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

7
05-11-2021
F.10/20/72
NL:TZ:0000133042:F001
25-02-2020

R-C
Curator

mr. J.C.A.T. Frima
mr M.S. Breeman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Decoratelier Vorm en Decor B.V.

24-03-2020
1

Gegevens onderneming
Decoratelier Vorm en Decor B.V. ("Vorm en Decor")

24-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Het maken van decors ten behoeve van onder andere theatervoorstellingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.246.424,00

€ 4.474,00

€ 262.602,00

2019

€ 1.447.435,00

€ -65.791,00

€ 312.411,00

2017

€ 1.284.291,00

€ -78.497,00

€ 298.437,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

24-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

24-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 6.258,03

24-03-2020
1

€ 76.040,40

23-06-2020
2

€ 52.701,62

24-09-2020
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een voorlopig salaris
toegew ezen gekregen.
€ 61.293,10

26-01-2021
4

€ 61.284,42

05-08-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-2-2019

24-03-2020
1

t/m
22-3-2020
van
23-3-2020

23-06-2020
2

t/m
21-6-2020
van
22-6-2020

24-09-2020
3

t/m
20-9-2020
van
21-9-2020

26-01-2021
4

t/m
17-1-2020
van
18-1-2021

23-04-2021
5

t/m
18-4-2021
van
19-4-2021

05-08-2021
6

t/m
18-7-2021
van
19-7-2021
t/m
31-10-2021

Bestede uren

05-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

74 uur 36 min

2

56 uur 18 min

3

35 uur 30 min

4

34 uur 6 min

5

30 uur 54 min

6

26 uur 6 min

7

76 uur 42 min

totaal

334 uur 12 min

Toelichting bestede uren
De uren in de eerste verslagperiode zijn besteed aan het inventariseren van
de activa en passiva. Daarnaast heeft er met diverse partijen overleg
plaatsgevonden over een mogelijk doorstart. Verder is een begin gemaakt met
het rechtmatigheidsonderzoek.

24-03-2020
1

De uren in de tw eede verslagperiode zijn besteed aan de verkoop van de
activa, het beoordelen van eigendomsvoorbehouden, innen van debiteuren en
het rechtmatigheidsonderzoek.

23-06-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Vorm en Decor is Deet Beheer B.V., w aarvan de heer Martin
Determann bestuurder is.

24-03-2020
1

Enig aandeelhouder is Deet Beheer B.V. Per 1 januari 2019 zijn de aandelen en
het bestuurderschap van Vorm en Decor overgegaan van (indirect) de heer
Bert Determann naar Martin Determann.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

24-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Vorm en Decor heeft een aansprakelijkheidsverzekering, een
schadeverzekering en een autoverzekering afgesloten. De curator heeft de
schadeverzekering en de autoverzekering tijdelijk voortgezet totdat deze zijn
verkocht c.q. opgehaald door de leasemaatschappij. Voor de
aansprakelijkheidsverzekering zal een premierestitutie volgen. Voor het
voortzetten van de schade- en autoverzekering is een kleine achterstand in
verzekeringspremies ad € 344,37 voldaan. Na opzegging van de schade- en
autoverzekering zal w aarschijnlijk ook nog een premierestitutie zal volgt.

24-03-2020
1

Op de boedelrekening is een totaalbedrag ad € 3.516,88 aan premierestitutie
ontvangen.

23-06-2020
2

Er is in totaal € 3.671,16 aan premierestituties ontvangen.

24-09-2020
3

Er is in totaal € 3.918,36 aan premierestituties ontvangen.

26-01-2021
4

1.4 Huur
Vorm en Decor huurde aan pand aan de Pelgrimsstraat 5 C te Rotterdam. De
curator heeft met instemming van de rechter-commissaris de
huurovereenkomst opgezegd. Met de verhuurder is contact over de oplevering.

24-03-2020
1

Het pand is in de afgelopen verslagperiode aan verhuurder opgeleverd.

23-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Als oorzaken van het faillissement noemt de bestuurder dat de marges al
enkele jaren onder druk stonden en dat de orders terugliepen. Begin 2019
maakte Vorm en Decor een frisse start met een nieuw logo en betaling van het
grootste deel van haar schulden door een agiostorting van de toenmalig
aandeelhouder.
Door het mislopen van een grote order in de zomer van 2019 kw am de
liquiditeit echter onder druk te staan. Vorm en Decor had haar productie
afgestemd op deze grote order. Toen onverw acht de order uitbleef, w as Vorm
en Decor niet in staat op korte termijn nieuw e opdrachten te verkrijgen.
Hierdoor liep de schuldenlast op. Een opdrachtgever betw istte onverw acht ook
een grote factuur van Vorm en Decor. Hierdoor w as het niet mogelijk om de
salarissen van de w erknemers over februari 2020 te voldoen en heeft de
bestuurder besloten het faillissement van de vennootschap aan te vragen.

24-03-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

24-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

24-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-2-2020

13

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Opzegging arbeidsovereenkomsten
Contact met UW V

24-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken.

24-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

3.3 Bedrijfsmiddelen

24-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 302,50

€ 0,00

Kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 51.202,36

€ 0,00

totaal

€ 51.504,86

€ 0,00

Laptop

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een kantoor- en bedrijfsinventaris aangetroffen. Hij zal deze
bedrijfsmiddelen met toestemming van de rechter-commissaris via een
(internet)veiling onderhands te koop aanbieden.

24-03-2020
1

De kantoor- en bedrijfsinventaris is verkocht. De opbrengst is € 51.202,36 (incl.
BTW ). De gemaakte kosten voor de verkoop (inclusief de commissie voor het
veilingkantoor) bedragen € 6.648,46 (incl. BTW ).

23-06-2020
2

De curator heeft aan de bestuurder een laptop verkocht. Deze laptop w as
eigendom van Vorm en Decor, maar w erd tevens door de bestuurder privé
gebruikt. De opbrengst is € 302,50 (incl. BTW ).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht. Voor zover nodig zal de curator de
belangen van de fiscus behartigen.

24-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren bedrijfsmiddelen
Contact met veilingbedrijf over veiling

24-03-2020
1

Contact met veilingbedrijf over veiling en oplevering pand

23-06-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 30.965,11

€ 0,00

totaal

€ 30.965,11

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een voorraad hout, metalen en verf aangetroffen. Hij zal de
voorraad met toestemming van de rechter-commissaris via een (internet)veiling
te koop aanbieden.

24-03-2020
1

De voorraad is verkocht. De opbrengst is € 30.965,11 (incl. BTW ). De gemaakte
kosten voor de verkoop (inclusief de commissie voor het veilingkantoor)
bedragen € 3.075,34 (incl. BTW ).

23-06-2020
2

De boedel heeft een bedrag ad € 1.077,72 voldaan betreffende energiekosten
over de boedelperiode. Gas, w ater en licht w as benodigd om de veiling te
plaatse voor te bereiden en af te handelen.

26-01-2021
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventariseren bedrijfsmiddelen
Contact met veilingbedrijf over veiling

24-03-2020
1

Contact met veilingbedrijf over veiling

23-06-2020
2

Afw ikkelen energiekosten en ingediende incassokosten

26-01-2021
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Restituties verzekeringen

€ 3.918,36

€ 0,00

Uitkering ziekteverzuimverzekering

€ 1.616,40

€ 0,00

Saldo bankrekeningen

€ 2.825,26

€ 0,00

€ 10.084,00

€ 0,00

Kasgeld

€ 153,90

€ 0,00

Overige restituties

€ 479,22

€ 0,00

€ 19.077,14

€ 0,00

Teruggaaf fiscus

totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De curator heeft een projectadministratie aangetroffen. In de
projectadministratie bevinden zich technische tekeningen van de door Vorm en
Decor geproduceerde decors. Naar de curator begrijpt berust het auteursrecht
op het ontw erp van de verschillende decors bij externe ontw erpers. Bekeken
w ordt of de projectadministratie en mogelijke andere immateriële activa zoals
de handelsnaam en domeinnaam kunnen w orden verkocht. De curator zal
contact leggen met de (voormalige) klanten van Vorm en Decor om te
onderzoeken of zij belang hebben bij overname van de technische tekeningen
die Vorm en Decor ten behoeve van de producties van deze klanten heeft
geproduceerd.

24-03-2020
1

De activiteiten in de culturele sector w aren als gevolg van de
overheidsmaatregelen in verband met Covid-19 grotendeels stopgezet. De
curator achtte het op die reden niet opportuun klanten van Vorm en Decor de
afgelopen verslagperiode te benaderen over de eventuele overname van de
technische tekeningen. De vooruitzichten voor de culturele sector w aren
immers onzeker. De curator zal in de komende verslagperiode alsnog contact
leggen met de klanten van Vorm en Decor.

23-06-2020
2

Nu de culturele sector nog steeds last heeft van de maatregelen omtrent
Covid-19 heeft de curator het niet opportuun geacht om onderzoek te doen
naar de mogelijkheden tot verkoop van eventuele technische tekeningen.

24-09-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventariseren andere activa.

24-03-2020
1

Verw erken ontvangsten op boedelrekening

24-09-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Diverse debiteuren

€ 36.816,62

€ 3.544,01

€ 0,00

totaal

€ 36.816,62

€ 3.544,01

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn aangeschreven. De grootste debiteur van € 34.063,87
betw ist de vordering. De curator zal in overleg treden met de betw iste
debiteur.

24-03-2020
1

De betw iste debiteur volhardt in zijn betw isting. De curator heeft met
toestemming van de rechter-commissaris een verzoek tot het afgeven van een
Europees Betalingsbevel ingediend bij de rechtbank Den Haag. De curator is in
afw achting van de beslissing van de rechtbank op dit verzoek. Zie nader 9
hierna.

24-09-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven debiteuren.

24-03-2020
1

De betw iste debiteur volhardt in zijn betw isting. De curator heeft de betw iste
debiteur een laatste maal gesommeerd het openstaande bedrag te voldoen.

23-06-2020
2

Correspondentie met de betw iste debiteur. Opstellen en indienen verzoek
Europees Betalingsbevel.

24-09-2020
3

Zie 9 hierna.

05-08-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover bekend zijn er geen banken met vorderingen.

5.2 Leasecontracten

24-03-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn 4 leasecontracten afgesloten; 3 operational lease en 1 financial lease.
De 3 operationele leaseauto's zijn inmiddels door de leasemaatschappij
ingenomen. Voor de financial lease-auto heeft de curator een overzicht van de
openstaande vordering ontvangen van de leasemaatschappij. De openstaande
vordering is hoger dan de getaxeerde w aarde van de auto. Daarom zal de
curator, de leasemaatschappij in de gelegenheid stellen de auto op te halen.

24-03-2020
1

Alle leaseauto's zijn opgehaald.

23-06-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is geen sprake van een pandrecht. Een aantal leveranciers heeft een
beroep op een eigendomsrecht of eigendomsvoorbehoud gedaan. De curator
onderzoekt deze aanspraken.

24-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing

24-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal leveranciers heeft een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan. De curator onderzoekt deze aanspraken.

24-03-2020
1

De curator heeft de leveranciers w aarvan hij het eigendom van de goederen
heeft erkend in de gelegenheid gesteld deze op te halen. Met één leverancier
is nog contact, omdat deze leverancier aanvankelijk zijn eigendomsvoorbehoud
niet kon aantonen, maar nadat de veiling had plaatsgevonden alsnog de
vereiste documentatie aanleverde.

23-06-2020
2

De curator heeft de resterende leverancier met een eigendomsvoorbehoud in
contact gebracht met de verhuurder van het pand, nu het pand niet
bezemschoon is opgeleverd.

24-09-2020
3

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep op een retentierecht gedaan.

24-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op een recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

24-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

24-03-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact met de leasemaatschappijen
Beoordelen eigendomsvoorbehouden en eigendomsrechten

24-03-2020
1

Afw ikkelen eigendomsvoorbehouden en eigendomsrechten

23-06-2020
2

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

24-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

24-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen

24-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder heeft een bod uitgebracht op verschillende activa om een
doorstart te realiseren met een beperkt deel van het personeel. Het bod w as
aanzienlijk lager dan de getaxeerde liquidatie- en onderhandse
verkoopw aarde van de activa w aarop de bestuurder bood. Bovendien zou
slechts een deel van het personeel w orden overgenomen en pas per 1 april,
w aardoor een aanzienlijke preferente boedelschuld uit hoofde van loon over
de opzegtermijn zou resteren. De curator heeft daarom het bod afgew ezen.
Andere gegadigden hebben zich afgezien van het uitbrengen van een bod.

24-03-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Contact met mogelijke gegadigden.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

24-03-2020
1

De curator heeft diverse informatie van de bestuurder ontvangen. In de
komende verslagperiode zal hij deze inventariseren en beoordelen of aan de
boekhoudplicht is voldaan.

24-03-2020
1

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode bezig gehouden met het
onderzoek naar de boekhouding. In de komende verslagperiode zal de curator
zijn bevindingen delen met de bestuurder en in het kader van w ederhoor
verzoeken om een reactie.

23-06-2020
2

De curator heeft zijn bevindingen gedeeld met de bestuurder. De bestuurder
heeft op de bevindingen van de curator gereageerd. De curator zal in de
komende verslagperiode reageren op de reactie van de bestuurder en om
aanvullende informatie vragen. De curator verw acht in de komende
verslagperiode zijn definitieve conclusies te kunnen nemen over de
rechtmatigheidsaspecten.

24-09-2020
3

De curator heeft de bestuurder aanvullende vragen gesteld. De bestuurder
heeft hierop geantw oord. De curator zal deze in de komende verslagperiode
bestuderen en zijn conclusies vormen over de rechtmatigheidsaspecten.

26-01-2021
4

De curator zal op korte termijn de bestuurder zijn definitieve conclusies sturen.

23-04-2021
5

De curator heeft de bestuurder verzocht diverse betalingen die ten laste van
de vennootschap zijn gebracht en w aarvan de curator het zakelijke karakter
betw ist dan w el die zijn gedaan op het moment dat reeds duidelijk w as dat de
vennootschap in zw aar w eer verkeerde, terug te betalen aan Vorm en Decor,
middels overboeking op de boedelrekening.

05-08-2021
6

Aan de boekhoudplicht is voldaan. De curator zet echter vraagtekens bij de
verhoging van de managementvergoeding voor de bestuurder en de
zakelijkheid van enkele betalingen. De curator heeft zijn tw ijfels aan de
bestuurder overgebracht en de bestuurder uitgenodigd om een en ander in
een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.

De bestuurder heeft een nadere onderbouw ing verstrekt ten aanzien van de
zakelijkheid van diverse uitgaven en de verhoging van de
managementvergoeding. Uit deze nadere onderbouw ing blijkt alsnog dat
voor het overgrote deel van de uitgaven een voldoende zakelijke basis
bestaat. Daarnaast blijkt uit deze nadere onderbouw ing dat de verhoging
van de managementvergoeding slechts tot een beperkte kostenstijging heeft
geleid. De bestuurder w as voorheen namelijk w erknemer en ontving uit dien
hoofde salaris. Toen de bestuurder als zodanig aantrad en de
managementvergoeding overeen kw am, viel dit (bruto)salaris en de
managementvergoeding van de voormalig bestuurder w eg.
Ten aanzien van enkele uitgaven van beperkte omvang w aarvan de
zakelijkheid voor de curator niet is gebleken, is de curator in gesprek met de
bestuurder over een regeling.

05-11-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de afgelopen vijf jaren zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

24-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is deze niet vereist.

24-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De onderneming is in 1990 opgericht. Een eventuele vordering ter zake het
niet volstorten van de aandelen is reeds verjaard.

24-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode bezig gehouden met het
rechtmatigheidsonderzoek. In de komende verslagperiode zal de curator zijn
bevindingen delen met de bestuurder en in het kader van w ederhoor
verzoeken om een reactie.

Toelichting
Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

24-03-2020
1

23-06-2020
2

24-09-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-03-2020
1

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.
In onderzoek

23-06-2020
2

Toelichting
De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode bezig gehouden met het
rechtmatigheidsonderzoek. In de komende verslagperiode zal de curator zijn
bevindingen delen met de bestuurder en in het kader van w ederhoor
verzoeken om een reactie.
In onderzoek

24-09-2020
3

Toelichting
Zie 7.1.

Toelichting
Kort voor faillissement is door Vorm en Decor een lening geheel terug betaald.
De curator heeft dit aangemerkt als paulianeuze handeling en het ineens
betaalde bedrag teruggevorderd bij leninggever. De leninggever meent dat
geen sprake is van een paulianeuze / onverschuldigde handeling. De curator
beraadt zich op vervolgstappen.

Toelichting
De curator heeft de vernietiging ingeroepen van de terugbetaling op grond van
artikel 42 Fw en de rechter-commissaris verzocht om toestemming om een
procedure te starten tegen de leninggever. De rechter-commissaris heeft een
verhoor gepland om de leninggever te horen teneinde te beslissen op het
verzoek.
Ja

26-01-2021
4

23-04-2021
5

05-08-2021
6

Toelichting
Het verhoor van de leninggever staat gepland op 22 september 2021.

Toelichting
Het verhoor van de leninggever heeft plaatsgevonden. De curator heeft met
de leninggever een schikking getroffen. De leninggever zal aan de boedel
een bedrag van EUR 30.000 voldoen ter finale kw ijting van het geschil.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

05-11-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is gestart met het rechtmatigheidsonderzoek.

24-03-2020
1

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode bezig gehouden met het
rechtmatigheidsonderzoek. In de komende verslagperiode zal de curator zijn
bevindingen delen met de bestuurder en in het kader van w ederhoor
verzoeken om een reactie.

23-06-2020
2

Zie 7.1.

24-09-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Starten met het rechtmatigheidsonderzoek

24-03-2020
1

Rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek naar boekhouding

23-06-2020
2

Ontvangen en bestuderen reactie bestuurder

24-09-2020
3

Bestuderen reactie bestuurder en opstellen aanvullende vragen.

26-01-2021
4

Correspondentie met leninggever inzake ineens terugbetaalde lening.
Definitieve bevindingen aan bestuurder
Plannen verhoor

05-08-2021
6

Correspondentie met bestuurder
Verhoor van en correspondentie met de leninggever

05-11-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

24-03-2020
1

€ 84.188,61

23-06-2020
2

Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering ad € 26.763,21.
Het UW V heeft een boedelvordering ad € 57.425,40 ingediend.
€ 86.839,99

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-08-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.468,00

24-03-2020
1

€ 104.990,00

23-06-2020
2

€ 36,00

26-01-2021
4

Toelichting
De vordering van de fiscus is na bezw aar op aangiftes en het doen van de
juiste aangiftes door de curator verlaagd naar € 36,-.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

24-03-2020
1

€ 50.582,93

23-06-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

24-03-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
43

24-03-2020
1

53

23-06-2020
2

54

24-09-2020
3

55

26-01-2021
4

56

23-04-2021
5

57

05-08-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 148.669,88

24-03-2020
1

€ 205.757,84

23-06-2020
2

€ 205.740,98

24-09-2020
3

€ 208.126,98

26-01-2021
4

€ 208.415,48

23-04-2021
5

€ 210.436,48

05-08-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

24-03-2020
1

Gelet op de omvang van de boedelvorderingen verw acht de curator geen
uitdeling te kunnen doen aan preferente en concurrente schuldeisers.

23-06-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Geen

24-03-2020
1

Crediteuren aangeschreven
Ingediende vorderingen bevestigd en geplaatst

23-06-2020
2

Bezw aar maken tegen aangiftes en de juiste aangiftes voorbereiden en
indienen.

26-01-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

24-03-2020
1

NDP Project SAS

24-09-2020
3

Partij 1: NDP Project SAS

23-04-2021

5

9.2 Aard procedures
Europees Betalingsbevel

24-09-2020
3

1. Europees Betalingsbevelprocedure

23-04-2021
5

1. Bodemprocedure

05-08-2021
6

9.3 Stand procedures
In afw achting van beslissing van de rechtbank op het verzoek van de curator
om een Europees Betalingsbevel

24-09-2020
3

De rechtbank Den Haag heeft het Europees Betalingsbevel verleend. NDP heeft
tijdig bezw aar ingesteld tegen verlening van het Europees Betalingsbevel. Het
Europees Betalingsbevel is daarmee niet van kracht gew orden. De rechtercommissaris heeft NDP opgeroepen voor verhoor op 8 mei 2021 om te
oordelen over het verzoek van de curator om door te procederen in een
reguliere bodemprocedure. NDP is niet komen opdagen bij het verhoor. De
rechter-commissaris heeft vervolgens toestemming verleend voor
voortprocederen. De rechtbank Den Haag zal de procedure verw ijzen naar de
rechtbank Rotterdam voor een reguliere bodemprocedure.

23-04-2021
5

De procedure staat voor conclusie van eis door de curator op de rol van 4
augustus 2021 bij Rechtbank Rotterdam.

05-08-2021
6

De procedure staat voor beraad mondelinge behandeling voor 10 november
2021.

05-11-2021
7

9.4 Werkzaamheden procedures
Opstellen en indienen verzoek Europees Betalingsbevel.

24-09-2020
3

Correspondentie met rechtbank Den Haag
Verhoor NDP

23-04-2021
5

Conclusie van eis opstellen

05-08-2021
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afw ikkelen leaseauto
- afw ikkelen eigendomsvoorbehouden
- verkoop activa door middel van een (internet)veiling
- debiteuren innen
- afw ikkelen huur
- rechtmatigheidsonderzoek

24-03-2020
1

- uitzoeken of technische tekeningen kunnen w orden verkocht
- debiteur innen
- rechtmatigheidsonderzoek afronden en delen bevindingen met bestuurder

23-06-2020
2

- debiteur innen
- afronden rechtmatigheidsonderzoek

24-09-2020
3

- debiteur innen
- afronden rechtmatigheidsonderzoek (aanvullende vragen)
- beraden op stappen jegens leninggever

26-01-2021
4

- procedure tegen debiteur
- afronden rechtmatigheidskw esties

23-04-2021
5

- Gesprek voeren met bestuurder
- procedure tegen debiteur
- verhoor leninggever

05-08-2021
6

- procedure tegen debiteur
- overleg met bestuurder

05-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld. Dat is afhankelijk van de afw ikkeling van bovengenoemde punten.

24-03-2020
1

De afw ikkeling van het faillissement is met name afhankelijk van afronding van
de procedure tegen NDP en de vordering op de in 7.6 genoemde leninggever.

23-04-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie punt 10.1.

24-03-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

