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Algemene gegevens
Naam onderneming
JMT Floorcoverings BV (hierna: "JMTF" of "Failliet"

12-08-2020
1

Gegevens onderneming
JMTF is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 20099448.

12-08-2020
1

JMTF heeft haar statutaire zetel te Amsterdam met een vestigingsadres te
(4671 HB) Dinteloord aan de Oliemolen 2.

Activiteiten onderneming
JMTF richt zich op het gebied van het leggen van tapijten en het uitvoeren van
project stofferingen op onder meer beurzen en tentoonstellingen en in
kantoren en restaurants, de handel en groothandel in tapijten, het verzorgen
van interieur stofferingen, het verzorgen van de organisatie en inrichting van
beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen en de handel en
groothandel in beursmaterialen.

Financiële gegevens

12-08-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 13.345.225,00

€ 1.402.675,00

€ 12.520.728,00

2017

€ 13.204.061,00

€ 1.485.117,00

€ 8.958.097,00

2018

€ 12.925.813,00

€ 1.549.397,00

€ 11.514.649,00

2020

€ 3.287.875,00

€ -1.157.944,00

€ 14.451.319,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over de boekjaren 2017-2019 zijn afgeleid uit de
(concept)jaarrekeningen. De cijfers over 2020 uit de door JMTF aangeleverde
boekhouding.

12-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
19
Toelichting
Het bestuur van JMTF heeft verklaard dat ten tijde van het faillissement 19
personeelsleden in dienst w aren.

Boedelsaldo

12-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 499,63

12-11-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo opgebouw d uit diverse BTW teruggaven.

€ 5.118,83

12-02-2021
3

Toelichting
Het boedelsaldo is de afgelopen verslagperiode gemuteerd door bijboekingen
van premierestituties.

€ 71.080,84

03-08-2021
4

Toelichting
Het boedelsaldo is de afgelopen verslagperiode positief gemuteerd door de
ontvangst van buitenlandse btw -teruggaven. Het boedelsaldo is negatief
gemuteerd door voldoening van diverse boedelcrediteuren.

€ 7.162,46

02-11-2021
5

Toelichting
Curatoren hebben inmiddels tussentijdse boedelaangifte gedaan, reden
w aarom het boedelsaldo afgelopen verslagperiode positief is gemuteerd.
Daarnaast is het boedelsaldo negatief gemuteerd door voldoening van diverse
boedelcrediteuren.

€ 7.343,96

10-06-2022
7

Toelichting
Het boedelsaldo is afgelopen verslagperiode positief gemuteerd door de
ontvangst van een tw eetal boedelbijdragen.

€ 10.522,63
Toelichting
Het boedelsaldo is afgelopen verslagperiode gemuteerd door voldoening van
boedelcrediteuren en de ontvangst van boedeldebiteuren. Daarnaast zijn er
in overleg met de rechter-commissaris diverse kruisposten verw erkt.

Verslagperiode

09-09-2022
8

Verslagperiode
van
7-7-2020

12-08-2020
1

t/m
14-8-2020
van
15-8-2020

12-11-2020
2

t/m
11-11-2020
van
11-11-2020

12-02-2021
3

t/m
12-2-2021
van
11-2-2021

03-08-2021
4

t/m
1-8-2021
van
2-8-2021

02-11-2021
5

t/m
31-10-2021
van
1-11-2021

08-02-2022
6

t/m
6-2-2022
van
7-2-2022

10-06-2022
7

t/m
8-6-2022
van
9-6-2022
t/m
7-9-2022

Bestede uren

09-09-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 18 min

2

13 uur 36 min

3

14 uur 42 min

4

31 uur 36 min

5

109 uur 48 min

6

54 uur 24 min

7

9 uur 6 min

8

7 uur 24 min

totaal

262 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Na omzetting van de eerdere surseance van Boemer Beheer BV en het
gelijktijdig (op eigen aangifte) uitgesproken faillissement van JMTF zijn er door
de rechtbank een tw eetal curatoren benoemd.

12-08-2020
1

Curatoren hebben in de eerste verslagperiode voornamelijk tijd besteed aan
het onderzoeken van een mogelijke doorstart. Daarbij hebben de curatoren
diverse (dochter)ondernemingen bezocht en overleg gehad met de lokale
directies en de Coöperatieve Rabobank U.A. (hierna: "Rabobank"of
"Pandhouder") als zekerheidsgerechtigde. Verder hebben de curatoren een
dataroom ingericht, informatie verschaft aan potentiële kopers, gesprekken
met potentiële kopers gevoerd en onderhandeld met Rabobank.
Daarnaast is er in de eerste verslagperiode met name tijd besteed aan het
inventariseren van het aangetroffen actief en aan de (financiële) afw ikkeling
van de personeelsaangelegenheden.
Met betrekking tot de buitenlandse maatschappijen ontvangen curatoren veel
vragen van de betreffende buitenlandse directies en crediteuren.
De Duitse kantoorgenoten corresponderen met de Duitse vestigingen en
voeren een onderzoek naar in Duitsland gevestigde zekerheden uit.
De activa van de Nederlandse Boemer vennootschappen zijn overgedragen
aan Nohew a I B.V., inclusief de aandelen in een aantal buitenlandse
dochtervennootschappen. Het proces om tot een doorstart te komen ging
gepaard met intensieve onderhandelingen met de zekerheidsgerechtigde,
Rabobank.
De doorstart is nog niet afgerond, aangezien er ten aanzien van de
aandelenoverdracht m.b.t. buitenlandse dochtervennootschappen formaliteiten
moeten w orden afgerond.
Over de verdeling van een deel de opbrengst van de doorstart bestaat een
dispuut tussen Rabobank en de curatoren. Met betrekking tor dit onderdeel zal
een mediationtraject w orden ingezet.
De boedel heeft een deel van de opbrengst van de activa inmiddels
ontvangen.

12-11-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de afronding van
de activatransactie en het opstarten van het mediationtraject met de
Rabobank. Daarnaast is zijn de curatoren drukdoende gew eest met het
boeken- en rechtmatigheidsonderzoek.

12-02-2021
3

In de afgelopen verslagperiode is behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden
met name tijd besteed aan:

03-08-2021
4

verzorgen van tussentijds boedelaangifte voor alle vennootschappen;
beoordelen mogelijkheid tot het doen van aangifte Vpb;
doen van onderzoek naar mogelijke baten voor de boedel (def.
vaststelling NOW 1.0, bijschrijvingen na
datum faillissement op de verschillende bankrekeningen);
inregelen btw -teruggaven vanuit meerdere buitenlandse
belastingdiensten;
afw ikkeling en afronding van personeelszaken.
Daarnaast hebben de curatoren opdracht verstrekt aan een externe partij tot
het uitvoeren van een administratieonderzoek. De administraties van alle
insolvente Nederlandse vennootschappen zullen w orden onderw orpen aan
onderzoek.
Verder hebben de curatoren nader onderzoek verricht naar de overdracht van
een groot aantal materialen w elke in eigendom toebehoorden aan één of meer
boedels en w elke op basis van een leaseovereenkomst aan de Engelse
dochtermaatschappij JMT Indisplay ltd. ter beschikking w aren gesteld en door
de curatoren van deze inmiddels failliete entiteit aan GL Events UK zijn
overgedragen.
Curatoren zijn verder gegaan met met onderzoek naar de overdracht van
leasezaken, eigendom van JMT en op grond van een leaseovereenkomst ter
beschikking gesteld aan JMT Indisplay in het Verenigd Koninkrijk. Met name
w ordt onderzocht op w elke w ijze deze zaken in de administraties van JMT en
JMT Indisplay geadministreerd zijn. Verder zal de w aarde op het moment van
overdracht door RMSUK (curatoren JMT Indisplay) aan GL Events (koper
activiteiten JMT Indisplay) moeten w orden vastgesteld. RMSUK heeft inmiddels
aangegeven dat zij GL Events op de hoogte hebben gesteld van door de NL
Curatoren geclaimde "Retention of Title".

02-11-2021
5

JMT Floorcoverings is door de rechtbank in Parijs oproepen om te verschijnen in
de procedure. De curatoren onderzoeken om w at voor procedure het gaat. De
curatoren hebben contact opgenomen met een Franse advocaat. Deze heeft
het verzoek van de rechtbank Parijs toegelicht. Het gaat om een zogenaamde
convocatie om te verschijnen voor de rechtbank in Parijs. De griffier heeft JMT
Floorcoverings opgeroepen om te w orden gehoord naar aanleiding van een
kennelijke betw isting van een claim die door JMT Floorcoverings in het
faillissement van JMT France S.A.S. is ingediend. Curatoren hebben de Franse
curator om opheldering gevraagd.
In de afgelopen verslagperiode is behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden
met name tijd besteed aan:
kw estie rond de door de Engelse curatoren verkochte leasezaken in de
doorstart met GL Events;
diverse kw esties doorstart (IE-rechten, claims Duitsland);
aangelegenheden rondom afw ikkeling ontslag directeur JMT France SAS;
het doen van onderzoek naar mogelijke baten voor de boedel
(bijschrijvingen na datum faillissement op
de verschillende bankrekeningen);

08-02-2022
6

definitieve aanvraag vaststelling ontvangen COVID-19
steunmaatregelen;
opstellen voordracht rechter-commissaris tbv verdeling van de
opbrengsten/kosten onder de
verschillende vennootschappen;
rechtmatigheidsonderzoek.
In de afgelopen verslagperiode is behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden
met name tijd besteed aan:

10-06-2022
7

afw ikkeling van de kw estie rond de door de Engelse curatoren verkochte
leasezaken in de doorstart met GL Events;
aangelegenheden rondom afw ikkeling ontslag directeur JMT France SAS;
het doen van onderzoek naar mogelijke baten voor de boedel
(bijschrijvingen na datum faillissement op
de verschillende bankrekeningen);
afronding boeken- en rechtmatigheidsonderzoek.
In de afgelopen verslagperiode is behoudens de gebruikelijke
w erkzaamheden met name tijd besteed aan:

09-09-2022
8

het doen van onderzoek naar mogelijke baten voor de boedel
(bijschrijvingen na datum faillissement op
de verschillende bankrekeningen);
afronding boeken- en rechtmatigheidsonderzoek.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
JMTF is bij akte van 30 oktober 2000 opgericht. Gelijktijdig met het verzoek tot
faillietverklaring is het faillissement van de overige Nederlandse
concernvennootschappen aangevraagd:
•
•
•
•
•
•

Boemer Beheer BV
Boemer BV
Meubelverhuur 'Hapéco' BV
JMT Evenementservice BV
New Energy Holding BV
Ingenieursbureau Jac. van der Veen BV

Het bestuur van JMTF w ordt gevormd door dhr. R.E.A.M. Roctus, dhr. J.M. van
de Merbel en Boemer Beheer BV. Voor het bestuur van Boemer Beheer BV
w ordt verw ezen naar het faillissementsverslag van deze vennootschap, w elke
integraal onderdeel uitmaakt van dit verslag.
De aandelen in het kapitaal van JMTF w orden sinds 30 oktober 2000 gehouden
door JMT Evenementenservice BV.

1.2 Lopende procedures

12-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curatoren op dit moment geen lopende procedures bekend.

12-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curatoren hebben de lopende verzekeringen in kaart gebracht. In verband
met het onderzoeken van een doorstart hebben de curatoren in overleg met
Rabobank een aantal verzekeringen geprolongeerd. Lopende verzekeringen
w aarvan voortzetting niet is vereist w orden beëindigd.

12-08-2020
1

Alle lopende verzekeringen zijn inmiddels opgezegd.

12-11-2020
2

Curatoren hebben in de afgelopen verslagperiode een aantal royementen en
daarbij behorende premierestituties ontvangen.

12-02-2021
3

1.4 Huur
Ten tijde van het faillissement had JMTF een bedrijfsruimte aan de Oliemolen 2
te Rijsw ijk in huur. Deze huurovereenkomst is door de curatoren op 12
augustus 2020 met toestemming van de rechter commissaris en met
inachtneming van art. 39 Fw tegen 12 november 2020 opgezegd. Door
curatoren is aangegeven mogelijk in overleg te w illen treden ten aanzien van
een eerdere oplevering.

12-08-2020
1

De huurovereenkomst van de bedrijfsruimte aan de Oliemolen is tijdens
tw eede verslagperiode beëindigd.

12-11-2020
2

De huurovereenkomst van een loods te Dinteloord is tijdens de afgelopen
verslagperiode beëindigd.

12-02-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
JMTF is actief in de evenementenbranche, die buitengew oon hard is geraakt
door de COVID-19 crisis. Beurzen, congressen en evenementen w orden in heel
Europa geannuleerd en/of uitgesteld. Dat heeft volgens de bestuurders een
aanzienlijke impact (gehad) op de liquiditeitspositie van JMTF.

12-08-2020
1

Failliet heeft gebruik gemaakt van de voor haar beschikbare steunmaatregelen
die door de overheid in het kader van de COVID-19 crisis zijn aangeboden. Zij
heeft gebruik gemaakt van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
W erkgelegenheid, op grond w aarvan zij een tegemoetkoming in de loonkosten
heeft ontvangen en heeft de Belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling
van diverse belastingen verzocht.
Daarnaast heeft JMTF sinds het uitbreken van de COVID-19 crisis intensief
contact gehad met haar financier - Coöperatieve Rabobank U.A. - onder meer
over de aanvraag van een Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (“GOC”). Bij deze gesprekken met de Rabobank is op enig moment ook Nimasti BV
als aandeelhouder en later, toen de gesprekken met de bank en Nimasti BV
niet tot een acceptabele oplossing leidden, de mogelijke investeerder
betrokken geraakt. De onderhandelingen hebben echter niet tot een oplossing
geleid voor de acute liquiditeitsbehoefte van JMTF. Nog van belang om op te
merken is dat Rabobank de bankrekening(en) van (onder meer) JMTF heeft
bevroren en zij derhalve niet over enig (positief)banksaldo konden beschikken.
Gelet op deze omstandigheden zag het bestuur van JMTF zich genoodzaakt om
een verzoek tot faillietverklaring bij de rechtbank in te dienen.
De oorzaken van het faillissement zullen door de curator nader w orden
onderzocht in het kader van het uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek.
In het kader van het oorzakenonderzoek hebben de curatoren een aantal
gesprekken gevoerd met oud w erknemers. Curatoren zullen - zodra dit w eer
mogelijk is - met de bestuurders spreken.

12-02-2021
3

In de afgelopen verslagperiode hebben curatoren gesprekken gevoerd met de
bestuurders. De bevindingen zullen w orden meegenomen in het boeken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

03-08-2021
4

In de afgelopen verslagperiode is het boeken- en rechtmatigheidsonderzoek
afgerond. De uitkomsten zijn uitvoerig besproken met de accountant die dit
onderzoek heeft uitgevoerd. Op basis van het onderzoek is de conclusie
gerechtvaardigd dat de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis (zoals het
bestuur van het concern al had aangegeven) een belangrijke oorzaak van het
faillissement w as. Uit het onderzoek is niet gebleken van de aanw ezigheid van
mogelijke andere oorzaken van het faillissement.

10-06-2022
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19
Toelichting

12-08-2020
1

Het bestuur van JMTF heeft verklaard dat ten tijde van het faillissement 19
personeelsleden in dienst w aren.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
12-08-2020
1

Toelichting
Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

14-7-2020

19

Met toestemming van de rechter-commissaris

totaal

19

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking bestuurders en HR-medew erker, contact met het UW V aangaande
de procedure "Groot w erkgever", aanleveren gegevens UW V,
ontslagaanzeggingen, faciliteren diverse personeelsbijeenkomsten bij de
diverse dochtermaatschappijen, correspondentie met w erknemers en de
vakbonden.

12-08-2020
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de arbeidsovereenkomsten van de
w erknemers in deze vennootschap beëindigd. Door de curatoren is er
veelvuldig overleg gew eest met het UW V en de w erknemers aangaande de
inhoud van de Loongarantieregeling.

12-11-2020
2

Curatoren hebben de afgelopen verslagperiode met name tijd besteed aan de
beoordeling van de door w erknemers bij het UW V ingediende bezw aarschriften
tegen de eindafrekening.

12-02-2021
3

Tijdens deze verslagperiode hebben curatoren de bezw aarschriften en
eindafrekeningen van diverse w erknemers afgew ikkeld. Daarnaast hebben zij
de w erkw ijze van compensatie voor overw erk in onderzoek.

03-08-2021
4

De boedel heeft mogelijk een aantal vorderingen op w erknemers in verband
met de afrekening van "verteervergoedingen' die w erknemers ontvingen. Op
dit moment w ordt onderzocht w elke w erknemers het betreft en om w elk
bedragen het gaat.

09-09-2022
8

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Voor zover curatoren kunnen nagaan bevinden er zich geen onroerende zaken
in eigendom van JMTF.

12-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

12-08-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Bodemzaken (inventaris)
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit inventariszaken, verhuurvoorraad, rollend
materieel en IE-rechten. De hoeveelheid bedrijfsmiddelen is enorm en verdeeld
over de verschillende ondernemingen.

12-08-2020
1

De bodemzaken zijn door Rabobank op grond van artikel 3:251 BW verkocht,
onder afdracht van het aan de boedel toekomende deel. Hetzelfde geldt voor
de IE-rechten. De curatoren en Rabobank verschillen van mening over een deel
van de bovenop dit bedrag gerealiseerde opbrengst (EUR 157.000,-) en
hebben afgesproken om ten aanzien van de verdeling van dit bedrag een
mediationtraject te starten.

12-11-2020
2

De opbrengst van de verkoop van de bodemzaken is betaald op de
boedelrekening van de moedervennootschap en zal t.z.t. onder de
dochtermaatschappijen w orden verdeeld.
Vanw ege de geldende overheidsbeperkingen ter oorzake van COVID-19 is het
mediationtraject met de Rabobank deze verslagperiode nimmer opgestart.
Curatoren zijn voornemens het traject de komende verslagperiode aanvang te
laten nemen.

12-02-2021
3

Curatoren hebben inmiddels een schikking in der minne met Rabobank
getroffen ten aanzien van het eerder genoemde verschil van inzicht over de
verdeling van een gedeelte van de gerealiseerde opbrengst.

03-08-2021
4

Curatoren hebben aan de rechter-commissaris een voorstel gedaan hoe de
verdeling tussen de gerealiseerde opbrengsten en de in dat kader gemaakte
boedelkosten zou moeten plaatsvinden. Dit verzoek in inmiddels goedgekeurd
en zal bij de afw ikkeling w orden toegepast.

08-02-2022
6

De eerder vermelde verdeling van de gerealiseerde opbrengst en gemaakte
boedelkosten heeft inmiddels, in voorbereiding op de afw ikkeling,
plaatsgevonden.

09-09-2022
8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor de inventaris geldt een bodemvoorrecht van de fiscus.

12-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg met zekerheidsgerechtigde, inventariseren potentiële verkoop
bodemzaken en andere niet met zekerheden bezw aarde bedrijfsmiddelen,
verifiëren diverse w aardebepalingen van het NTAB.

12-08-2020
1

Onderhandelingen met Rabobank inzake de verdeling van de opbrengst.

12-11-2020
2

Diverse contacten met koper inzake afw ikkeling overdracht activa.

12-02-2021
3

Besprekingen met Rabobank ten aanzien van de verdeling van een gedeelte
van de gerealiseerde opbrengst.

03-08-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Verpande bedrijfsvoorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Vermoedelijk staat er nog een bedrag van groot EUR 46.141,28 open aan
onderhanden w erk.

12-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curatoren hebben de door het NTAB opgestelde rapporten aan een kritisch
onderzoek onderw orpen, vragen gesteld aan het NTAB en discussies gevoerd
met Rabobank over het begrip bodemzaken.

12-08-2020
1

Onderhandelingen met Rabobank inzake de verdeling van de opbrengst.

12-11-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Het is de curatoren gebleken dat diverse materialen w elke in eigendom
toebehoorden aan één of meer boedels op basis van leaseovereenkomsten ter
beschikking zijn gesteld aan JMT Indisplay Ltd. Deze vennootschap is in staat
van faillissement verklaard en gebleken is dat de Engelse liquidators (RSM)
deze materialen hebben overgedragen aan GL Events. Deze partij heeft
kennelijk de activiteiten van JMT Indisplay ltd. overgenomen. De liquidators
stellen dat zij niet op de hoogte zijn gew eest van het feit dat de Nederlandse
vennootschap(pen) eigenaar zijn van deze zaken, maar dat zij in de
activaovereenkomst met GL Events hebben bepaald dat zij geen eigendom van
zaken overdragen en dat rechten van derden dienen te w orden
gerespecteerd. Curatoren hebben intensief contact met de liquidators en
hebben de materialen opgeëist. De w aarde van de materialen lag op het
moment van het aangaan van de lease rond de EUR 400.000,-. GL Events
heeft aangegeven zich door haar advocaten te laten voorlichten.

03-08-2021
4

Partijen hebben aangaand bovenstaand geschil inmiddels een minnelijke
regeling getroffen.

10-06-2022
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren Boemer c.s.

€ 671.811,00

totaal

€ 671.811,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op alle huidige en toekomstige vorderingen rust een pandrecht van de
Rabobank. De debiteurenportefeuille is ter inning overgedragen Mirus
International BV.

12-08-2020
1

Curatoren hebben de bijschrijvingen van na datum faillissement op de
verschillende bankrekeningen van failliet in onderzoek.

03-08-2021
4

Curatoren hebben voornoemde bijschrijvingen inmiddels inzichtelijk gemaakt.

08-02-2022
6

Komende verslagperiode w orden de betreffende bijschrijvingen met de bank
besproken.

10-06-2022
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.

12-08-2020
1

Verw ezen w ordt naar de w erkzaamheden in het faillissement van de
moedervennootschap, Boemer Beheer B.V.

12-11-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 14.222.091,31
Toelichting vordering van bank(en)
Coöperatieve Rabobank U.A. heeft van JMTF te vorderen een bedrag van groot
EUR 14.222.091,31 uit hoofde van:
1. een blijkens overeenkomst d.d. 13-9-2018 verstrekte lening oorspronkelijk
groot EUR 7.500.000,00 - restant-hoofdsom EUR 4.500.000,00 - rente tot en
met 6 juli 2020 EUR 1.875,00 - lopende rente vanaf 7 juli tot en met de
voldoening p.m. - extra renten vanw ege te late betalen/vergoedingsrente p.m.
2. een blijkens overeenkomst d.d. 13-9-2018 verstrekte lening oorspronkelijk
groot EUR 10.500.000,00 met een restant-hoofdsom van EUR 10.500.000,00
rente tot en met 6 juli 2020 EUR 5.250,00 - lopende rente vanaf 7 juli 2020

12-08-2020
1

tot en met de voldoening p.m. - extra renten vanw ege te late
betalen/vergoedingsrente p.m.
1. een blijkens overeenkomst d.d. 13-09-2018 verstrekt krediet in rekeningcourant tot een maximum van EUR 3.500.000,00 - debetsaldo EUR
2.954.854,08 - lopende rente, provisie en kosten p.m.
2. een d.d. 27-7-2017 afgegeven bankgarantie ten gunste van Brixton Radlett
Property Limited EUR 86.397,07
3. een d.d. 16-10-2003 afgegeven bankgarantie ten gunste van Madame Rubin
EUR 11.248,00
4. creditsaldo op rekeningnummer NL86 RABO 0313 8205 70 EUR 3.817.832,86
-/- (JMT Evenementenservice B.V.). Rabobank beroept zich op haar recht van
verrekening
5. een creditsaldo op rekeningnummer NL86 RABO 0313 8205 70 (JMT
Evenementenservice B.V.) van GBP 17.406,95. EUR 19.266,13 -/- Rabobank
beroept zich op haar recht van verrekening
6. een creditsaldo op rekeningnummer NL14 RABO 0106 6415 06 EUR 433,85 /- (New Energy Holding B.V. ). Rabobank beroept zich op haar recht van
verrekening
7. buitengerechtelijke incassokosten en uitw inningskosten p.m.

5.2 Leasecontracten
JMTF had in totaal bij een tiental leasemaatschappijen operational lease
contracten afgesloten voor personenauto's voor haar personeel. Daarnaast
bleken er een reeds aantal bestelbussen, vrachtw agens, heftrucks en ander
apparatuur op basis van operational lease aan JMTF ter beschikking te zijn
gesteld. Ook w aren er een aantal machines en voertuigen op basis van een
'sale and lease back'-constructie in haar bezit.

12-08-2020
1

Alle lease contracten zijn inmiddels beëindigd en de geleasede objecten zijn
geretourneerd aan de lessor.

12-11-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft de gebruikelijke zekerheden bedongen. De boedel heeft de
zekerheden ten aanzien van de activa in Nederland erkend. Ten aanzien van
de in het buitenland gevestigde zekerheden vindt nader onderzoek plaats. Ten
aanzien van de verpanding van vorderingen heeft Rabobank bank gebruik
gemaakt van de zogeheten ’Collectieve Verpanding’. De laatst geregistreerde
Verzamelvervolgpandakte dateert van 6 juli 2020.

12-08-2020
1

Curatoren hebben vooralsnog vastgesteld dat de verpanding van de activa en
vorderingen rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. Curatoren zullen onderzoeken
of er vorderingen zijn verpand die zijn ontstaan nadat Rabobank op de hoogte
w as van de faillissementsaanvraag en of er verrekening heeft plaatsgevonden
van niet verpande vordering

12-11-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Rabobank.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

12-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers hebben een eigendomsvoorbehoud geclaimd. Claims
w orden door de boedel na verificatie van geldigheid afgew ikkeld.

12-08-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

12-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

12-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

12-08-2020
1

N.v.t.

Toelichting

08-02-2022
6

Regelmatig verrichten debiteuren van de doorstarter betalingen op de oude
IBAN van failliet. Gezien de daarmee gepaard gaande w erkzaamheden,
hebben de curatoren afgelopen verslagperiode besloten om voor deze
w erkzaamheden thans een boedelbijdrage in rekening te brengen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curatoren hebben de in Nederland door Rabobank gevestigde zekerheden
op juistheid getoetst. Daarnaast zijn de gepretendeerde
eigendomsvoorbehouden getoetst en zo nodig (w orden) afgew ikkeld.

12-08-2020
1

Curatoren hebben de Rabobank een aantal betalingen voorgehouden die na
faillissementsdatum op de rekening van failliet zijn bijgeschreven. Met
betrekking tot deze bijschrijvingen is door de curatoren het standpunt
ingenomen dat deze vorderingen niet onder de zekerheden van de bank
vallen. Het gaat onder meer om overheidssubsidies. Rabobank heeft om
onderliggende stukken gevraagd, w elke door de curatoren zullen w orden
verstrekt.

09-09-2022
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Aangezien de w erkzaamheden ten tijde van de faillietverklaring reeds stillagen
en op korte termijn geen significante opdrachten moeten w orden uitgevoerd,
hebben de curatoren niet gekozen voor voortzetting.

12-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

12-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De onderneming lag als gevolg van het instorten van de beurzenmarkt reeds
vanaf maart 2020 stil.

12-08-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Tijdens de surseance van Boemer Beheer BV heeft de bew indvoerder de
mogelijkheid onderzocht om de voorgenomen verkoop van de aandelen in het
actief van Boemer BV aan een investeringsmaatschappij alsnog door te laten
gaan. Helaas bleek deze investeringsmaatschappij niet bereid de
voorgenomen transactie alsnog doorgang te laten hebben. Tegelijk met de
omzetting van de surseance in faillissement hebben de bestuurders aangiften
tot faillietverklaring van alle Nederlandse dochtervennootschappen ingediend.
Rabobank, in haar hoedanigheid van houder van zekerheidsrechten op een
groot deel van de activa, is direct na het uitspreken van de faillissementen
betrokken geraakt. Vervolgens hebben de curatoren een biedingsprotocol voor
de Nederlandse en Belgische activa opgetuigd. Gegevens over buitenlandse
vennootschappen en activa stonden ook in de VDR, echter Rabobank heeft de
curatoren verzocht ten aanzien van het buitenlandse actief vooralsnog geen
actie te ondernemen.

12-08-2020
1

Gedurende de biedingstermijn hebben zich meerdere Nederlandse en
buitenlandse partijen gemeld. Een aantal Nederlandse partijen heeft een bod
uitgebracht op - onderdelen - van JMTF en andere aan haar gelieerde
maatschappijen.
Rabobank heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen goodw ill in de
ondernemingen meer zit in geval van faillissement. Curatoren hebben deze
stelling betw ist. Bieders hebben ook op goodw ill geboden.
Rabobank heeft niet ingestemd met de biedingen die onder andere door een
aantal bieders in de vorm van een consortium op verschillende onderdelen zijn
neergelegd. Rabobank heeft aangegeven dat zij met een of meer andere
mogelijke kandidaten w il verder onderhandelen.
Na intensieve onderhandelingen tussen Rabobank en Nohew a I B.V. (SPV) en
zeer intensieve onderhandelingen tussen Rabobank en de curatoren, hebben
curatoren en de rechter-commissaris uiteindelijk toestemming gegeven voor
een onderhandse verkoop van alle activa. De ondernemingen zijn grotendeels
open en bereiden zich voor op het einde van de COVID-19 maatregelen.
Nohew a I B.V. heeft inmiddels met een aantal voormalig w erknemers nieuw e
arbeidsovereenkomsten gesloten en is voornemens, na het aantrekken van de
orderportefeuille, meerdere voormalig w erknemers in dienst te nemen. De

12-11-2020
2

ondernemingen staan onder de leiding van lokale directies. In het kader van
de doorstart moet de aandelenoverdracht van een deel van de buitenlandse
vennootschappen nog w orden afgerond.
De (immateriële)activa van de vennootschappen die deel uitmaken van de
Boemer Groep zijn door middel van een doorstart deel gaan uitmaken van
Rent-All. Rent-All is een verhuurbedrijf in Europa van licht-, audio- en
videoapparatuur en rigging. Rent-All levert apparatuur voor onder andere
theater, televisie, concerten en beurzen.

09-09-2022
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Het hoofdkantoor van Rent-All is gevestigd in Bemmel, daarnaast zijn er
vestigingen in Amsterdam, Castrop-Rauxel (DE), Nürnberg (DE) en Lier (BE).
Rent-All is net als voorheen Boemer actief in een groot deel van Europa.
Onderdeel Jac. van der Veen Event Engineering maakt nu deel uit van RentAll, w aarbij een deel van de w erknemers in dienst is getreden.
De activa van de JMT onderdelen (JMT Evenementenservice, JMT
Floorcoverings) zijn overgedragen aan een aan Rent-All gelieerde partij. Van
JMT België zijn de aandelen overgedragen vanuit Boemer BV. JMT is een van
de grootste verhuurders van meubilair en vloerbedekkingen voor
evenementen en beurzen in heel Europa.
De opbrengst van deze doorstart is tussen de verschillende boedels en
pandhouder Rabobank verdeeld.
Het doet de curatoren deugd te constateren dat de doorgestarte bedrijven
na afloop van de Covid-19 periode w eer levensvatbaar blijken, dat er banen
behouden zijn en dat er bij de bedrijven w eer vacatures open staan.

6.5 Verantwoording
N.v.t.

12-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

12-08-2020
1

(Nog) niet van toepassing.

Toelichting
Zie voor de opbrengst onder activa.

6.7 Boedelbijdrage

12-11-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

12-08-2020
1

Curatoren zijn in gesprek met de Rabobank ten aanzien van een
boedelbijdrage voor de verkoop van het verpande actief.

€ 60.494,00

08-02-2022
6

Toelichting
Curatoren hebben voor de verrichte verkoopinspanningen een bedrag van EUR
60.494,- ontvangen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Curatoren en medew erkers hebben alle (bedrijfs)informatie en activa binnen
de groep in kaart gebracht en opgenomen in de VDR. Gegadigden hebben - na
ondertekening van een NDA - toegang gekregen tot deze omgeving.
Daarnaast hebben er vele gesprekken met meerdere gegadigden
plaatsgevonden. Vanw ege het standpunt van de Rabobank terzake (onder
meer) de goodw ill hebben curatoren relatief veel tijd moeten besteden aan het
onderhandelen met Rabobank.

12-08-2020
1

Curatoren en medew erkers hebben intensief contact met de lokale directies in
het kader van afw ikkeling van de doorstart. Diverse bedrijfsbezoeken zijn
afgelegd in de afgelopen verslagperiode.

12-11-2020
2

De curatoren hebben in de afgelopen verslagperiode diverse verzoeken
ontvangen in verband met de buitenlandse faillissementen. Het betreft
administratieve w erkzaamheden, zoals het meew erken aan het uitschrijven
van bestuurders, alsmede het meekijken met Rabobank met betrekking tot een
eventuele vernietiging van een in Duitsland gerealiseerde doorstart, w aarbij
de belangen van Rabobank als gesecureerde leningverstrekker mogelijk niet in
acht zijn genomen.

02-11-2021
5

In Engeland speelt de kw estie rond de "retention of title'. De curatoren hebben
inmiddels contact gelegd met de advocaten van GL Events, de doorstarter.
Verder hebben de curator een claim inzake de leasetermijnen tot einde
leaseovereenkomst ingediend bij de Engelse Liquidator.
In Frankrijk is JMT Floorcoverings opgeroepen om te verschijnen voor de
rechtbank in Parijs. Op dit moment w ordt onderzocht w at de aard van de
procedure is.
In de kw estie die in de UK speelt (retention of title op leasezaken) hebben de
curatoren een claim neergelegd bij RSMUK (liquidators) en bij GL Events
(doorstarter). GL Events lijkt het eigendomsrecht JMT te erkennen, echter zij
hangt een andere w aarde aan de leasezaken dan de boedel. GL Events heeft
een schikkingsvoorstel aan de boedel gedaan, hetgeen de curatoren thans
bestuderen.

08-02-2022
6

Partijen hebben aangaand bovenstaand geschil inmiddels een minnelijke
regeling getroffen.

10-06-2022
7

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Of JMTF aan haar boekhoud- en administratieplicht ex art. 2:10 BW heeft
voldaan w ordt nog nader onderzocht. Curatoren hebben de financiële
administratie voor zover mogelijk veilig gesteld.

12-08-2020
1

Curatoren hebben aan een forensisch accountant opdracht gegeven om een
onderzoek te doen naar de boekhouding. Dit onderzoek is nog in volle gang.

03-08-2021
4

Het onderzoek is nog in volle gang en zal naar alle w aarschijnlijkheid in de
aankomende verslagperiode kunnen w orden afgerond.

02-11-2021
5

Het onderzoek is afgerond. Zie hiervoor ook onderdeel 1.5 van dit verslag. Op
basis van het uitgebrachte rapport kan w orden vastgesteld dat de
administratie aan de w ettelijke verplichtingen voldeed.

10-06-2022
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Er is voor het gehele concern sprake van geconsolideerde jaarrekeningen ex
art. 2:402 BW . Naar het zich laat aanzien zijn de jaarrekeningen tijdig
gedeponeerd.
De jaarrekening over 2018 is op 3 september 2019 gedeponeerd.
De jaarrekening over 2017 is op 6 september 2018 gedeponeerd.
De jaarrekening over 2016 is op 19 juni 2017 gedeponeerd.
De jaarrekening over 2015 is op 24 mei 2016 gedeponeerd.

12-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Naar het zich laat aanzien is de benodigde verklaring ex art. 2:393 BW voor
bovengenoemde geconsolideerde jaarrekeningen afgegeven.

12-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Onderw erp van onderzoek.

12-08-2020
1

Hieraan is voldaan.

10-06-2022
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

12-08-2020
1

Onderw erp van onderzoek.

Toelichting

08-02-2022
6

Onderw erp van onderzoek.

Nee

10-06-2022
7

Toelichting
Het onderzoek is afgerond. Uit het onderzoek is niet gebleken van handelen of
nalaten van het bestuur dat als behoorlijk bestuur kan w orden gekw alificeerd.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-08-2020
1

In onderzoek

08-02-2022
6

Toelichting
Onderw erp van onderzoek.

Nee
Toelichting
Het onderzoek is afgerond. Uit het onderzoek is niet gebleken van handelen of
nalaten van het bestuur dat als paulianeus handelen kan w orden
gekw alificeerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

10-06-2022
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Onderw erp van onderzoek.

12-08-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

12-11-2020
2

Onderzoeker M. de Gunst ("De Gunst") heeft op 8 december 2021 telefonisch
aan een van de curatoren verslag uitgebracht van zijn voorlopige bevindingen
naar aanleiding van het administratieonderzoek. Er is in de onderzoeksfase
aan de zijde van De Gunst helaas de nodige vertraging opgetreden. Volgens
De Gunst houdt dat verband met enkele typische afw ijkingen in de
administratie van de Boemer vennootschappen ten opzichte van andere
administraties die hij tot nu toe heeft onderzocht, w aardoor het het opzetten
van de database w at langer geduurd. Deze is nu volledig operationeel.

08-02-2022
6

De Gunst heeft toegezegd dat hij in de loop van december een voorlopige
schriftelijke rapportage zal toesturen, hetgeen echter niet is geschied. Nu
w ordt het rapport in februari 2022 verw acht.
De Gunst heeft zijn rapportage uitgebracht. De rapportage is uitvoerig met
hem besproken en inmiddels ook met de rechter-commissaris gedeeld. Uit het
uitvoerige en goed onderbouw de rapport blijkt niet van handelen of nalaten
van het bestuur dat curatoren zou moeten doen besluiten om nadere
maatregelen jegens het bestuur te nemen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

10-06-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
N.v.t.

12-08-2020
1

De curatoren hebben de eerste inleidende gesprekken met w erknemers
gevoerd in verband met het gevoerde beleid. In deze fase vergaren de
curatoren vooral informatie en verrichten een verkennend
administratieonderzoek. Gedurende de volgende verslagperiode zullen de
bevindingen van de curatoren aan de bestuurders w orden voorgehouden.

12-11-2020
2

Vanw ege de geldende overheidsbeperkingen ter oorzake van COVID-19 zijn
de curatoren nog niet in de gelegenheid gew eest om de bestuurders in het
kader van het rechtmatigheidsonderzoek in persoon te spreken. De
gesprekken w orden w el voorbereid en gaan naar verw achting de aankomende
verslagperiode plaatsvinden.

12-02-2021
3

Curatoren hebben inmiddels gesprekken gevoerd met de bestuurders. De
bevindingen hieruit zullen w orden meegenomen in het boeken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

03-08-2021
4

De w erkzaamheden in deze verslagperiode hebben met name bestaan uit het
instrueren en informeren van de genoemde accountant en het tussentijds
voeren van voortgangsoverleg.

02-11-2021
5

De w erkzaamheden hebben voornamelijk bestaan uit het bespreken en
analyseren van het onderzoeksrapport.

10-06-2022
7

De w erkzaamheden hebben voornamelijk bestaan uit het bespreken van het
onderzoeksrapport en het delen van deze informatie met de direct
betrokkenen.

09-09-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 51,43

12-08-2020
1

Toelichting
Claimsagent heeft een vordering ingediend van € 51,43.

€ 69,58

12-11-2020
2

Toelichting
De vordering van Claimsagent is verhoogd naar EUR 69,58.

€ 179.366,53
Toelichting

12-02-2021
3

Het UW V heeft tijdens de derde verslagperiode tw ee vorderingen ingediend, te
w eten een bedrag van EUR 151.182,29 (loonvordering ex art. 66 lid 1 W W ) en
een bedrag van EUR 28.099,54 (premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W ).
De vordering van Claimsagent is verhoogd naar EUR 84,70.

€ 179.281,83

03-08-2021
4

Toelichting
De vordering van Claimsagent is tussentijds voldaan.

€ 179.299,98

02-11-2021
5

Toelichting
Claimsagent heeft tijdens de vijfde verslagperiode een vordering ingediend
van EUR 18,15.

€ 179.303,01

08-02-2022
6

Toelichting
De vordering van Claimsagent is verhoogd naar EUR 21,18.

€ 179.309,06
Toelichting
De vordering van Claimsagent is verhoogd naar EUR 27,23.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

09-09-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

12-08-2020
1

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

€ 82.499,00

12-11-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft tijdens de tw eede verslagleggingsperiode drie vorderingen
ingediend voor een totaalbedrag van EUR 82.499,-. Dit betreffen de aanslagen
loonheffingen februari, maart en april 2020. De juistheid van deze vorderingen
dient nog te w orden vastgesteld.

€ 84.418,00

02-11-2021
5

Toelichting
De fiscus heeft tijdens de vijfde verslagperiode zes aanvullende vorderingen
ingediend voor een bedrag van EUR 1.919,- betreffende
Motorrijtuigenbelasting 2020, w aardoor de totale vordering nu uitkomt op een
bedrag van EUR 84.418,-.

€ 144.285,00

09-09-2022
8

Toelichting
De fiscus heeft tijdens deze verslagperiode tw ee aanvullende vorderingen
ingediend, te w eten een vordering betreffende loonheffingen mei 2020 voor
een bedrag van EUR 59.801,-- en een vordering betreffende
motorrijtuigenbelasting 2020 voor een bedrag van EUR 66,--.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

12-08-2020
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

Toelichting

12-11-2020
2

Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend, maar deze w ordt de
komende verslagperiode w el verw acht.

€ 85.559,08
Toelichting
Het UW V heeft tijdens de derde verslagperiode tw ee vorderingen ingediend, te
w eten een bedrag van EUR 71.106,14 (loonvordering ex art. 66 lid 1 W W ) en
een bedrag van EUR 14.450,94 (premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W ).

8.4 Andere pref. crediteuren

12-02-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 27.322,65

12-08-2020
1

Toelichting
Het gaat om vorderingen van oud-w erknemers.

€ 28.584,68

12-02-2021
3

Toelichting
CLC Vecta heeft tijdens de derde verslagperiode een (subrogatie) vordering
ingediend van EUR 1.262,03.

€ 44.422,03

10-06-2022
7

Toelichting
Inmiddels is de juistheid van de vorderingen van de w erknemers voorlopig
gecontroleerd en aangepast, reden w aarom het saldo overige preferente
crediteuren is toegenomen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

12-08-2020
1

18

12-11-2020
2

19

08-02-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 14.253.418,94

12-08-2020
1

€ 14.256.450,92

12-11-2020
2

€ 14.406.540,92

08-02-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

12-08-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, plaatsen en bevestigen van crediteuren alsmede het bijw erken
van het financieel verslag en de crediteurenlijsten.

12-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn de curatoren vooralsnog geen procedures bekend.

12-08-2020
1

JMT Floorcoverings is opgeroepen om te verschijnen op een zitting op 12
oktober 2021 in Pontoise, Parijs. Het betreft een zitting inzake het faillissement
van JMT France.

02-11-2021
5

9.2 Aard procedures
N.v.t.

12-08-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

12-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

12-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen de curatoren zich richten op verkoop van
bodemzaken en het eventueel realiseren van een doorstart.

12-08-2020
1

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

12-11-2020
2

In de komende verslagperiode zullen de curatoren de overdracht van aandelen
van buitenlandse vennootschappen effectueren, het mediationtraject met de
Rabobank starten en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

12-02-2021
3

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zullen de curatoren in de komende
verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Daarnaast zullen zij
zich inspannen de kw estie ten aanzien van JMT Indisplay Ltd. tot een goed
einde te brengen.

03-08-2021
4

Het plan van aanpak is ongew ijzigd.

02-11-2021
5

Curatoren zijn voornemens komende verslagperiode de laatste kw esties af te
w ikkelen alvorens tot opheffing over te gaan.

10-06-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling kan vooralsnog geen verw achting w orden
uitgesproken.

12-08-2020
1

Over de termijn van afw ikkeling kan vooralsnog geen verw achting w orden
uitgesproken, maar gestreefd w ordt naar spoedige beëindiging.

12-11-2020
2

In de volgende verslagperiode zullen de curatoren zich vooral richten op het
rechtmatigheidsonderzoek.

12-02-2021
3

Over de termijn van afw ikkeling kan vooralsnog geen verw achting w orden
uitgesproken, maar gestreefd w ordt naar spoedige beëindiging.

03-08-2021
4

Vooralsnog beletten enkel de afhandeling van de kw esties m.b.t. de
bijschrijvingen na datum faillissement en de verteervoorschotten afw ikkeling
van het cluster faillissement.

09-09-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
9-12-2022

09-09-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

12-08-2020
1

