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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Tongeren-Kennemer B.V.

09-09-2019
1

Gegevens onderneming
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex
artikel 73a Fw . Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

09-09-2019
1

De verslagen zijn gepubliceerd op de w ebsite van Pot Jonker Advocaten:
w w w .potjonker.nl.
Dit verslag betreft:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van TongerenKennemer B.V. (hierna verder te noemen: "VTK").
VTK is statutair gevestigd te Beverw ijk en is kantoorhoudende aan het adres
Gooiland 8 te (1948 RC) Beverw ijk.

Activiteiten onderneming
De door VTK gedreven onderneming is ruim 125 jaar oud en in de loop van de
geschiedenis zijn de activiteiten van VTK stukje bij beetje gew ijzigd. Vanaf
2013 is VTK gespecialiseerd in het ontw erpen, produceren en installeren van
ventilatoren, blow ers, schroeftransporteurs, cyclonen en zogenaamde
flashdrogers voor het drogen van gluten.

Financiële gegevens

09-09-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 8.668.149,00

€ -941.964,00

2017

€ 7.425.176,00

€ -606.835,00

€ 3.449.032,00

2016

€ 9.297.023,00

€ 521.286,00

€ 6.333.161,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over boekjaar 2016 en 2017 zijn ontleend aan de jaarrekening van
boekjaar 2017 (inclusief vergelijkende cijfers). De jaarrekening is opgesteld
door Deloitte en is voorzien van een samenstellingsverklaring.

09-09-2019
1

De cijfers over boekjaar 2018 zijn ontleend aan de interne administratie van
VTK. Tegenover de curator is verklaard dat ten tijde van het faillissement nog
geen (concept) jaarrekening 2018 beschikbaar w as. Dit leidt ertoe dat in het
bovenstaande overzicht geen balanstotaal is opgenomen. Het balanstotaal
over 2018 is derhalve P.M.

Gemiddeld aantal personeelsleden
62

09-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 37.318,15

09-09-2019
1

€ 567.193,92

09-12-2019
2

€ 701.750,87

09-03-2020
3

€ 702.936,47

09-06-2020
4

€ 405.050,11

01-09-2020
5

€ 407.370,71

08-12-2020
6

€ 408.370,71

08-06-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-8-2019

09-09-2019
1

t/m
6-9-2019
van
7-9-2019

09-12-2019
2

t/m
30-11-2019
van
1-12-2019

09-03-2020
3

t/m
29-2-2020
van
1-3-2020

09-06-2020
4

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

01-09-2020
5

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

08-12-2020
6

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020
t/m
31-5-2021

Bestede uren

08-06-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

507 uur 36 min

2

419 uur 12 min

3

131 uur 6 min

4

78 uur 0 min

5

41 uur 24 min

6

16 uur 6 min

7

22 uur 0 min

totaal

1.215 uur 24 min

Toelichting bestede uren
VTK is op 6 augustus 2019 op eigen verzoek door de rechtbank Noord-Holland
in staat van faillissement verklaard. De rechtbank heeft daarbij mr. K. van Dijk
als rechter-commissaris benoemd en mr. P. Ingw ersen als curator aangesteld.

09-09-2019
1

Op verzoek van de curator heeft de rechter-commissaris op 7 augustus 2019
een afkoelingsperiode van 2 maanden gelast.
Het aantal bestede uren in de eerste verslagperiode is niet correct
opgenomen. Dit moet zijn 507 uur en 36 minuten.

09-03-2020
3

Tot en met 29 februari 2020 is door de curator en zijn medew erkers 1059 uur
en 54 minuten aan dit faillissement besteed.
Tot en met 30 november 2020 is door de curator en zijn medew erkers 1195,4
uur aan dit faillissement besteed.

08-12-2020
6

Tot en met 31 mei 2021 is door de curator en zijn medew erkers 1.217,4 uur
aan dit faillissement besteed.

08-06-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
VTK is opgericht bij akte van oprichting van 2 november 1981.
VTK is een 100% dochtervennootschap van N & B Montage B.V. De aandelen
van N & B Montage w orden gehouden door VTK Holding B.V. Deltalife B.V.
houdt op haar beurt alle aandelen in VTK Holding B.V.
Bestuurder van VTK is de heer F. Roode (hierna: het "Bestuur").

1.2 Lopende procedures

09-09-2019
1

1.2 Lopende procedures
De curator is tot dusverre uitsluitend bekend met een procedure voor het
Landgericht Osnabruck Duitsland. Eiseres is BSH Bentheimer Stahl- und
Hallenbau GmbH & Co.

09-09-2019
1

De curator stelt zich op het standpunt dat de procedure in Duitsland is
geschorst.

09-12-2019
2

1.3 Verzekeringen
In verband met een tijdelijke voortzetting van de activiteiten van VTK heeft de
curator de noodzakelijke verzekeringen geprolongeerd. Inmiddels zijn de
verzekeraars geïnformeerd over de doorstart (verw ezen w ordt naar punt 6) en
verzocht de verzekeringen te beëindigen.

09-09-2019
1

In de afgelopen verslagperiode zijn restituties ad € 5.611,44 ontvangen in
verband met de curator beëindigde verzekeringen.

09-12-2019
2

Met de ontvangst van de restituties is dit punt afgew ikkeld.

09-03-2020
3

1.4 Huur
VTK huurde van Deltalife B.V. de bedrijfsruimte aan het Gooiland 8 te (1948 RC)
te Beverw ijk.

09-09-2019
1

Kort voorafgaand aan het faillissement is op verzoek van de verhuurder de
huurovereenkomst beëindigd. De curator heeft dit punt in onderzoek en heeft
voor zover nodig de huurovereenkomst op de voet van artikel 39 Fw
opgezegd.
In het kader van de doorstart is tussen de verhuurder en de doorstartende
partij een nieuw e huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de
bedrijfsruimte aan het Gooiland 8.

09-12-2019
2

De curator heeft de beëindiging van de huurovereenkomst tussen VTK en
Deltalife B.V. nog in onderzoek.
In de komende verslagperiode zet de curator het onderzoek naar de
beëindiging van de huurovereenkomst tussen VTK en Deltalife B.V. voort. Dit
onderzoek is onderdeel van een breder onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement van VTK, alsmede de feiten die daaraan vooraf zijn gegaan.

09-03-2020
3

De curator heeft dit punt momenteel nog in onderzoek

09-06-2020
4

De curator zet in de komende verslagperiode het onderzoek voort.

01-09-2020
5

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het Bestuur heeft tegenover de curator verklaard dat in de loop van 2018
duidelijk w erd dat VTK verlies leed op een aantal grote projecten (onder
andere) als gevolg van het bieden van 'fixed prices' op bepaalde onderdelen
van deze projecten. De verliezen hadden tot gevolg dat de credit rating van
VTK negatief w erd bijgesteld en leveranciers daardoor vooruitbetaling
verlangde.

09-09-2019
1

Om het verlies op te kunnen vangen en de inkopen voor nieuw e projecten voor
te kunnen financieren, is door het Bestuur zonder resultaat naar aanvullende
financiering gezocht. Doordat het krediet (in rekening-courant) bij Rabobank
kort voorafgaand aan het faillissement op verzoek is ingeperkt, w as de
vennootschap niet in staat om de salarissen over juli te voldoen en is tot
aanvraag van het faillissement overgegaan.
De curator heeft de oorzaak van het faillissement van VTK in onderzoek,
alsmede de feiten en omstandigheden (kort) voorafgaand aan het
faillissement.
De curator heeft de oorzaak van het faillissement van VTK in onderzoek.

09-12-2019
2

De curator heeft de oorzaak van het faillissement thans nog in onderzoek.

09-03-2020
3

In onderzoek.

09-06-2020
4

De curator zet in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
voort.

01-09-2020
5

In onderzoek.

08-06-2021
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
67

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

09-09-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

6-8-2019

67

De curator heeft het voltallige personeel ontslag moeten
aanzeggen. Inmiddels heeft de intake van het UW V
plaatsgevonden. De afw ikkeling door het UW V verloopt tot dusverre
correct.

totaal

67

2.4 Werkzaamheden personeel
Informeren personeel over het faillissement van VTK, ontslagaanzegging,
overleg en afstemming met het UW V, afstemming inzet personeel, overleg en
afstemming Ondernemingsraad van VTK, etc.

09-09-2019
1

Door verschillende personeelsleden zijn vorderingen bij de curator ingediend
die niet vallen onder de reikw ijdte van de loongarantieregeling. De curator
heeft deze vorderingen in onderzoek en stemt deze zo nodig af met het UW V.

09-12-2019
2

Verder heeft de curator in de afgelopen verslagperiode bedrijfsmiddelen
(laptops, telefoons en leasevoertuigen) ingenomen van personeelsleden die
niet voor de doorstartende partij w erkzaam zijn.
De afw ikkeling door het UW V is voor zover de curator bekend correct verlopen.
Het UW V heeft inmiddels haar vordering bij de curator ingediend. De vordering
bedraagt: € 556.934,04 (boedelvordering), € 423.855,36 (preferente
vordering)

09-03-2020
3

Met de indiening van de vordering door het UW V is dit punt afgew ikkeld.

09-06-2020
4

Recentelijk heeft het UW V een gew ijzigde vordering bij de curator ingediend.
De vordering bedraagt in totaal € 957.796,12, onder te verdelen in een
boedelvordering ten bedrage van € 557.249,57 en een preferente vordering
ten bedrage van € 400.546,55.

01-09-2020
5

Tw ee personeelsleden hadden een schuld bij hun w erkgeefster. Met beide exw erknemers is een betalingsregeling getroffen. De betalingsregeling van één
w erknemer is correct nagekomen en inmiddels afgerond. Alles is betaald.
De afbetaling door de tw eede w erknemer staat per einde jaar gepland.

08-12-2020
6

De w erkzaamheden met betrekking tot personeel zijn afgerond.

08-06-2021
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Hiervan is niet gebleken.

09-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster en overleg met het Bestuur.

09-09-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris, machines en voertuigen

€ 409.000,00

totaal

€ 409.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft in het bedrijfspand van VTK inventaris, machines en voorraad
aangetroffen. Daarnaast is gebleken van een tw eetal voertuigen
(bedrijfsauto's). Op verzoek van de curator heeft Troostw ijk W aardering en
Advies de bedrijfsmiddelen geïnventariseerd en getaxeerd.

09-09-2019
1

In het kader van een doorstart zijn de bedrijfsmiddelen verkocht en
overgedragen, w aarover meer onder punt 6 van dit faillissementsverslag.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
VTK heeft een schuld aan de Belastingdienst. Daarnaast zijn de
bedrijfsmiddelen verpand. Derhalve oefent de curator ten aanzien van de
opbrengst van de inventaris de rechten van de Belastingdienst uit ex artikel 57
lid 3 Fw .

09-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg Bestuur, inventarisatie, overleg en afstemming met Troostw ijk
W aardering en Advies, overleg pandhouder, etc.

09-09-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met
(hoofdzakelijk) de pandhouder en de doorstartende partij. Voor de volledigheid
w ordt verw ezen naar punt 6 van dit faillissementsverslag.

09-12-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhanden w erk en voorraad

€ 100.000,00

totaal

€ 100.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van het faillissement w as sprake van een groot aantal lopende
projecten en een voorraad. Op verzoek van de curator heeft Troostw ijk
W aardering en Advies de voorraad geïnventariseerd en getaxeerd.

09-09-2019
1

Daarnaast heeft de curator het onderhanden w erk geïnventariseerd en (voor
zover mogelijk) de w erkzaamheden ten aanzien van een aantal van deze
projecten voortgezet. Zow el het onderhanden w erk als de voorraden zijn in
het kader van een doorstart overgedragen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg bestuur en personeel VTK, overleg en afstemming Troostw ijk
W aardering en Advies, inventarisatie, contact en overleg met klanten van VTK,
etc.

09-09-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met
(voormalig) klanten van VTK, de doorstartende partij en de pandhouder.
Daarnaast heeft de curator zijn medew erking verleend aan een overdracht van
lopende projecten en de daarbij behorende overeenkomsten aan de
doorstartende partij. Deze overdracht verloopt tot dusverre correct.

09-12-2019
2

Voor zover nodig heeft de curator in de afgelopen verslagperiode zijn
medew erking verleend aan de overdracht van lopende projecten. Mocht dat
nodig zijn, dan zal de curator ook in de komende verslagperiode de
noodzakelijke medew erking verlenen aan de overdracht van het onderhanden
w erk.

09-03-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator - mede op verzoek van een
opdrachtgever - inspanningen verricht om tw ee lopende orders aan de
doorstartende partij over te dragen. Recentelijk heeft de desbetreffende
opdrachtgever echter het standpunt ingenomen dat de orders van rechtsw ege
zijn ontbonden. De curator heeft het voorgaande in onderzoek.

09-06-2020
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 100.000,00

totaal

€ 100.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill (w aaronder begrepen eventuele IE-rechten) zijn in het kader van
een doorstart door de curator verkocht en overgedragen.

09-09-2019
1

Het is de curator gebleken dat VTK voorafgaand aan het faillissement met tw ee
personeelsleden een leningsovereenkomst gesloten heeft. Inmiddels heeft de
curator met deze tw ee personeelsleden afspraken gemaakt voor een
versnelde aflossing. De afspraken leiden ertoe dat de vorderingen volgend jaar
zijn afgelost. De curator bew aakt de naleving van de afspraken.

09-12-2019
2

De curator is voorts gebleken van aanspraken van VTK uit hoofde van
teruggave btw op zow el de Belgische- en Oostenrijkse Belastingdienst.

In de afgelopen verslagperiode is veelvuldig contact gew eest tussen de
curator en de Belgische Belastingdienst. Op verzoek van de Belgische
Belastingdienst heeft de curator de nodige stukken aangeleverd en een
leverancier verzocht om zogenoemde 'verbeterende stukken' op te stellen
teneinde het abusievelijk onjuist vermelde btw -nummer op een aantal
inkoopfacturen te corrigeren. De curator verw acht in de komende
verslagperiode meer duidelijkheid te krijgen over de ingediende verzoeken tot
teruggave btw .
Ten aanzien van het verzoek teruggave btw ad circa € 100.000,-- bij de
Oostenrijkse Belastingdienst, heeft de curator de vaste tussenpersoon in
Oostenrijk van VTK verzocht om zijn w erkzaamheden te continueren. Tussen
de curator en tussenpersoon vindt thans afstemming plaats over de
voorw aarden w aaronder de w erkzaamheden kunnen w orden gecontinueerd.
Verder is de curator uit de administratie gebleken dat VTK een vordering in
rekening-courant heeft op N & B Montage B.V. Tussen de curator en N & B
Montage B.V. heeft inmiddels bespreking plaatsgevonden. De vordering w ordt
door N & B Montage B.V. betw ist. De curator heeft deze partij verzocht de
betw isting te onderbouw en en verricht zelfstandig onderzoek naar de (hoogte
van de) rekening-courant verhouding tussen partijen.
In het vorige verslag heeft de curator gemeld dat met tw ee personeelsleden
afspraken zijn gemaakt voor een versnelde aflossing. In het kader van deze
afspraken is inmiddels een bedrag van € 2.371,20 ontvangen. In de komende
verslagperiode zal de curator toezien op correcte nakoming van de gemaakte
afspraken.

09-03-2020
3

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode ingespannen om het
verzoek tot teruggave btw richting de Belgische belastingdienst te
onderbouw en en te voorzien van de nodige bew ijsstukken. Deze inspanningen
hebben ertoe geleid dat de Belgische belastingdienst in een drietal besluiten
de verzochte btw -teruggaaf heeft goedgekeurd. De Belgische belastingdienst
heeft inmiddels het met die besluiten corresponderende bedrag van €
122.750,57 aan de faillissementsrekening overgemaakt. Dit punt is derhalve
afgew ikkeld.
De curator onderhoudt op dit moment rechtstreeks contact met de
Oostenrijkse belastingdienst inzake het verzoek tot teruggave btw . Uit
stukken van de Oostenrijkse belastingdienst is de curator gebleken dat VTK
mogelijk een bedrag ad circa € 90.000,-- van de Oostenrijkse belastingdienst
te vorderen heeft. Eventuele aanspraken op dit bedrag zijn afhankelijk van in
te dienen aangiften en verrekeningen die als gevolg daarvan mogelijk
plaatsvinden. De curator zal zich in de komende verslagperiode inspannen om
de eventuele verplichtingen jegens de Oostenrijkse belastingdienst correct af
te w ikkelen.
Tenslotte heeft in de afgelopen verslagperiode overleg plaatsgevonden met
betrekking tot de rekening-courantvordering van VTK op N&B Montage B.V. N&B
Montage B.V. stelt zich op het standpunt dat zij geen schuld heeft aan VTK
maar een vordering op VTK heeft. Ondanks meerdere verzoeken daartoe heeft
N&B Montage B.V. de vermeende vordering tot op heden niet onderbouw d. Het
bestaan van deze vermeende vordering staat bovendien ook haaks op de
administratie die ter beschikking van de curator is gesteld. De curator zal in de
komende verslagperiode de rekening-courantpositie nader onderzoek en
daartoe de nodige betrokken partijen horen.
De afspraken met het personeel over de versnelde aflossing w orden tot

09-06-2020

dusverre correct nagekomen. In het kader van deze afspraak is inmiddels in
totaal een bedrag van € 3.556,80 ontvangen. In de komende verslagperiode
zal de curator blijven toezien op de correcte nakoming van de
betalingsregeling.

4

De curator is thans nog doende om de rechten en verplichtingen ten opzichte
van de Oostenrijkse belastingdienst te inventariseren. De curator verw acht de
komende verslagperiode hierover meer duidelijkheid te verkrijgen.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode contact opgenomen met de
accountant over de rekening-courantvordering op N&B Montage. Desgevraagd
heeft de accountant inlichtingen verschaft over deze rekeningcourantverhouding. De curator heeft de informatie van de accountant in
onderzoek en zal (mede) op basis daarvan de verdere marsroute bepalen.
De afspraken met het personeel over het versneld aflossen van de lening
w ordt nog steeds correct nagekomen. Inmiddels is een bedrag ontvangen van
€ 5.335,20. Ook in de komende verslagperiode zal de curator w eer toezien op
nakoming van de betalingsregeling door het betreffende personeel.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact opgenomen met de
Oosterijkse belastingdienst in verband met de mogelijke teruggave BTW . Zoals
het er nu naar uitziet zal door de curator een uitgebreide aangifte gedaan
moeten w orden. De curator zal de mogelijkheden dienaangaande
onderzoeken.
De curator heeft de inlichtingen van de accountant nog in onderzoek en
betrekt deze bij het algehele rechtmatigheidsonderzoek.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek verricht naar een
aanbetaling die voorafgaand aan faillissement door VTK aan een leverancier
zou zijn betaald voor de aanschaf van een tandw ielkast. Uit dit onderzoek
kw am naar voren dat Van Tongeren (na verrekening door de betreffende
leverancier) nog een bedrag van € 20.146,59 te vorderen had. Op verzoek van
de curator heeft de leverancier dit bedrag inmiddels overgemaakt aan de
faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

01-09-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek administratie, overleg financial controller van VTK, overleg Belgische
Belastingdienst, overleg tussenpersoon, etc.

09-12-2019
2

Onderzoek administratie, overleg financial controller van VTK, overleg en
afstemming met de Belgische belastingdienst, overleg Belgische leverancier,
overleg tussenpersoon, contact Oostenrijkse belastingdienst, etc.

09-03-2020
3

Onderzoek administratie, overleg financial controller van VTK, overleg en
afstemming met de Belgische belastingdienst, overleg met de accountant,
contact Oostenrijkse belastingdienst, onderzoek rechten en verplichtingen
jegens de Oostenrijkse belastingdienst, etc.

09-06-2020
4

Onderzoek administratie, overleg en afstemming met de Oostenrijkse
belastingdienst, onderzoek rechten en verplichtingen jegens de Oostenrijkse
belastingdienst, etc.

01-09-2020
5

Het onderzoek naar het terugvorderen van de Oostenrijkse BTW loopt nog.
Ofschoon de curator nadere stappen heeft kunnen zetten, w aaronder het
inschakelen van deskundige derden, is de curator nog niet veel opgeschoten
met name omdat de aandeelhouders van VTK w eigerachtig zijn om de
benodigde informatie te verschaffen. De curator bezint zich op maatregelen.

08-12-2020
6

Inmiddels zijn stappen ondernomen voor het terugvorderen van de
Oostenrijkse BTW . De curator heeft, onder voorw aarden, toestemming van
de rechter-commissaris ontvangen om daarbij de assistentie van KPMG in
Oostenrijk in te roepen.

08-06-2021
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Zie toelichting

€ 1.637.629,00

€ 636.397,00

totaal

€ 1.637.629,00

€ 636.397,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Ten tijde van het faillissement bedroeg het openstaande debiteurensaldo €
1.637.629. Na de beëindiging door klanten van lopende projecten in verband
met het faillissement van VTK bleek de debiteurenportefeuille lager uit te
vallen, namelijk: € 1.031.933

09-09-2019
1

In het kader van de doorstart is de debiteurenportefeuille door de curator
verkocht en overgedragen voor een bedrag van € 636.397. Omdat daarnaast
ook nog sprake is van tw ee voorw aardelijke vorderingen, is de koopprijs voor
tw ee vorderingen afhankelijk gesteld van de incasso daarvan. Dit betekent dat
de koopprijs voor de debiteurenportefeuille in totaal met € 191.553 hoger kan
uitvallen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg bestuur, inventarisatie, overleg en afstemming administratie, overleg
pandhouder, etc.

09-09-2019
1

Overleg financial controller VTK, verzamelen stukken, overleg met de Belgische
belastingdienst, onderzoek, etc.

09-12-2019
2

Onderzoek administratie, overleg financial controller van VTK, overleg en
afstemming met de Belgische belastingdienst, overleg Belgische leverancier,
overleg tussenpersoon, contact Oostenrijkse belastingdienst, etc.

09-03-2020
3

Onderzoek administratie, overleg financial controller van VTK, correspondentie
met de Oostenrijkse belastingdienst, contact met de accountant over de
rekening-courantvordering van N&B Montage, etc.

09-06-2020
4

Onderzoek administratie, onderzoek rekening-courantvordering van N&B
Montage en onderzoek naar de rechten/verplichtingen jegens de Oostenrijkse
belastingdienst, etc.

01-09-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.659.828,82
Toelichting vordering van bank(en)
Ten tijden van het faillissement bedroeg de vordering van Rabobank €
1.659.828,82 (plus rente en kosten P.M.). Deze vordering bestaat uit:
- het krediet in rekening-courant ad € 144.443,32;
- uitstaande bankgaranties ad € 1.515.385,50.
De uitstaande bankgaranties betreft hoofdzakelijk aanbetalings- en
onderhoudsgaranties. Tijdens het faillissement hebben tw ee klanten voor een
bedrag van € 251.550,- onder de uitstaande bankgarantie getrokken.

09-09-2019
1

De curator spant zich - samen met de doorstartende partij - in om de
verplichtingen uit de uitstaande bankgaranties terug te dringen.
€ 451.977,00

09-12-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode heeft een drietal klanten getrokken onder de
uitstaande bankgaranties voor een bedrag van € 363.562. Dit bedrag is door
Rabobank ten laste gebracht van de rekening-courant met VTK.
De curator spant zich - samen met de doorstartende partij - nog steeds in om
de verplichtingen uit de uitstaande bankgaranties terug te dringen. Deze
inspanningen hebben er inmiddels toe geleid dat één klant de bankgaranties
ad € 96.000,- aan Rabobank heeft geretourneerd. Deze strekken in mindering
op de latente verplichting van VTK jegens Rabobank.
Verder heeft tussen de curator en Rabobank een eerste afrekening
plaatsgevonden in verband met de opbrengsten van de verkoop aan de
doorstartende partij. Door de curator is een bedrag van € 705.528,93 aan
Rabobank overgemaakt. Dit bedrag is hoger dan de op dit moment bestaande
c.q. daadw erkelijke schuld aan Rabobank (dus zonder de latente verplichtingen
uit hoofde van de bankgaranties). Tussen Rabobank, de curator en de
doorstartende partij is afgesproken dat toekomstig getrokken bankgaranties
eerst in mindering strekken op de verkoopopbrengst en daarna ten laste
w orden gebracht van een door SiccaDania gestelde bankgarantie. Verw ezen
w ordt naar punt 6 van dit faillissementsverslag.
In de volgende verslagperiode zal een nadere afrekening tussen Rabobank en
de boedel w orden opgesteld.

€ 451.977,00

09-03-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
Uit een recent overzicht van Rabobank is gebleken dat op dit moment sprake is
van een bedrag van € 439.248,50 aan uitstaande bankgaranties. Dit betreft
zow el uitvoeringsgaranties, aanbetalingsgaranties en onderhoudsgaranties.
Samen met de doorstartende partij zal de curator zich blijven inspannen om
deze verplichtingen terug te dringen. Dit punt is ook van belang bij de nadere
afrekening tussen Rabobank en de boedel; het door de curator aan Rabobank
overgemaakte bedrag van € 705.528,93 is namelijk hoger dan de op dit
moment bestaande c.q. daadw erkelijke schuld aan Rabobank (dus zonder de
latente verplichtingen uit hoofde van de bankgaranties). Een positieve
afw ikkeling van de bankgaranties is dus niet alleen in het belang van de
doorstartende partij maar is ook relevant voor de boedel.

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de Bank is afhankelijk van de resterende latente
verplichtingen uit hoofde van de bankgaranties. Dit betreft zow el
uitvoeringsgaranties, aanbetalingsgaranties als onderhoudsgaranties. Zoals in
eerdere verslagen is aangegeven zal de curator zich samen met de doorstarter
blijven inspannen om deze verplichtingen terug te dringen.
De curator verricht onderzoek naar de bankgarantie die door één van de
opdrachtgevers van VTK is getrokken. Op dit moment kan niet uitgesloten
w orden dat een deel van deze bankgarantie ten onrechte getrokken is en door

09-06-2020
4

de curator teruggevorderd kan w orden. De curator zet zijn onderzoek voort.

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de Rabobank is afhankelijk van de resterende latente
verplichtingen uit hoofde van de bankgaranties. Het onderzoek naar een
getrokken bankgarantie door één van de opdrachtgevers vanVTK is afgerond.
De curator neemt op dit punt geen verdere actie.

08-12-2020
6

Uit een recent overzicht van de Rabobank is gebleken dat op dit moment
sprake is van een bedrag ad € 217.577,50 aan uitstaande bankgaranties. Voor
de toelichting w ordt verw ezen naar hierboven.

5.2 Leasecontracten
Door VTK w orden (onder andere) voertuigen en kopieermachines geleased. De
curator zal de betreffende leasemaatschappijen in contact brengen met de
doorstartende partij voor een mogelijke contractsovername. Mocht een
contractsovername niet aan de orde zijn, dan zullen de leasemaatschappijen in
de gelegenheid w orden gesteld om goederen retour te halen.

09-09-2019
1

Inmiddels zijn diverse leveranciers door de curator in contact gebracht met de
doorstartende partij en is het tot een contractovername gekomen. Partijen met
w ie geen contractovername bew erkstelligd kon w orden, zijn in de gelegenheid
gesteld de aan hen toebehorende goederen retour te halen. Dit punt is
afgerond.

09-12-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht op de vorderingen, inventaris en voorraden van
VTK.

09-09-2019
1

Daarnaast is het de curator gebleken dat zeer kort voorafgaand aan het
faillissement tw ee gelieerde vennootschappen van de uiteindelijk
aandeelhouder(s) een pandrecht hebben gevestigd op inventaris, voorraden
en vorderingen van VTK. Omdat de curator niet is gebleken van een
verplichting van VTK om ten behoeve van deze gelieerde partijen een
pandrecht te vestigen, heeft de curator de verpanding (en de
rechtshandelingen die aan de verpanding ten grondslag liggen) vernietigt op
grond van artikel 42 en 43 Fw .

5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar punt 5.3 van dit verslag.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

09-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Meerdere leveranciers hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.
De curator heeft de aanspraken van deze leveranciers in onderzoek en zal de
leveranciers (zo nodig) in de gelegenheid stellen om de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken retour te nemen.

09-09-2019
1

Op verzoek van de curator heeft de rechter-commissaris op 7 augustus 2019
een afkoelingsperiode van 2 maanden gelast.
De afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud heeft veel voeten in de aarde
gehad. Om deze reden heeft de curator de rechter-commissaris verzocht de
afkoelingsperiode met tw ee maanden te verlengen. Dit verzoek is toegew ezen
en de verlengde afkoelingsperiode is inmiddels afgelopen.

09-12-2019
2

De leveranciers met een rechtsgeldig beroep op het eigendomsvoorbehoud
zijn door de curator in de gelegenheid gesteld de door hen geleverde zaken
retour te halen.
Een leverancier heeft van deze mogelijkheid vooralsnog geen gebruik
gemaakt, omdat zij in afw achting is van een eventuele overeenstemming
tussen de doorstartende partij en een (voormalig) klant van VTK. In het geval
laatstgenoemde partijen tot overeenstemming komen, bestaat de kans dat de
op maat gemaakte goederen door de doorstartende partij w orden
overgenomen. De curator heeft de betrokken partijen opgedragen de
leverancier in de gelegenheid te stellen de geleverde zaken retour te halen
mocht het onverhoopt niet tot overeenstemming komen.
De curator heeft zijn medew erking verleend aan de overdracht van de
resterende onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan de
doorstartende partij. De met de leveranties corresponderende facturen zijn
gecrediteerd en door de curator in mindering gebracht op de lijst met
vorderingen. Hiermee is dit punt afgew ikkeld.

09-06-2020
4

5.6 Retentierechten
Dit is (vooralsnog) niet het geval.

09-09-2019
1

Hiervan is niet gebleken.

09-12-2019
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
Door een aantal leveranciers is een beroep op reclamerecht gedaan. De
curator heeft deze aanspraken in onderzoek en zal de leveranciers (zo nodig)
in de gelegenheid stellen om de geleverde zaken retour te halen.

09-09-2019
1

Op verzoek van de curator heeft de rechter-commissaris op 7 augustus 2019
een afkoelingsperiode van 2 maanden gelast.
De curator heeft de leveranciers met een (rechtsgeldig) beroep op het recht
van reclame in de gelegenheid gesteld de door hen geleverde zaken retour te
halen.

09-12-2019
2

Eén van deze leveranciers heeft - in afw achting van overeenstemming tussen
de doorstarter en een (voormalig) klant van VTK - de door haar geleverde
zaken nog niet retour gehaald. De geleverde zaken bevinden zich bij een klant
van VTK. De curator heeft de betrokken partijen opgedragen de leverancier in
de gelegenheid te stellen de geleverde zaken retour te halen mocht het
onverhoopt niet tot overeenstemming komen.

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Hiervan is vooralsnog geen sprake.

09-12-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg bank, onderzoek zekerheden, overleg bestuur, contact gelieerde
partijen, onderzoek pandrecht van gelieerde partijen, etc.

09-09-2019
1

Overleg bank, onderzoek zekerheden, afstemming leverancier, inventarisatie
geleverde zaken, etc.

09-12-2019
2

Overleg doorstartende partij, overleg bank, onderzoek bankgaranties,
afstemming leverancier, etc.

09-06-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de door VTK
gedreven onderneming tijdelijk voortgezet. Voortzetting van de onderneming
bleek noodzakelijk om de w aarde van de onderneming te behouden in het
kader van een eventuele doorstart, alsmede ter afronding van een aantal
lopende projecten en/of orders.

09-09-2019
1

In het kader van de doorstart is het onderhanden w erk door de curator
verkocht. Dit onderhanden w erk ziet gedeeltelijk op de projecten die tijdelijk
zijn gecontinueerd.

6.2 Financiële verslaglegging
In het kader van de (tijdelijke) voortzetting heeft de curator een bruto-bedrag
van € 35.906,15 ontvangen. De curator is nog doende om alle kosten in kaart
te brengen.

09-09-2019
1

De curator is nog in afw achting van informatie die noodzakelijk is om de kosten
van de tijdelijke voortzetting in kaart te brengen.

09-12-2019
2

Inmiddels heeft de curator de nodige informatie ontvangen. De tijdelijke
voortzetting heeft € 18.058,90 opgebracht. Op dit bedrag zijn de kosten van €
17.897,-- reeds in mindering gebracht.

09-03-2020
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg bestuur, inventarisatie projecten, afstemming en overleg met
leveranciers, etc.

09-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na het faillissement hebben 11 (nationale en internationale) partijen zich
gemeld met interesse in een gehele over gedeeltelijke overname van de
activiteiten van VTK. Door middel van een op 15 augustus 2019 toegestuurd
informatiememorandum zijn deze gegadigden door de curator in de
gelegenheid gesteld om uiterlijk op 19 augustus 2019 een bod uit te brengen
op (onder andere) de activa, goodw ill en debiteurenportefeuille van VTK.
Daarnaast is aan gegadigden gevraagd om aan te geven aan hoeveel
personeelsleden van VTK in een eventuele doorstart een arbeidsovereenkomst
aangeboden zou w orden.
Uiteindelijk heeft de curator drie biedingen ontvangen w aarvan de bieding van
SiccaDania c.s. op alle vlakken het beste w as.
Door SiccaDania c.s. is uiteindelijk een bedrag van € 1.436.950 betaald voor
goodw ill, machines, inventaris, voorraad, rollend materieel en de
debiteurenportefeuille van VTK (in dat verband w ordt verw ezen naar punt 3 en
4 van dit verslag). Voornoemde koopprijs is voor een bedrag van € 191.553
afhankelijk gesteld van de succesvolle incasso van de vordering op tw ee
debiteuren van VTK. Daarnaast is aan 45 personeelsleden een dienstverband
aangeboden.
Rabobank heeft als pandhouder inmiddels voorw aardelijk ingestemd met de

09-09-2019
1

verkoop aan SiccaDania/VTK B.V. en heeft (eveneens voorw aardelijk) haar
pandrechten vrijgegeven. De instemming van Rabobank is (kort gezegd)
afhankelijk gesteld van het uiterlijk op 16 september 2019 succesvol stellen
van een contra garantie door SiccaDania/VTK B.V. voor de door Rabobank
uitgegeven bankgaranties. De contra garantie kan alleen door Rabobank
w orden aangesproken indien (i) een uitstaande bankgarantie door een klant
van VTK w ordt getrokken en (ii) het aan Rabobank toekomende deel van de
verkoopopbrengst onvoldoende is om uitbetaling van de getrokken
bankgarantie(s) te dekken.
De curator spant zich samen met SiccaDania/VTK B.V. in om de bankgaranties
terug te dringen c.q. te beperken.
In verband met de voorw aardelijke instemming door Rabobank bevindt de
verkoopopbrengst zich op de derdengeldrekening van de curator. Na het
stellen van de contra-garantie door SiccaDania zal de verkoopopbrengst
overgemaakt w orden naar de faillissementsrekening.
SiccaDania heeft een bankgarantie gesteld voor hetgeen Rabobank mogelijk
tekort komt als gevolg van het trekken door klanten onder de door VTK
gestelde bankgaranties. De door SiccaDania gestelde bankgarantie is door
Rabobank geaccepteerd en Rabobank is vervolgens tot vrijgave van de
zekerheden overgegaan. Het verpande gedeelte van de verkoopopbrengst is
inmiddels door de curator aan de Rabobank overgemaakt (zie punt 5).
Eventueel toekomstig getrokken bankgaranties strekken eerst in minder op de
verkoopopbrengst en w orden (indien deze niet toereikend is) ten laste
gebracht van de door SiccaDania gestelde bankgarantie.

09-12-2019
2

Tussen de boedel en Rabobank dient nog een nadere afrekening plaats te
vinden.
De afgelopen verslagperiode is nog veel w erk gaan zitten in allerlei
vervolgacties ten gevolge van de doorstart met SiccaDania. Met diverse
klanten moest opnieuw onderhandeld w orden over de overdracht van
overeenkomsten (transfer of contracts). Hierbij w aren nationale en
internationale partijen betrokken.
Successievelijk vind afstemming plaats met SiccaDania/VTK over afw ikkeling
praktische kw esties.

09-06-2020
4

Regelmatig vindt contact plaats met SiccaDania/VTK over afw ikkeling van
praktische kw esties en debiteuren- c.q. crediteurenposities. Met name
internationale partijen blijken met vertraging vorderingen in te dienen dan w el
deze ten onrechte bij de verkeerde entiteit neer te leggen. De afstemming met
SiccaDania/VTK vindt steeds plaats op constructieve w ijze.

08-12-2020
6

6.5 Verantwoording
Verw ezen w ordt naar punt 3 en 4 van dit verslag.

6.6 Opbrengst

09-09-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Voor de activa is koopsom van € 1.436.950,- afgesproken. Hiervan is een
bedrag van € 191.553 afhankelijk gesteld van de incasso van tw ee
vorderingen. Voor de volledigheid w ordt in dit verband verw ezen naar
randnummer 4 van dit verslag.

09-09-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
P.M.

09-09-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg bestuur, bestuderen administratie, overleg gegadigden, opstellen
informatiememorandum, taxatie door TW A, overleg pandhouder en SiccaDania,
etc.

09-09-2019
1

Overleg met SiccaDania, correspondentie, transfer of contracts, contact met
afnemers, etc.

09-12-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een kopie gemaakt van de digitale administratie van VTK. De
curator heeft deze administratie in onderzoek.

09-09-2019
1

De curator heeft de administratie nog in onderzoek.

09-12-2019
2

De curator heeft de administratie in onderzoek.

09-03-2020
3

De curator heeft de administratie thans nog in onderzoek.

09-06-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft onderzocht of de jaarrekeningen al dan niet tijdig door het
bestuur van VTK zijn gedeponeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat:
- de jaarrekening 2016 tijdig is gedeponeerd;
- de jaarrekening 2017 tijdig is gedeponeerd:
- de jaarrekening 2018 niet is gedeponeerd. Gelet op de w ettelijke termijnen
w as dit ook nog niet vereist.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

09-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

09-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de verjaringstermijn is dit niet van toepassing.

09-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

09-09-2019
1

09-12-2019
2

09-03-2020
3

09-06-2020
4

01-09-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Ja
Toelichting
Kort voorafgaand het faillissement is ten behoeve van tw ee gelieerde partijen
een pandrecht gevestigd op de inventaris, voorraad en vorderingen van VTK.
De curator is niet gebleken van een verplichting van VTK om ten behoeve van
deze partijen zekerheden te verstrekken. De curator is overgegaan tot
vernietiging van het pandrecht (en de rechtshandelingen die daaraan ten
grondslag liggen).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

09-09-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek

09-09-2019
1

In onderzoek.

09-12-2019
2

In onderzoek.

09-03-2020
3

In onderzoek.

09-06-2020
4

In de komende verslagperiode w ordt het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet.

01-09-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen administratie, onderzoek administratie, overleg bestuur, opvragen
informatie derden, etc.

09-09-2019
1

Onderzoek administratie, overleg bestuurder, overleg financial controller,
contact accountant, informatie derden, etc.

09-06-2020
4

Onderzoek administratie, opvragen informatie derden, bestudering informatie
afkomstig van derden, etc.

01-09-2020
5

Uit de administratie zou een claim ter zake van teruggaaf BTW in Oostenrijk
bestaan. De curator probeert, met inschakeling van deskundige derden, het
daarmee gemoeide bedrag althans een deel daarvan terug te halen. Hij w ordt
daarbij evenw el tegengew erkt door de aandeelhouders van Van TongerenKennemer B.V. De curator bezint zich op rechtsmaatregelen.

08-12-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
P.M.

Toelichting
P.M.
€ 556.934,04

09-09-2019
1

09-12-2019
2

09-03-2020
3

Toelichting
+ P.M.
€ 556.934,04

09-06-2020

Toelichting
+ P.M.
€ 557.249,57

4

01-09-2020
5

Toelichting
+ P.M.
€ 599.025,84

08-12-2020
6

Toelichting
Het bedrag ad € 599.025,84 betreft de boedelvordering van het UW V.
€ 599.025,84

08-06-2021
7

Toelichting
Per abuis is de boedelvordering van het UW V in het vorige verslag verkeerd
vermeld. De boedelvordering van het UW V bedraagt € 492.511,63.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 310.700,00

09-09-2019
1

€ 444.774,00

09-12-2019
2

€ 444.774,00

09-03-2020
3

€ 444.774,00

09-06-2020
4

Toelichting
+ P.M.
Een bedrag ad € 46.930,-- w ordt door de curator betw ist.
€ 575.987,00

01-09-2020
5

Toelichting
+ P.M.

Een bedrag ad € 46.930,-- w ordt door de curator betw ist.
€ 622.917,00

08-12-2020
6

Toelichting
Een bedrag ad € 575.987,-- is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
preferente crediteuren.
Een bedrag ad € 46.930,-- w ordt door de curator betw ist.
€ 703.340,00
Toelichting
Een bedrag van € 46.930,00 w ordt door de curator betw ist.

8.3 Pref. vord. UWV

08-06-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
P.M.

Toelichting
P.M.

09-09-2019
1

09-12-2019
2

€ 400.546,55

09-03-2020
3

€ 400.546,55

09-06-2020
4

Toelichting
+ P.M.
€ 400.546,55

01-09-2020
5

€ 400.546,55

08-12-2020
6

Toelichting
Dit bedrag betreft de preferente vordering van het UW V.
€ 400.546,55
Toelichting
+ P.M.

8.4 Andere pref. crediteuren

08-06-2021
7

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
P.M.
€ 535.426,16

09-09-2019
1

09-12-2019
2

Toelichting
voorlopig erkende preferente vorderingen: € 24.729,34
betw iste preferente vorderingen: € 65.92,82
€ 43.983,45

09-03-2020
3

Toelichting
voorlopig erkende preferente vorderingen: € 23.570,10
betw iste preferente vorderingen (overig): € 20.413,35
In het tw eede verslag is per abuis een bedrag van € 535.426,16 opgenomen.
Dit w as het totaal bedrag van alle ingediende preferente vorderingen.
€ 47.872,76

09-06-2020
4

Toelichting
voorlopig erkende preferente vorderingen: € 27.459,41
betw iste preferente vorderingen: € 20.413,35
€ 47.872,76

01-09-2020
5

Toelichting
voorlopig erkende preferente vorderingen: € 27.459,41
betw iste preferente vorderingen: € 20.413,35
€ 47.872,76

08-12-2020
6

Toelichting
voorlopig erkende preferente vorderingen: € 27.459,41
betw iste preferente vorderingen: € 20.413,35
€ 47.872,76
Toelichting
voorlopig erkende preferente vorderingen: € 27.459,41
betw iste preferente vorderingen: € 20.413,35

8.5 Aantal concurrente crediteuren

08-06-2021
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
91

09-09-2019
1

247

09-12-2019
2

260

09-03-2020
3

261

09-06-2020
4

261

01-09-2020
5

262

08-12-2020
6

263

08-06-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.470.219,45

09-09-2019
1

Toelichting
voorlopig erkende concurrente crediteuren: € 1.009.154,37
betw iste crediteuren: € 461.065,12
€ 10.720.517,75

09-12-2019
2

Toelichting
voorlopig erkende concurrente crediteuren: € 3.238.509,71
betw iste crediteuren: € 7.482.008,04.
In het bedrag van de betw iste crediteuren zit een betw isting in afw achting van
verificatie van ruim € 6,7 miljoen. De vordering is ingediend door een Belgische
afnemer. De curator heeft dit in onderzoek. Met betrekking tot de rest van de
betw istingen is voornamelijk het aanleveren van nadere justificatoire
bescheiden aan de orde.
€ 11.439.309,81

09-03-2020
3

Toelichting
voorlopig erkende concurrente crediteuren: € 3.983.236,00
betw iste vorderingen: € 7.456.073,81
In het bedrag van de betw iste crediteuren zit een betw isting in afw achting van
verificatie van ruim € 6,7 miljoen. De vordering is ingediend door een Belgische
afnemer. De curator heeft dit in onderzoek. Met betrekking tot de rest van de
betw istingen is voornamelijk het aanleveren van nadere justificatoire
bescheiden aan de orde.
€ 11.411.550,81

09-06-2020
4

Toelichting
Voorlopig erkende concurrente crediteuren: € 3.955.477,00
betw iste vorderingen: € 7.456.073,81
In het bedrag van de betw iste crediteuren zit een betw isting in afw achting van
verificatie van ruim € 6,7 miljoen. De vordering is ingediend door een Belgische
afnemer. De curator heeft dit in onderzoek. Met betrekking tot de rest van de
betw istingen is voornamelijk het aanleveren van nadere justificatoire
bescheiden aan de orde.
€ 11.399.702,77

01-09-2020
5

Toelichting
Voorlopig erkende concurrente crediteuren: € 3.955.477,00
betw iste vorderingen: € 7.456.073,81
In het bedrag van de betw iste crediteuren zit een betw isting in afw achting van
verificatie van ruim € 6,7 miljoen. De vordering is ingediend door een Belgische
afnemer. De curator heeft dit in onderzoek. Met betrekking tot de rest van de
betw istingen is voornamelijk het aanleveren van nadere justificatoire
bescheiden aan de orde.
€ 11.709.567,43

08-12-2020
6

Toelichting
Voorlopig erkende concurrente crediteuren: € 4.313.547,19
betw iste vorderingen: € 7.396.020,24
In het bedrag van de betw iste crediteuren zit een betw isting in afw achting van
verificatie van ruim € 6,7 miljoen. De vordering is ingediend door een Belgische
afnemer. De curator heeft dit in onderzoek. Met betrekking tot de rest van de
betw istingen is voornamelijk het aanleveren van nadere justificatoire
bescheiden aan de orde.
€ 12.075.255,24

08-06-2021
7

Toelichting
Voorlopig erkende concurrente crediteuren: € 4.634.235,00
betw iste vorderingen: € 7.441.020,24
In het bedrag van de betw iste crediteuren zit een betw isting in afw achting
van verificatie van ruim € 6,7 miljoen. De vordering is ingediend door een
Belgische afnemer. De curator heeft dit in onderzoek. Met betrekking tot de
rest van de betw istingen is voornamelijk het aanleveren van nadere
justificatoire bescheiden aan de orde.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is op dit moment nog niet bekend.

09-09-2019
1

Dat is op dit moment nog niet bekend.

09-06-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie, telefoongesprekken, ingediende vorderingen beoordelen,
etc.

09-09-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verw ezen w ordt naar punt 1.2 van dit verslag.

09-09-2019
1

9.2 Aard procedures
Het betreft een incassoprocedure.

09-09-2019
1

9.3 Stand procedures
De procedure is geschorst.

09-09-2019
1

Uitzoeken

09-12-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie en overleg bestuur.

09-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator doende zijn met de afw ikkeling
van de verkoop aan de doorstartende partij. Daarnaast zal een aanvang
w orden gemaakt met het rechtsmatigheidsonderzoek.

09-09-2019
1

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten. Daarnaast zal ook de afw ikkeling van de belastingdienst in België
en Oostenrijk de nodige aandacht behoeven. Verder zullen ook met betrekking
tot de doorstart w erkzaamheden moeten w orden verricht.

09-12-2019
2

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek voortzetten naar
de oorzaak van het faillissement, alsmede de feiten en omstandigheden die
daaraan vooraf zijn gegaan. Daarnaast zal de curator de nodige
w erkzaamheden verrichten om tot een afw ikkeling van de BTW -teruggave in
Oostenrijk te komen.

09-03-2020
3

Voortzetten van rechtmatigheidsonderzoek, onderzoek rekeningcourantvordering N&B Montage, verrichten van w erkzaamheden om tot
afw ikkeling van de BTW -teruggave in Oostenrijk te komen, onderzoek naar de
(mogelijk gedeeltelijk ten onrechte) getrokken bankgarantie.

09-06-2020
4

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet, alsmede het onderzoek naar de rekening-courantvordering op N&B
Montage. Daarnaast zullen de mogelijkheden onderzocht w orden om tot
afw ikkeling van het BTW -teruggave in Oostenrijk te komen.

01-09-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dat is op dit moment nog niet bekend.

09-09-2019
1

Dat is op dit moment nog niet bekend

09-12-2019
2

10.3 Indiening volgend verslag
1-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

08-06-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

