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

10
02-07-2021
F.13/18/358
NL:TZ:0000080003:F001
13-11-2018

R-C
Curator

mr. A.E. de Vos
mr N.S. Reerink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Orchids4all B.V.

02-01-2019
1

Gegevens onderneming
Orchids4all B.V.

02-01-2019
1

Gefailleerde is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
34344835, statutair gevestigd te Aalsmeer. Vestigingsadres: 1432 JG
Aalsmeer, Rietw ijkeroordw eg 43.

Activiteiten onderneming
Uit het handelsregister blijkt dat de activiteiten van de gefailleerde
vennootschap bestaan uit uitoefening van het kw ekersbedrijf en het oprichten
en w erven van, het deelnemen in, het samenw erken met, het besturen van,
alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen in w elke
rechtsvorm dan ook.

Financiële gegevens

02-01-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016
2017

€ 4.295.441,00
€ -1.565.837,00

2017
2016

Balanstotaal

€ 2.893.333,00
€ -1.088.607,00

Toelichting financiële gegevens
Het jaar 2017 betreft voorlopige cijfers.

02-01-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
24

02-01-2019
1

Boedelsaldo
€ 275.600,00

02-01-2019
1

€ 211.659,20

16-04-2019
2

€ 211.903,64

10-07-2019
3

€ 211.903,64

09-10-2019
4

€ 211.821,96

31-01-2020
5

€ 408.839,28

06-05-2020
6

€ 296.747,74

27-08-2020
7

€ 293.843,84

04-12-2020
8

€ 278.182,08

11-03-2021
9

€ 216.192,58

02-07-2021
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-11-2018

02-01-2019
1

t/m
31-12-2018
van
15-5-2019

16-04-2019
2

t/m
14-4-2019
van
15-4-2019

10-07-2019
3

t/m
9-7-2019
van
10-7-2019

09-10-2019
4

t/m
8-10-2019
van
9-10-2019

31-01-2020
5

t/m
30-1-2020
van
6-5-2020

27-08-2020
7

t/m
26-8-2020
van
27-8-2020

04-12-2020
8

t/m
3-12-2020
van
4-12-2020

11-03-2021
9

t/m
10-3-2021
van
11-3-2021
t/m
1-7-2021

Bestede uren

02-07-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

152 uur 30 min

2

64 uur 18 min

3

29 uur 54 min

4

19 uur 54 min

5

12 uur 24 min

6

15 uur 30 min

7

28 uur 0 min

8

17 uur 24 min

9

36 uur 54 min

10

30 uur 36 min

totaal

407 uur 24 min

Toelichting bestede uren
verslagperiode 6: 31 januari tm 5 mei 2020
verslagperiode 7 (huidig): 6 mei tm 26 augustus 2020

27-08-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Orchids4all B.V. is opgericht op 15 juni 2009. De aandelen w orden gehouden
door Ed Meeuw issen B.V. De bestuurders van gefailleerde zijn Ed Meeuw issen
B.V. en de heer Ew oud Meew issen. De aandelen van Ed Meeuw issen B.V.
w orden gehouden door de heer Eduard Meeuw issen, die tevens de enige
bestuurder van die entiteit is.

02-01-2019
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

02-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
Zullen w orden beëindigd althans overgedragen aan Ed Meeuw issen B.V.

02-01-2019
1

1.4 Huur
Beëindigd met w ederzijds goedvinden per 20 december 2019.

02-01-2019
1

Deze is (vanzelfsprekend) beëindigd per 20 december 2018, niet 2019.

09-10-2019
4

1.5 Oorzaak faillissement
Orchids4all B.V. meent dat de vaste Taiw anese vermeerderaar GBC begin 2018
planten van inferieure kw aliteit heeft geleverd. Daarop heeft gefailleerde haar
betalingsverplichting opgeschort jegens GBC. GBC heeft vervolgens haar
pandrecht openbaar gemaakt, het w elke vrij snel tot een liquiditeitsinfarct
leidde bij Orchids4all B.V.

02-01-2019
1

Vooralsnog onbekend.

11-03-2021
9

Afgerond.

02-07-2021
10

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

02-01-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
24

02-01-2019
1

Toelichting
Volgens KvK

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-11-2018
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Aanzeggen ontslag, coördinatie door w erken w erknemers tijdens
opzegtermijn.

02-01-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen.

02-01-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

02-01-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Deense karren - w aarde P.M.

02-01-2019
1

De aangetroffen Deense karren w erden in een eerder stadium in het
faillissement met instemming van de rechter-commissaris verkocht voor een
bedrag van € 3.000.

02-07-2021
10

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de kas van gefailleerde w aren circa 500.000 planten aanw ezig. De planten
vallen onder het pandrecht van GBC. Op enig moment heeft de curator GBC
een termijn ex art. 58 Fw gesteld. Deze termijn is ongebruikt verstreken. De
curator heeft de voorraad opgeëist en via controlled auction ten gelde
gemaakt. De koper - Bernhard Plantenkw ekerij B.V. - heeft daarvoor een
bedrag van EUR 260.000 (ex BTW ) betaald.

02-01-2019
1

Afgerond.

02-07-2021
10

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Leiden verkoopproces.

02-01-2019
1

Verkoop is afgerond.

11-03-2021
9

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Een klein deel van de voorraad is niet verkocht aan Bernhard aangezien dit in
te ver gevorderd stadium van teelt w as. Deze planten zijn via Flora Holland ten
gelde gemaakt dan w el prijsgegeven aan Ed Meeuw issen B.V. tegen
vroegtijdig huurbeëindiging.

3.9 Werkzaamheden andere activa

02-01-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

11-03-2021
9

Conform verzoek van de bestuurder van gefailleerde, dient de opbrengst van
de geveilde (achterstallige) voorraad nog met Ed Meeuw issen B.V. te w orden
afgerekend (zie daartoe het eerste verslag). Volgens opgave van Royal Flora
Holland zou de opbrengst een bedrag belope van zo'n € 11.000. De curator
w ikkelt dit verder af.

02-07-2021
10

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Curator zal afstemming zoeken met pandhouder.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

02-01-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inmiddels is een bedrag ad € 111.447 overgemaakt aan GBC. Inmiddels is
genoegzaam komen vast te staan dat dit bedrag vóór faillissement is
gecumuleerd ingevolge het pandrecht van GBC.

09-10-2019
4

Van een additioneel bedrag ad EUR 150.113,05. is komen vast te staan dat dit
bij Royal Flora Holland is gecumuleerd voor faillissement en valt onder het
pandrecht van GBC. Nu de algemene faillissementskosten voldoende lijken
gedekt, zal de curator (met inachtneming art. 58 Fw .) overgaan tot betaling
van dit bedrag aan GBC.

06-05-2020
6

Uit het in het vorige verslag genoemde bedrag van EUR 150.113,05 is een
bedrag van EUR 130.113,05 betaald aan pandhouder GBC. Ten aanzien van
een bedrag van EUR 20.000 is tw ijfel ontstaan of dit niet valt onder een
verpandsverbod. De curator zal komende verslagperiode onderzoek doen naar
dit bedrag.

27-08-2020
7

De financiele positie tov Royal Flora Holland w as nog altijd niet gesloten. Door
de fraude bij RFH heeft dit de nodige vertraging opgelopen. Inmiddels is de
boedel tot een eindafrekening met RFH gekomen, hetw elk heeft geleid tot een
additionele betaling door RFH van 52.527,83. De curator zal in overleg treden
met de pandhouder over afrekening van dit bedrag.
De curator heeft de pandhouder een voorstel ter afw ikkeling gedaan.

11-03-2021
9

In het kader van de afw ikkeling van de zekerhedenpositie, mede naar
aanleiding van een voorstel van de zijde van de curator om te afw ikkeling te
komen, nog steeds overleg plaats met de advocaat van de pandhouder. Er
bestaat fundamentele discussie over de vraag hoe ver het pandrecht van de
pandhouder zich precies uitstrekt en w elk bedrag in dat kader dient w orden
uitgekeerd. Zow el de pandhouder als de curator zijn voornemens tot een
regeling te komen.

02-07-2021
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Geen bancaire schuld, anders dan voor leasecontract.

02-01-2019
1

5.2 Leasecontracten
Financial lease van Volvo.

5.3 Beschrijving zekerheden

02-01-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
GBC - de plantvermeerderaar - heeft in het verleden pandrecht op voorraad,
inventaris en vorderingen verkregen.
Ed Meeuw issen B.V. heeft vlak voor het faillissement een pandrecht verkregen.
Dit pandrecht lijkt enkel te zijn gevestigd om uitbetaling van FloraHolland B.V.
aan GBC te voorkomen. De curator zal overleggen met Ed Meeuw issen B.V. ten
aanzien van het door halen van dit pandrecht. GBC heeft een vordering
ingediend van EUR 1.021.582.

02-01-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

02-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Eigendomsvoorbehouden zullen w orden afgew ikkeld voor zover mogelijk. 1
eigendomsvoorbehouder heeft - in w eerw il van de afkoelingsperiode eigendom afgehaald. Na het doen van aangifte zijn de goederen
geretourneerd.

02-01-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

02-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

02-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

02-01-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

02-01-2019
1

Financiële afw ikkeling met pandhouder.

11-03-2021
9

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft ten behoeve van de pandhouder de verkoop via Flora Holland
tijdelijk voortgezet.

02-01-2019
1

Feitelijke exploitatie is afgerond. Rest nog financiële afw ikkeling.

11-03-2021
9

De curator is voornemens komende verslagperiode met pandhouder tot
afspraken te komen ter zake de financiële afw ikkeling.

02-07-2021
10

6.2 Financiële verslaglegging
Volgt bij volgende verslag.

02-01-2019
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht tot een financiële
verslaglegging te komen ten aanzien van de verkopen nu datum faillissement.
De curator is daarbij evenw el afhankelijk van Flora Holland.

16-04-2019
2

De curator ervaart grote moeite bij het verkrijgen van inzichtelijke informatie
van Flora Holland. Mocht deze informatie op korte termijn niet w orden
verstrekt, dan overw eegt de curator zulks in rechte af te dw ingen.
Inmiddels is gebleken dat er bij Royal Flora Holland op grote schaal fraude is
gepleegd door een medew erker. De medew erker is aangehouden en er w ordt
momenteel een forensisch onderzoek verricht door Houthoff. De
geconstateerde fraude zorgt voor de nodige tijdsvertraging in de afrekening
over de boedelperiode.

10-07-2019
3

Houthoff heeft inmiddels een financiële optelling gemaakt van hetgeen Royal
Flora Holland verschuldigd is aan Orchids4all. Narekening door de curator levert
een behoorlijke discrepantie. De curator heeft zijn vragen / opmerkingen
gestuurd aan Houfhoff en w acht op antw oord.

09-10-2019
4

Na lang aandringen heeft de curator antw oord gekregen op diverse vragen.
Daaruit vloeien evenw el w eer nieuw e vragen en onduidelijkheden uit. Deze
zijn voorgelegd aan Royla Flora Holland.

31-01-2020
5

De discussie met Royal Flora Holland is nog altijd gaande. Inmiddels is
gebleken dat in ieder geval een bedrag van EUR 96.544 is verdiend en betaald
gedurende periode van voortzetting. Afhankelijk van het verloop van de
discussie met Royal Flora Holland is dit mogelijk een hoger bedrag.

06-05-2020
6

Royal Flora Holland heeft 6 maart 2019 een bedrag van EUR 136.617,58
overgemaakt op de derdengeldenrekening van Davids Advocaten. Van dit
bedrag is EUR 111.447,58 direct vanaf de derdengeldenrekening betaald aan
pandhouder GBC. Het restant van EUR 25.159.42 staat nog op de
derdengeldenrekening van Davids Advocaten en zal naar de boedelrekening
w orden overgemaakt. Curator is nog altijd doende met Royal Flora Holland om
te achterhalen w aarvoor Royal Flora Holland precies heeft afgerekend. De
verklaringen daarover van Royal Flora Holland sluiten tot op heden niet aan op
de administratie van curator.
Op 27 februari 2020 is een additioneel van 221,489.68 van RFH ontvangen op
de boedelrekening. Van dit bedrag zal EUR 150.113,05 w orden betaald aan
pandhouder GBC.

Zoals uiteengezet onder 4. debiteuren is uit het in het vorige verslag
genoemde bedrag van EUR 150.113,05 een bedrag van EUR 130.113,05
betaald aan pandhouder GBC. Tevens is een additionele betaling van RFH van
EUR 52.527,83 ontvangen. Zie voor toelichting aldaar.

27-08-2020
7

Op korte termijn zal GBC – de pandhouder – een voorstel tot afw ikkeling van
de verkoop van de verpande voorraad ontvangen. Hierbij speelt nog een
discussie over het verpandingsverbod op de zogenaamde ledenrekening.

04-12-2020
8

De curator heeft de advocaat van de pandhouder een voorstel gedaan. De
curator is in afw achting.

11-03-2021
9

De curator heeft met de advocaat van de pandhouder in overleg.

02-07-2021
10

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Zie 6.1.

02-01-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

02-01-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

02-01-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

02-01-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

Toelichting
Niet afgesproken. Vergoeding loopt via de algemene faillissementskosten ex
art. 58 Fw .

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

02-01-2019
1

06-05-2020
6

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

02-01-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

02-01-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Allen tijdig gedeponeerd.

02-01-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

02-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

02-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

02-01-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In aanloop naar het faillissement heeft GBC haar pandrecht bij Royal Flora
Holland openbaar gemaakt. De curator begrijpt dat Royal Flora Holland geen
betalingen meer heeft verricht nadat het pandrecht openbaar is gemaakt.
Inmiddels heeft Royal Flora Holland een bedrag van EUR 136.617,58
overgemaakt op de derdengeldenrekening van Davids Advocaten, w elk bedrag
ziet op verpanden gelden vóór datum faillissement. De curator probeert te
verifiëren of dit bedrag inderdaad overeenkomt met hetgeen Royal Flora
Holland onder zich houdt.
De curator is daarbij evenw el afhankelijk van Flora Holland en de curator
ondervindt moeite om inzichtelijke informatie te verkrijgen van deze instantie.

02-01-2019
1

16-04-2019
2

Nadat duidelijk is w elke gelden onder het pandrecht valt, zal curator zich
buigen over de vraag of GBC terecht haar pandrecht heeft ingeroepen.
Het pandrecht van Ed Meeuw issen B.V. is op 17 januari 2019 bij
buitengerechtelijke verklaring vernietigd op grond van de actio pauliana. Het
paulianeuze karakter van de rechtshandelingen w ordt door Ed Meeuw issen
B.V. betw ist.
Het komt de curator voor dat Ed Meeuw issen B.V. destijds het pandrecht heeft
gevestigd om verhaal door GBC te frusteren. Dit doet evenw el niet af aan het
paulianeuze karakter van de rechtshandeling. De curator zal zich beraden over
nadere stappen.

Toelichting
Zie onderdeel 7.8

02-07-2021
10

7.7 Toelichting rechtmatigheid
GBC heeft ingestemd met vrijgeven van een bedrag van ad € 111.447 aan
GBC. Gezien de rangorde van pandrechten kan de beoordeling van het al dan
niet rechtsgeldig vestigen van het pandrecht van Ed Meeuw issen B.V.
achterw ege blijven.

09-10-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de bestuurder diverse vragen gesteld, w aarop een
inhoudelijke reactie w erd verkregen. Op korte termijn zal een overleg w orden
geagendeerd.

11-03-2021
9

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator een
forensisch accountant ingeschakeld. Naar aanleiding daarvan zijn er
vooralsnog geen onregelmatigheden naar voren gekomen die leiden tot
aanvullend onderzoek. W el heeft het onderzoek geleid tot enkele vragen die
aan de bestuurder en zijn adviseurs zijn voorgelegd. Indien deze vragen
naar genoegen van de curator w orden beantw oord, kan het
rechtmatigheidsonderzoek als afgerond w orden beschouw d.

02-07-2021
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 30,25

02-01-2019
1

Toelichting
ClaimsAgent B.V.
Met betrekking tot de financiële afw ikkeling van het voortzetten onderneming
(punt 6.1 en 6.2) zal een aantal boedelcrediteuren hun factuur indienen. De
curator is in afw achting van deze facturen.
€ 69,58

16-04-2019
2

Toelichting
ClaimsAgent B.V.
€ 59.751,55

10-07-2019
3

Toelichting
ClaimsAgent B.V.: € 75,63
UW V: € 59.675,92
€ 59.757,60

09-10-2019
4

Toelichting
ClaimsAgent B.V.: € 81,68
UW V: € 59.675,92
€ 59.678,95

31-01-2020
5

Toelichting
ClaimsAgent B.V.: € 3,03
UW V: € 59.675,92
€ 59.678,95

06-05-2020
6

Toelichting
ClaimsAgent B.V.: € 3,03
UW V: € 59.675,92
De curator zal overgaan tot het voldoen van de boedelvordering van het UW V.
€ 59.678,95

27-08-2020
7

Toelichting
ClaimsAgent B.V.: € 3,03
UW V: € 59.675,92

€ 59.681,97
Toelichting
ClaimsAgent B.V.: € 6,05
UW V: € 59.675,92

04-12-2020
8

€ 59.685,00

11-03-2021
9

Toelichting
ClaimsAgent B.V.: € 6,05
UW V: € 59.675,92
€ 59.688,02

02-07-2021
10

Toelichting
ClaimsAgent B.V.: € 12,10
UW V: € 59.675,92

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Vooralsnog niet bekend.

02-01-2019
1

€ 1.914,00

16-04-2019
2

€ 1.914,00

10-07-2019
3

€ 17.227,00

09-10-2019
4

€ 17.227,00

31-01-2020
5

€ 17.227,00

06-05-2020
6

€ 17.227,00

27-08-2020
7

€ 21.749,00

04-12-2020
8

€ 19.835,00

11-03-2021
9

€ 19.835,00

02-07-2021
10

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog niet bekend.
€ 0,00

02-01-2019
1

16-04-2019
2

Toelichting
Vooralsnog niet bekend.
€ 11.064,29

10-07-2019
3

€ 11.064,29

09-10-2019
4

€ 11.064,29

31-01-2020
5

€ 11.064,29

06-05-2020
6

€ 11.064,29

27-08-2020
7

€ 11.064,29

04-12-2020
8

€ 11.064,29

11-03-2021
9

€ 11.064,29

02-07-2021
10

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.518,75

02-01-2019
1

Toelichting
Broekhof Verpakkingen B.V.
€ 0,00

16-04-2019
2

Toelichting
Vooralsnog niet bekend.
€ 0,00

10-07-2019
3

Toelichting
Vooralsnog niet bekend.

Toelichting
Vooralsnog niet bekend.

Toelichting
Vooralsnog niet bekend.

Toelichting
Vooralsnog niet bekend.

Toelichting
Vooralsnog niet bekend.

Toelichting
Vooralsnog niet bekend.

Toelichting
Vooralsnog niet bekend.

Toelichting
Vooralsnog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

09-10-2019
4

31-01-2020
5

06-05-2020
6

27-08-2020
7

04-12-2020
8

11-03-2021
9

02-07-2021
10

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

02-01-2019
1

22

16-04-2019
2

22

10-07-2019
3

23

09-10-2019
4

24

31-01-2020
5

24

06-05-2020
6

24

27-08-2020
7

24

04-12-2020
8

20

11-03-2021
9

21

02-07-2021
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 37.219,66

02-01-2019
1

€ 1.134.380,57

16-04-2019
2

€ 1.134.380,57

10-07-2019
3

€ 1.134.466,56

09-10-2019
4

€ 1.137.941,39

31-01-2020
5

€ 1.137.941,39

06-05-2020
6

€ 1.137.941,39

27-08-2020
7

€ 1.137.941,39

04-12-2020
8

€ 1.124.934,78

11-03-2021
9

€ 1.130.800,67

02-07-2021
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

16-04-2019
2

Nog niet bekend.

10-07-2019
3

Nog niet bekend.

09-10-2019
4

Nog niet bekend.

31-01-2020
5

Nog niet bekend.

06-05-2020
6

Nog niet bekend.

27-08-2020
7

Nog niet bekend.

04-12-2020
8

Nog niet bekend.

11-03-2021
9

Nog niet bekend.

02-07-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke.

02-01-2019
1

De gebruikelijke.

16-04-2019
2

De gebruikelijke.

10-07-2019
3

De gebruikelijke.

09-10-2019
4

De gebruikelijke.

31-01-2020
5

De gebruikelijke.

06-05-2020
6

De gebruikelijke.

27-08-2020
7

De gebruikelijke.

04-12-2020
8

Verificatie van vorderingen.

11-03-2021
9

Verificatie van vorderingen.

02-07-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

02-01-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

02-01-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

02-01-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

02-01-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek rechtmatigheid, evenals levering planten GBC.

02-01-2019
1

-Onderzoek rechtmatigheid, evenals levering planten GBC;
-Inzicht verkrijgen verkoop Flora Holland;
-Afrekeningen boedelperiode.

16-04-2019
2

Rechtmatigheidsonderzoek afronden
Nazien verpandingsverbod RFH

27-08-2020
7

Rechtmatigheidsonderzoek afronden.
Afw ikkeling pandhouder ivm (evt) verpandingsverbod

04-12-2020
8

Met de pandhouder zal - mits het voorstel akkoord w ordt bevonden - financieel
w orden afgew ikkeld. Rest nog een bespreking met het bestuur over de
constateringen van de curator ter zake mutaties in de boekhouding.

11-03-2021
9

De komende verslagperiode zal w orden getracht tot overeenstemming te
komen met de pandhouder ter zake de finaleafrekening. Voorts zullen de
antw oorden van de bestuurder in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek w orden getoetst. Ten slotte dient een deel van de
veilingopbrengst te w orden overgemaakt aan Ed Meeuw issen BV.

02-07-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Indien de onder 10.1 genoemde punten zijn afgerond, kan het faillissement
spoedig w orden afgew ikkeld.

02-07-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag
2-10-2021

02-07-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke.

Bijlagen
Bijlagen

02-07-2021
10

