maassluis verkocht. De opbrengst van de verkoop van het pand is door Van
der Burg Schagen B.V. (gedeeltelijk) aangew end om de (resterende)
bankschuld volledig in te lossen, w aarna Rabobank niets meer te vorderen
heeft (of zal hebben) van gefailleerden.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

04-07-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Verpanding van vorderingen, verpanding van inventaris en voorraad,
hypotheek op opstalrecht, borgtochten en achterstellingen.

04-07-2018
2

9e verslag: Niet meer aan de orde, nu de opbrengst van de verkoop van het
pand door Van der Burg Schagen B.V. (gedeeltelijk) is aangew end om de
(resterende) schuld aan Rabobank volledig in te lossen.

24-04-2020
9

5.4 Separatistenpositie
Voor zover thans valt te overzien zal de bank geen opbrengst verkrijgen uit de
aan haar verpande vorderingen. De opbrengst van de machines zal in eerste
instantie niet afgedragen w orden in verband met de vordering van de fiscus.
De vordering van de bank lijkt met name uit het aan haar verstrekte
hypotheekrecht op het opstalrecht (en het hypotheekrecht dat door de
eigenaar van het bedrijfsterrein is verstrekt) voldaan moeten gaan w orden.
Naar de zekerheidsrechten is verder nog geen onderzoek gedaan.

04-07-2018
2

4e verslag: Zie 5.1.

03-01-2019
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
W ordt onderzocht.

04-07-2018
2

Niet van gebleken.

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

04-07-2018
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

04-07-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,01

04-07-2018
2

Toelichting
Nog niet aan de orde.
Indien de koopsom voor de tw eede set machines zal zijn ontvangen, zal een
boedelbijdrage kunnen w orden geincasseerd (gelijk aan 20 procent).

Toelichting
De boedelbijdrage is ontvangen.
€ 15.501,31
Toelichting
14e verslag: Volledigheidshalve w ordt opgemerkt dat in dit faillissement €
15.501,31 aan boedelbijdragen van de Rabobank is ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

04-10-2018
3

09-09-2021
14

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek administratie en contact met taxateur, zekerheidsgerechtigde,
eigenaar bedrijfsterrein en mogelijke kopers.

04-07-2018
2

In de verslagperiode heeft het nodige overleg plaatsgevonden met de bank
alsmede met één van de kopers.
De w erkzaamheden ten aanzien van de verkoop van het machinepark zijn
afgerond. Er resteert nog de verkoop van inventaris. Er is bezien of een veiling
het meest geëigend zou zijn om tot verkoop te komen, doch de beslissing
hierover w ordt aan de opvolgend curator gelaten.

04-10-2018
3

4e verslag: Nader overleg voeren met (onder meer) de Rabobank inzake
diverse kw esties, w aaronder de aflossing van de vordering van de Rabobank
en de afw ikkeling van de diverse zekerheden van de bank.

03-01-2019
4

5e verslag: Voortzetten bovengenoemd overleg.

04-04-2019
5

6e verslag: Idem.

03-07-2019
6

7e verslag: Idem. Naar verw achting van de curator kan dit in de aankomende
verslagperiode w orden afgerond.

18-10-2019
7

8e verslag: Voortzetten en zo mogelijk afronden van het overleg met de
Rabobank en Van der Burg Schagen B.V.

24-01-2020
8

9e verslag: Alle w erkzaamheden ter zake zijn afgerond.

24-04-2020
9

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde.

04-07-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

04-07-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet aan de orde.

04-07-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

04-07-2018
2

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

04-07-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 0,01

04-07-2018
2

Toelichting
Niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,01

04-07-2018
2

Toelichting
Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet aan de orde.

04-07-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is enige administratie overhandigd, zow el (deels) in hardcopy als digitaal. Er
heeft slechts een eerste beperkt onderzoek plaatsgevonden.

04-07-2018
2

De administratie geeft niet een even helder beeld en geeft op verschillende
punten ook onderling afw ijkende informatie.
4e verslag: Met één van de middellijk bestuurders van failliet is een regeling
aanstaande omtrent de vorderingen van de curator uit hoofde paulianeus
handelen, de diverse rekening-courantverhoudingen en
bestuurdersaansprakelijkheid in zow el het onderhavige faillissement als de

03-01-2019
4

faillissementen van de gelieerde vennootschappen. Ten aanzien van de andere
middellijk bestuurder van failliet beraadt de curator zich omtrent de nader te
nemen (rechts)maatregelen.
5e verslag: Inmiddels is een regeling bereikt met één van de middellijk
bestuurders. Met de andere middellijk bestuurder vind nog overleg plaats. De
aansprakelijkheid van de bestuurders heeft mede te gelden in de
faillissementen van Holland Conveyor Belting International B.V., Butraco B.V. en
Centi Core B.V.. In overleg met de rechter-commissaris is besloten om te
komen tot een verdeling van de (gerealiseerde en te realiseren) opbrengsten
van de minnelijke regelingen met de bestuurders en/of de te realiseren
opbrengsten na het verkrijgen van een veroordelend vonnis tegen de
bestuurders. Op basis van de juridische grondslagen van de vorderingen van
de respectievelijke curatoren is in dat kader (in overleg met de rechtercommissaris en na verkregen toestemming daartoe van de rechtercommissaris) besloten om 90% van de bovengenoemde opbrengsten ten
goede te laten komen aan de boedel van Holland Conveyor Belting
International B.V.. De resterende 10% zal gelijkelijk verdeeld w orden over de
boedels van Holland Conveyor Belting Holding B.V., Butraco B.V. en Centi Core
B.V. Concreet betekent dit dat in dit faillissement een bedrag ad euro 1.659,30
de boedel zal vloeien. Belanghebbenden kunnen binnen tw ee w eken na
deponering van dit vijfde verslag een eventueel afw ijkende ziensw ijze kenbaar
maken bij de curator en aldus bezw aar maken tegen deze voorgenomen
verdeling. Na verloop van deze termijn heeft deze verdeling als definitief te
gelden.

04-04-2019
5

6e verslag: Voortzetten overleg met de tw eede middellijk bestuurder van
failliet inzake een mogelijke regeling.

03-07-2019
6

Nu geen enkele belanghebbende heeft aangegeven daartegen bezw aar te
hebben, w orden de (gerealiseerde en te realiseren) opbrengsten van de
minnelijke regelingen met de bestuurders en/of de te realiseren opbrengsten
na het verkrijgen van een veroordelend vonnis tegen de bestuurders, conform
de in het vijfde verslag genoemde w ijze over de diverse boedels verdeeld.
7e verslag: Voortzetten overleg met de tw eede middellijk bestuurder van
failliet inzake een mogelijke regeling. Naar verw achting van de curator kan dit
in de aankomende verslagperiode w orden afgerond. Voorts is de rechtercommissaris met betrekking tot de voortgang ter zake reeds vertrouw elijk
geïnformeerd.

18-10-2019
7

8e verslag: Het overleg met de tw eede middellijk bestuurder is nog niet
afgerond, met name nu de verkoop van het pand in Maassluis nog niet
definitief is. De verw achting is dat de verkoop in de aankomende
verslagperiode zal w orden afgew ikkeld, w aarna ook het overleg met onder
meer de tw eede middellijk bestuurder inzake een mogelijke regeling kan
w orden afgerond.

24-01-2020
8

9e verslag: Nu de verkoop van het pand in Maassluis eindelijk definitief is, kan
het overleg met de tw eede middellijk bestuurder naar verw achting op korte
termijn w orden afgerond.

24-04-2020
9

10e verslag: De curator is thans nog in overleg met (de advocaat van) de
tw eede middellijk bestuurder inzake een mogelijke schikking.

24-07-2020
10

11e verslag: Eén dezer dagen zal (met goedkeuring van de Rechtercommissaris) een schikking w orden getroffen met de tw eede middellijk
bestuurder, op grond w aarvan hij een (aanvullend) totaalbedrag van €
40.888,00 zal betalen aan de boedels van failliet en de gelieerde
faillissementen. De termijnen dienen in de aankomende verslagperiode te
w orden voldaan.

23-10-2020
11

Conform de schikking met de eerste middellijk bestuurder zal aan de Rechtercommissaris verzocht w orden om de verdeling van bovengenoemd
schikkingsbedrag ad € 40.888,00 als volgt te verdelen: 90% van de
bovengenoemde opbrengsten zal ten goede komen aan de boedel van Holland
Conveyor Belting International B.V. en de resterende 10% zal gelijkelijk
verdeeld w orden over de boedels van Holland Conveyor Belting Holding B.V.,
Butraco B.V. en Centi Core B.V. Concreet betekent dit dat uit hoofde van de
schikking met de tw eede middellijk bestuurder in dit faillissement een bedrag
ad € 1.362,93 de boedel zal vloeien.
12e verslag: In de afgelopen verslagperiode is (met goedkeuring van de
Rechter-commissaris) een schikking getroffen met de tw eede middellijk
bestuurder, op grond w aarvan hij een (aanvullend) totaalbedrag van €
40.888,00 zal betalen aan de boedels van failliet en de gelieerde
faillissementen. Onder meer vanw ege het coronavirus heeft de financiering
door een derde aan de middellijk bestuurder vertraging opgelopen, reden
w aarom de termijnen nog niet door de boedel zijn ontvangen. In de
aankomende verslagperiode zal het gehele schikkingsbedrag door de
middellijke bestuurder aan de boedel w orden betaald.

22-01-2021
12

Voorts heeft de Rechter-commissaris in de afgelopen verslagperiode
toestemming verleend aan de verdeling van het schikkingsbedrag ad €
40.888,00 conform het voorstel van de curator (derhalve conform de schikking
met de eerste middellijk bestuurder).
13e verslag: Het schikkingsbedrag is inmiddels ontvangen. Conform de eerder
genoemde verdeling is daarvan een bedrag van € 1.362,93 ten gunste
gekomen aan de boedel van het onderhavige faillissement.

22-04-2021
13

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016.
De jaarrekening 2015 is te laat gedeponeerd.

04-07-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

04-07-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het gestort kapitaal zou € 19.059,60 moeten bedragen. Een eventuele
vordering uit hoofde van het mogelijk niet voldaan zijn aan de verplichting tot
volstorting is verjaard zodat hier geen verder onderzoek naar w ordt gedaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-07-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

04-07-2018
2

Toelichting
Nog niet onderzocht.
Het ongeoorloofd gebruik van het bankkrediet (in het kader van de
boilerroomfraude) heeft naar de mening van de curator tot het faillissement
geleid en is – zo meent de curator - als kennelijk onbehoorlijk bestuur aan te
merken.

Toelichting
Verdere actie ter zake het thema bestuurdersaansprakelijkheid w ordt aan de
beoogd opvolgend curator gelaten.
Ja

04-10-2018
3

03-01-2019
4

Toelichting
4e verslag: Zie 7.1.
Ja

04-04-2019
5

Toelichting
5e verslag: Volledigheidshalve w ordt verw ezen naar hetgeen is opgenomen
onder 7.1 hetgeen hier als herhaald en ingelast dient te w orden beschouw d.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

04-07-2018
2

Toelichting
Nog niet onderzocht.
Niet van gebleken.

Toelichting
5e verslag: Volledigheidshalve w ordt verw ezen naar hetgeen is opgenomen
onder 7.1 hetgeen hier als herhaald en ingelast dient te w orden beschouw d.

04-04-2019
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In het gelieerde faillissement van de dochteronderneming van de
Vennootschap is het bestuur al aansprakelijk gesteld.

04-07-2018
2

5e verslag: Volledigheidshalve w ordt verw ezen naar hetgeen is opgenomen
onder 7.1 hetgeen hier als herhaald en ingelast dient te w orden beschouw d.

04-04-2019
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek aangeleverde administratie en onderzoek naar de vraag of er
mogelijk een tegenstrijdig belang zou kunnen zijn tussen enerzijds de thans
gefailleerde vennootschappen en anderzijds het faillissement van Holland
Conveyor Belting International B.V. Afhankelijk van de uitkomst van dit
onderzoek moet mogelijk paulianeus handelen en rol taakvervulling
bestuurders aan de orde komen. Mocht er geen sprake zijn van een

04-07-2018
2

tegenstrijdig belang, dan ligt het voor de hand dat dit onderzoek w ordt
uitgevoerd door mr De Koning.
Verw acht mag w orden dat op korte termijn – zodra de kw estie met de verkoop
van de resterende machines is afgehandeld – tot overdracht van het dossier
kan w orden gekomen.
De rechter-commissaris is de suggestie gedaan de rechtbank te verzoeken de
huidig curator te ontslaan en een opvolgend curator te benoemen.

04-10-2018
3

4e verslag: Voortzetten en zo mogelijk afronden onderhandelingen met één
van de middellijk bestuurders van failliet inzake een mogelijke regeling. Ten
aanzien van de andere middellijk bestuurder van failliet beraadt de curator zich
omtrent de nader te nemen (rechts)maatregelen.

03-01-2019
4

5e verslag: Voortzetten nader overleg met de andere middellijk bestuurder van
failliet inzake een mogelijke regeling, dan w el zal de curator zich beraden
omtrent nader te nemen (rechts)maatregelen jegens de betreffende middellijk
bestuurder indien partijen niet tot een regeling w eten te komen. Termijn als
bedoeld onder 7.1 afw achten om te komen tot een definitieve verdeling.

04-04-2019
5

6e verslag: Voortzetten nader overleg met de tw eede middellijk bestuurder
van failliet inzake een mogelijke regeling, dan w el zal de curator zich beraden
omtrent nader te nemen maatregelen jegens de betreffende middellijk
bestuurder indien partijen niet tot een regeling w eten te komen.

03-07-2019
6

7e verslag: Idem. Naar verw achting van de curator kan dit in de aankomende
verslagperiode w orden afgerond.

18-10-2019
7

8e verslag: Idem.

24-01-2020
8

9e verslag: Voortzetten en zo mogelijk afronden van het overleg met de
tw eede middellijk bestuurder van failliet inzake een mogelijke schikking.

24-04-2020
9

10e verslag: Idem.

24-07-2020
10

11e verslag: Toezien op ontvangst betalingen van de tw eede middellijk
bestuurder uit hoofde van de getroffen schikking.

23-10-2020
11

12e verslag: Idem.

22-01-2021
12

13e verslag: De bedragen ter zake zijn ontvangen en verantw oord onder punt
3 van dit verslag.

22-04-2021
13

Voor dit onderdeel zijn geen nadere w erkzaamheden meer voorzien.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 0,01

04-07-2018
2

€ 0,00

09-09-2021
14

Toelichting
Met uitzondering van het slotsalaris van de curator zijn alle
boedelvorderingen voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,01

04-07-2018
2

€ 13.585,00

03-01-2019
4

Toelichting
4e verslag: De Belastingdienst heeft tw ee vorderingen ingediend met een
totaalbedrag ad € 13.585,00.

Toelichting
De door de fiscus ingediende vorderingen zien op vorderingen uit hoofde van
de fiscale eenheden.

09-09-2021
14

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,01

04-07-2018
2

€ 0,00

09-09-2021
14

Toelichting
Geen vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,01

04-07-2018
2

€ 184,86

18-10-2019
7

Toelichting
7e verslag: Regionale Belasting Groep heeft een preferente vordering ad €
184,86 ingediend.
€ 368,33
Toelichting
13e verslag: Een reeds ingediende vordering van de Regionale Belasting Groep
ad € 183,47 w as ten onrechte als concurrent aangemerkt. Deze is
overgebracht naar de lijst met preferente vorderingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22-04-2021
13

5

04-07-2018
2

Toelichting
Volgens de aangeleverde administratie zou het om drie concurrente
crediteuren gaan, w aarvan de bank de grootste vordering heeft. De andere
tw ee zijn vorderingen van de moedermaatschappij en de verhuurder (de
vennootschap van de vader van de tw ee bestuurders).
De vordering van de curator in het faillissement van de dochtervennootschap is
verrew eg de hoogste. Daarnaast zijn er nog vorderingen van de
verzekeringsmaatschappij, een leverancier alsmede een energiemaatschappij.
7

04-10-2018
3

Toelichting
Er zijn nog tw ee (relatief kleine) vorderingen ter verificatie aangemeld.
10

03-01-2019
4

Toelichting
4e verslag: 10.
10

04-04-2019
5

Toelichting
5e verslag: Geen w ijzigingen.
10

03-07-2019
6

Toelichting
6e verslag: Geen w ijzigingen.
11

18-10-2019
7

Toelichting
7e verslag: 11.
11

24-01-2020
8

Toelichting
8e verslag: Geen w ijzigingen.
10

24-04-2020
9

Toelichting
9e verslag: De vordering van Rabobank is komen te vervallen. De opbrengst
van de verkoop van het pand te Maassluis door Van der Burg Schagen B.V. is
immers (gedeeltelijk) aangew end om de (resterende) schuld aan Rabobank
volledig in te lossen.
10

24-07-2020
10

11

23-10-2020
11

12

22-01-2021
12

8

22-04-2021
13

9

09-09-2021
14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.458.043,62

04-07-2018
2

€ 2.459.312,82

03-01-2019
4

Toelichting
4e verslag: € 2.459.312,82 (w aarbij vooralsnog de volledige schuld van de
Rabobank (ad € 748.483,36) is meegenomen, ten aanzien w aarvan de
Rabobank heeft toegezegd om de schuld per datum faillissement te fixeren op
een bedrag ad € 400.000,00).
€ 2.459.312,82

04-04-2019
5

Toelichting
5e verslag: Geen w ijzigingen.
€ 2.459.312,82

03-07-2019
6

Toelichting
6e verslag: Geen w ijzigingen.
€ 2.460.774,01

18-10-2019
7

Toelichting
7e verslag: € 2.460.774,01.
€ 2.460.774,01

24-01-2020
8

Toelichting
8e verslag: Geen w ijzigingen.
€ 1.712.290,65

24-04-2020
9

Toelichting
9e verslag: Zie 8.5.
€ 1.712.290,65

24-07-2020
10

€ 1.712.290,65

23-10-2020
11

€ 1.712.290,65

22-01-2021
12

€ 1.711.975,32

22-04-2021
13

Toelichting
13e verslag: Vorderingen van de Regionale Belasting Groep w aren ten
onrechte dubbel opgenomen en/of op de lijst met concurrente crediteuren
geplaatst. Dit is aangepast.
€ 768.834,28

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

09-09-2021
14

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
W aarschijnlijk opheffing w egens de toestand van de boedel.

04-07-2018
2

13e verslag: Naar verw achting zal in dit faillissement een geringe uitkering aan
de concurrente crediteuren plaats kunnen vinden.

22-04-2021
13

14e verslag: Er zal een geringe uitkering aan de concurrente crediteuren
plaatsvinden. Inmiddels heeft een verificatievergadering plaatsgevonden.

09-09-2021
14

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De w erkzaamheden zullen beperkt kunnen blijven tot het inventariseren van
de posities van de crediteuren.

04-07-2018
2

Geen opmerkingen.
Afw ikkeling.

09-09-2021
14

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

04-07-2018
2

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

04-07-2018
2

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

04-07-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig

04-07-2018
2

10.1 Plan van aanpak
De administratie w ordt verder onderzocht, w aarna onder meer w ordt bezien of
het mogelijk niet meer voor de hand ligt om de resterende afw ikkeling van het
faillissement te laten uitvoeren door mr De Koning, die ook al curator is van
Holland Conveyor Belting International B.V. Vooruitlopend hierop zal w el
w orden bezien of - in overleg met de eigenaar van het bedrijfsterrein –
gezamenlijke verkoop van het bedrijfspand tot de mogelijkheden behoort. Een
inventariserend gesprek w ordt hiervoor gepland. Of het op korte termijn
daadw erkelijk tot verkoop zou kunnen komen is echter met name afhankelijk
van de voortgang bij de verkoop van inventaris (en voorraad).

04-07-2018
2

Overdracht dossier.
Verw acht mag w orden dat binnen zeer afzienbare tijd een opvolgend curator is
benoemd.

04-10-2018
3

4e verslag: Voortzetten en zo mogelijk afronden onderhandelingen met één
van de middellijk bestuurders van failliet inzake een mogelijke regeling. Ten
aanzien van de andere middellijk bestuurder van failliet beraadt de curator zich
omtrent de nader te nemen (rechts)maatregelen. Voorts nader overleg voeren
met de Rabobank (en Van der Burg Schagen B.V.) inzake diverse kw esties,
w aaronder de aflossing van de vordering van de Rabobank, de afw ikkeling van
de diverse zekerheden van de bank en het recht van opstal van failliet.

03-01-2019
4

5e verslag: Voortzetten nader overleg met de andere middellijk bestuurder van
failliet inzake een mogelijke regeling, dan w el zal de curator zich beraden
omtrent nader te nemen (rechts)maatregelen jegens de betreffende middellijk
bestuurder indien partijen niet tot een regeling w eten te komen. Voorts nader
overleg voeren met (onder meer) de Rabobank inzake diverse kw esties,
w aaronder de aflossing van de vordering van de Rabobank, de afw ikkeling van
de diverse zekerheden van de bank en het recht van opstal van failliet.

04-04-2019
5

6e verslag: Idem.

03-07-2019
6

7e verslag: Idem. Naar verw achting van de curator kan dit in de aankomende
verslagperiode w orden afgerond.

18-10-2019
7

8e verslag: Voortzetten en zo mogelijk afronden nader overleg met de tw eede
middellijk bestuurder van failliet inzake een mogelijke regeling alsmede met
(onder meer) de Rabobank inzake diverse kw esties, w aaronder de aflossing
van de vordering van de Rabobank en de afw ikkeling van de diverse
zekerheden van de bank (een en ander na verkoop van het pand te
Maassluis).

24-01-2020
8

9e verslag: Voortzetten en zo mogelijk afronden nader overleg met de tw eede
middellijk bestuurder van failliet inzake een mogelijke regeling.

24-04-2020
9

10e verslag: Idem.

24-07-2020
10

11e verslag: Toezien op ontvangst betalingen van de tw eede middellijk
bestuurder uit hoofde van de getroffen schikking.

23-10-2020
11

12e verslag: Idem.

22-01-2021

12
13e verslag: Het faillissement zal op korte termijn w orden afgew ikkeld. Naar
verw achting zal in dit faillissement een geringe uitkering aan de concurrente
crediteuren plaats kunnen vinden. De rechter-commissaris zal w orden verzocht
om een verificatievergadering in te plannen.

22-04-2021
13

Het huidige verslag heeft als eindverslag te gelden.
14e verslag: De verificatievergadering is afgerond. De curator gaat over tot
afw ikkeling.

09-09-2021
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Eerst ten tijde van het volgend verslag zal meer duidelijkheid kunnen w orden
gegeven over de termijn die met de afw ikkeling is gemoeid.

04-07-2018
2

4e verslag: Nog onbekend.

03-01-2019
4

11e verslag: Na ontvangst van alle betalingen van de tw eede middellijk
bestuurder (uit hoofde van de getroffen schikking), kan het faillissement
w orden voorgedragen voor opheffing.

23-10-2020
11

12e verslag: Idem.

22-01-2021
12

13e verslag: Zie 10.1.

22-04-2021
13

14e verslag: Er is een slotsalarisverzoek naar de Rechtbank gezonden,
w aarna de slotuitdelingslijst kan w orden gedeponeerd gevolgd door
uitbetaling.

09-09-2021
14

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

04-07-2018
2

4e verslag: Idem.

03-01-2019
4

5e verslag: Idem.

04-04-2019
5

6e verslag: Idem.

03-07-2019
6

7e verslag: Idem.

18-10-2019
7

8e verslag: Idem.

24-01-2020
8

9e verslag: Idem.

24-04-2020
9

10e verslag: Idem.

24-07-2020
10

11e verslag: Idem.

23-10-2020
11

12e verslag: Idem.

22-01-2021
12

13e verslag: Zie 10.1.

22-04-2021
13

14e verslag: Afw ikkeling.

09-09-2021
14

Bijlagen
Bijlagen

