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Algemene gegevens
Naam onderneming
Aviaco GSE & Truckservices B.V.
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Gegevens onderneming
Gefailleerde is opgericht bij akte van 12 maart 2018. In de akte is bepaald dat
het eerste boekjaar van gefailleerde loopt tot en met 31 december 2018.
Bestuurders van gefailleerde zijn Garage Gielis Jimmy BVBA te België (3070
Kortenberg) en Avico Group b.v. te Heemskerk.
Bestuurder van Garage Gielis Jimmy BVBA is de heer JImmy Eduard Maria Gielis,
w oonachtig in België (3070 Kortenberg).
Bestuurders van Avicao Group b.v. zijn GSE 4 You b.v. te Assendelft (gemeente
Zaanstad) en Projekto BVBA te Belgie (3128 Tremelo).
Bestuurder van GSE 4 You b.v. is de Kroonenberg Group b.v te Assendelft
(gemeente Zaanstad), w aarvan enig bestuurder is de heer B. Kroonenberg te
Assendelft ( gemeente Zaanstad).
Enig bestuurder van Projekto BVBA is de heer Danny Vranckx te België.
Garage Gielis Jimmy BVBA en Aviaco Group b.v. houden ieder 50% van de
aandelen in gefailleerde.
Volgens door de curator verkregen informatie w as Gielis belast met de
dagelijks leiding en het verzorgen van de administratie.
Het faillissement is aangevraagd door een w erknemer die al geruime tijd geen
loon c.a. had ontvangen.

Activiteiten onderneming

14-01-2021
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Activiteiten onderneming
Bij de inschrijving in de Kamer van Koophandel staat vermeld:
- (SBI-code 46699) groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren
voor industrie en handel,
- (SBI-code 3316) reparatie en onderhoud van vliegtuigen.

14-01-2021
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De activiteiten liggen feitelijk al vanaf april 2020 stil.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 325.622,00

2018

€ 38.734,00

2020

€ 118.959,00

Winst en verlies

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Jaarrekeningen en een bij gew erkte administratie ontbreken.
Uit het verkoopboek blijken de volgden gegevens.

14-04-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

14-01-2021
1

Boedelsaldo
€ 5.360,16

14-01-2021
1

€ 5.468,49

14-04-2021
2

€ 130.054,79

02-07-2021
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-11-2020

14-01-2021
1

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021

14-04-2021
2

t/m
14-4-2021
van
15-4-2021

02-07-2021
3

t/m
2-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

99 uur 36 min

2

90 uur 6 min

3

30 uur 36 min

totaal

220 uur 18 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft relatief veel tijd besteed aan het navolgende. Met betrekking
tot de bestuurder Garage Gielis Jimmy ("Gielis") is op 26 augustus 2020 in
België op basis van het Belgische faillissementsrecht een Gerechtelijke
Reorganisatie Procedure ("GRP") geopend. Gielis w as volgens interne
afspraken als eerste verantw oordelijk voor de dagelijkse leiding over
gefailleerde en voor de administratieve verw erking daarvan. Naar het zich laat
aanzien is hij daarbij tekort geschoten. Op verzoek van bestuurder Aviaco
Group ("AG") is op 25 augustus 2020 een kort geding vonnis (bijlage)
gew ezen, w aarbij Gielis is veroordeeld tot betaling van grote bedragen op de
bankrekening van gefailleerde. De curator heeft veel tijd moeten besteden aan
studie van onderliggende stukken, overleg met AG (haar advocaat) overleg
met de Belgische advocaat die de GRP begeleidt, telefoongesprekken en vele
in- en uitgaande e-mails met betrokkenen. Deze tijd is verantw oord onder het
hoofdstuk 9 "Procedures". Voor een verdere toelichting w ordt verw ezen naar
dit hoofdstuk.

14-01-2021
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In de derde verslagperiode heeft de curator substantieel tijd besteed aan
het treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder garage Gielis
Jimmy B.V.

02-07-2021
3

Het totaal bestede uren bedraagt in totaal 220 uur 54 min.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie onder punt 'Gegevens onderneming'.

14-01-2021
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1.2 Lopende procedures
De curator onderzoekt in overleg met de advocaat van AG de mogelijkheden
van executie van het vonnis van 25 augustus 2020. Op basis van dit vonnis is
door AG eind augustus 2020 executoriaal beslag gelegd op tw ee trucks die
zich in bew aring in Nederland bevinden. Er w ordt gestreefd naar een openbare
verkoop van minimaal een daarvan. Daar bij moet w orden aangetekend dat
een deel van de vorderingen die uit gemeld vonnis voortvloeien zijn ontstaan
na de opening van de GRP zodat aannemelijk is dat de GRP tegen het verhaal
daarvan geen bescherming biedt. Zie verder onder 4. Debiteuren.
Van andere procedures is niet gebleken.

14-01-2021
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Gebleken is dat één van de trucks niet in de boedel valt. Op de andere rust
een pandrecht ten gunste van ING Bank. AG noch de curator zijn derhalve
gerechtigd de executie voort te zetten.

14-04-2021
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1.3 Verzekeringen
Zijn beëindigd.

14-01-2021
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1.4 Huur
De huurovereenkomst al per 30 september 2020 door de rechter ontbonden
op grond van een substantiële achterstand met het betalen van
huurpenningen. De verhuurder heeft haar vordering (incl. schade en
ontruimingskosten) bij de curator ingediend onder aftrek van een
w aarborgsom van € 15.000,-.

14-01-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Een belangrijke oorzaak lijkt gelegen in de administratieve chaos, die al voor
het uitbreken van de Covid-19 pandemie is ontstaan.
Daarnaast hebben de gevolgen van deze pandemie een sterke negatieve
invloed gehad op de bedrijfsvoering van gefailleerde.
Gefailleerde verzorgde de logistiek met betrekking tot de catering in
vliegtuigen voornamelijk op Schiphol, verhuurde daarvoor bestemd materieel
en verrichtte onderhoud aan dat materieel.

14-01-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

14-01-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

14-01-2021
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-11-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aanschrijven personeel ivm ontslagbrief, telefonisch contact en per e-mail met
w erknemers/UW V.

14-01-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

14-01-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

14-01-2021
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De gehuurde bedrijfsruimte te Hoofddorp is al in augustus 2020 door AG
feitelijk ontruimd. De aanw ezige bedrijfsmiddelen zijn door haar opgeslagen in
haar bedrijfsruimte te Heemskerk. Deze zijn op verzoek van de curator
getaxeerd op een liquidatiew aarde van € 3.500,-.
De curator heeft diverse biedingen ontvangen w aarvan de hoogste € 3.000,bedroeg. Uiteindelijk heeft de curator de zaken verkocht aan Gielis voor €
5.600,- w elk bedrag op de faillissementsrekening is ontvangen.
Naderhand bleek dat een beperkt deel van de bedrijfsuitrusting per abuis niet
betrokken is gew eest bij de taxatie. Het gaat naar schatting om een w aarde
van ca. € 1.000,- Ook bleek dat een w erknemer in april 2020 gereedschappen
tot een w aarde van € 2.000,- onder zich heeft genomen en heeft verkocht
omdat hij zijn loon niet (op tijd) betaald kreeg. Beide zaken hebben de
aandacht van de curator.

14-01-2021
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De curator is met AG tot overeenstemming gekomen over de verkoop van de
bedrijfsuitrusting/gereedschappen voor een bedrag van € 3.000,-, w elk bedrag
op de boedelrekening is ontvangen.

14-04-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft geen zaken op de door gefailleerde gehuurde bodem
aangetroffen.

14-01-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Divers. Onderzoek naar (verblijfplaats van) activa, opdracht tot taxatie,
bedrijfsbezoeken, onderhandelingen over verkoop, mails, telefoongesprekken.
etc.

14-01-2021
1

Voortgezette w erkzaamheden m.b.t. status van executoriaal beslag en
onderzoek naar eigendoms- en zekerheidsrechten.

14-04-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Geen voorraad aangetroffen. Onderhanden w erk (de afrekening daarvan) is
nog in onderzoek.

14-01-2021
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Vanw ege de gebrekkige administratie heeft de curator tot op heden niet
kunnen vaststellen of, en zo ja in w elke omvang, er per faillissementsdatum
nog onderhanden w erk w as.

14-04-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

14-01-2021
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Toelichting andere activa
Vorderingen op Gielis, zie verder onder 4 Debiteuren.

14-01-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

14-01-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Bij gebreke van een volledige administratie heeft de curator (nog) niet kunnen
vaststellen of en nog onbetaalde facturen openstaan. De belangrijkste
debiteur is Gielis, die op basis van het eerder vermelde vonnis in hoofdsom de
navolgende bedragen verschuldigd is:
- € 154.999,90;
- vanaf 1 maart 2020 telkens een bedrag van € 19.000,- per eerste van de
maand;
- alle bedragen te storten op de ING rekening van gefailleerde in België en
excl. w ettelijke rente vanaf 7 mei 2020.

14-01-2021
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Het eerste bedrag is bedoeld om alle crediteuren van gefailleerde te kunnen
voldoen, de termijn bedragen zijn ter bestrijding van lopende maandelijkse
kosten van gefailleerde.
Het vonnis is gew ezen op basis van een eerdere vaststellingsovereenkomst
tussen AG en Gielis, die door de laatste niet w erd nagekomen.
De vorderingen op Gielis zijn door de curator ingediend in de namens Gielis in
België geopende GRP (evenknie van de Nederlandse W HOA). Totaal is
ingediend een vordering van € 268.000,-. Het door Gielis aan gew one
crediteuren aangeboden en door de rechtbank te Leuven gehomologeerde
akkoord voorziet in een betaling van 20%, dus € 53.600,- over een periode
van 5 jaar (kw artaalbetalingen).

14-04-2021
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De vanaf 1 september 2020 vervallen maandtermijnen van telkens € 19.000,vallen naar de mening van de curator buiten de GRP (zijn boedelvorderingen).
De curator heeft uit dien hoofde Gielis aangesproken op onmiddellijke betaling
van (inmiddels) 8 vervallen termijnen van € 19.000,-, dus totaal € 154.000,(hoofdsom). Er heeft geen betaling plaatsgevonden.
In de derde verslagperiode is met Gielis - na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris - overeenstemming bereikt over het treffen van een
minnelijke regeling ter finale afkoop van al hetgeen de boedel van Gielis te
vorderen heeft. Gielis heeft uit dien hoofde een bedrag van € 130.000,- op de
boedelrekening voldaan. Zie verder onder 7.5.

02-07-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Gering.

14-01-2021
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Voortgaande bemoeiingen om tot incasso van bedragen te komen.

14-04-2021
2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde houdt tw ee rekeningen aan bij de ING Bank, één in Nederland en
één in België. Het betreft alleen betaalrekeningen, zonder verder faciliteiten.
De bank heeft geen vorderingen bij de curator ingediend. Gielis w as naar
zeggen van AG bevoegd alleen over de rekeningen te beschikken tot een
bedrag van € 5.000,-.

14-01-2021
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De rekening in België is voornamelijk gebruikt voor het betalen van kosten,
terw ijl nog onduidelijk is w aar de door gefailleerde gefactureerde omzet
terecht is gekomen. De curator heeft ING België enige malen verzocht om
toezending van de bankdocumentatie w aaruit (en beperking van) de
bevoegdheden kunnen blijken, zonder resultaat tot nu toe. Gielis heeft in een
bespreking op 13 december 2020 in het bijzijn van van zijn Belgische advocaat
ten kantoren van de curator toegezegd de curator te zullen voorzien van alle
informatie/documentatie/administratie die de curator nodig heeft voor een
verantw oorde afw ikkeling van de boedel. Ondanks herhaald verzoek heet de
curator tot op heden niets van het gevraagde ontvangen.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.
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5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

14-01-2021
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

14-01-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.
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5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

14-01-2021
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

14-01-2021
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Summier.

14-01-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

14-01-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

14-01-2021
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

14-01-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

14-01-2021
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6.5 Verantwoording
N.v.t.

14-01-2021
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6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

14-01-2021
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

14-01-2021
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

14-01-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft geen jaarrekeningen ontvangen. De accountant van
gefailleerde slaagt er niet in deze op te stellen vanw ege het ontbreken van
vele stukken.

14-01-2021
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Er is w el administratie op grootboekniveau en de curator heet auditfiles
ontvangen over de boekjaren 2018 en 2019. Er is nog geen gelegenheid
gew eest deze stukken te onderzoeken. Vooralsnog lijkt het er op dat niet is
voldaan aan de verplichting ex art. 2:10 BW .
De curator heeft nog geen nader onderzoek gedaan naar de volledigheid en
kw aliteit van de boekhouding. Hij acht dit niet opportuun, nu w at hem betreft
evident is dat bestuurder Gielis (ook) op andere gronden aansprakelijk kan
w orden gehouden voor onbehoorlijk bestuur en het tekort in de boedel. Zie
verder onder 7.5.

14-04-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2018 had uiterlijk 31 december 2019 moeten w orden
gedeponeerd.

14-01-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

14-01-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsplicht is voldaan.

14-01-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie 7.1 en 7.2.
Het ziet er naar uit dat met name het bestuurlijk handelen/nalaten van Gielis
als zodanig kan w orden aangemerkt. Dit w ordt versterkt door zijn w eigering
de curator van relevante informatie te voorzien.
Bestuurder AG heeft in maart 2020, toen haar bleek dat vele crediteuren
onbetaald bleven om een spoedvoorziening verzocht bij de
Ondernemingskamer ("OK") inhoudende een bevel tot onderzoek en een
schorsing van Gielis als bestuurder. Uiteindelijk heeft de OK geen voorzienig
getroffen, omdat op zijn aandringen partijen overeenstemming hebben bereikt,
vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst ("VSO"). Deze hield kort gezegd
in dat Gielis de aandelen van AG in gefailleerde zou overnemen tegen betaling
van € 1,- op de voorw aarde dat Gielis zou zorg dragen voor het voldoen aan
alle openstaande verplichtingen van gefailleerde jegens derden. Het ging om
een bedrag van ca. € 155.000,- door Gielis te storten op de rekening van
gefailleerde, en vervolgens binnen tw ee dagen te betalen aan de schuldeisers.
Daarnaast zou Gielis vanaf 1 maart 2020 ter bestrijding van de lopende kosten
van gefailleerde maandelijks € 20.000,- op de rekening van gefailleerde

14-01-2021
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betalen totdat Gielis aan al haar verplichtingen uit der VSO zou hebben
voldaan en daarmee houdster zou zijn gew orden van alle aandelen. Hoew el
Gielis nooit de VSO heeft w illen ondertekenen heeft zij bij diverse
gelegenheden, het laatst ten overstaan van de Voorzieningenrechter in de
rechtbank Noord- Holland, onvoorw aardelijk erkend aan de VSO gebonden te
zijn.
Omdat Gielis de in de VSO vastgelegde afspraken niet nakw am heeft AG in kort
geding nakoming gevorderd. Haar vorderingen zijn integraal toegew ezen in
het vonnis van 25 augustus 2020 (bijlage) behalve dat de maandelijkse termijn
van € 20.000,- is teruggebracht tot € 19.000,-. (zie verder onder 9.
Procedures).
De curator heeft nog onvoldoende beeld van de rol van de derde bestuurder.

Toelichting
Omdat bestuurder Gielis niet voldeed aan de w ettelijke informatieplicht heeft
de curator de rechtbank verzocht een faillissementsverhoor te arrangeren. Dit
is ten overstaan van de rechter-commissaris gehouden op 25 maart 2021 via
een digitale zitting. Ter gelegenheid van het verhoor heeft Gielis toegezegd
dat hij de curator informatie zou verschaffen over de grootboekposten
"Reserve", "Vraagposten" (beide debet). Daarnaast heeft hij toegezegd de
curator alle verkoopfacturen van gefailleerde te verschaffen vanaf 2018. De
laatste heeft de curator ontvangen, de post "Vraagposten" is toegelicht, de
post "Reserve" niet.

14-04-2021
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De verkoopfacturen bevestigen de navolgende gang van zaken. Door
gefailleerde aangenomen en uitgevoerde opdrachten van derden w erden door
Gielis aan deze derden gefactureerd. De aldus gerealiseerde omzet kw am niet
bij gefailleerde binnen, maar op een door Gielis aangehouden rekening.
Vervolgens liet Gielis gefailleerde facturen aan Gielis zenden. De meeste
daarvan zijn nooit door Gielis betaald, zodat gefailleerde voor een groot
bedrag aan omzet is ontnomen.
De curator heeft Gielis en de privé-persoon Gielis aansprakelijk gesteld op
grond van het bepaalde in art 2:248 lid 1 en 2 BW en betaling gevorderd van
het tekort in de boedel. Gielis is inmiddels voorzien van nieuw management; de
curator hoopt daar mee in overleg te komen over een minnelijke regeling.

Toelichting
De curator heeft met Gielis overeenstemming bereikt over de afkoop door
Gielis van al hetgeen de curator - ook op grond van onbehoorlijk bestuur van Gielis te vorderen had. Gielis heeft uit dien hoofde een bedrag van €
130.000,- aan de boedel voldaan tegen w ederzijdse finale kw ijting.

7.6 Paulianeus handelen

02-07-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Te onderzoeken.

Toelichting
Niet na te gaan.

Toelichting
zie 7.5.

14-01-2021
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14-04-2021
2

02-07-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor.

14-01-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Tot nu toe beperkt. De curator heeft de meeste tijd besteed aan onderzoek
naar het handelen/nalaten van Gielis verantw oord onder hoofdstuk 9
Procedures.

14-01-2021
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Substantieel. Entameren van faillissementsverhoor, voorbereiden en bijw onen
daarvan. Vervolgacties.

14-04-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator P.M.

Toelichting
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een Belgische
advocaat gevraagd hem te begeleiden bij het indienen van de vorderingen in
de GRP en het tussenkomen in die procedure w egens betw isting van een deel
van de vorderingen. Tevens heeft de advocaat geadviseerd over het instellen
van hoger beroep tegen het homologatievonnis. De tot op heden betaalde
kosten bedragen € 2.891,67.

14-01-2021
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14-04-2021
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Verder heeft het UW V een boedelvordering ad € 8.433,89 ingediend.

Toelichting
De boedelvordering van het UW V is aangepast naar € 8.894,38.
Salaris curator PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus

02-07-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 67.701,00

14-01-2021
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€ 64.456,00

02-07-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 22.547,87

14-01-2021
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14-04-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.436,77

14-01-2021
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Toelichting
Kosten ivm aanvraag faillissement.
€ 11.636,77

02-07-2021
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Toelichting
- Kosten ivm aanvraag faillissement
- achterstallig loon (ex-)w erknemer

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

14-01-2021
1

19

02-07-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 110.228,60

14-01-2021
1

€ 126.232,38

14-04-2021
2

€ 146.187,55

02-07-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-01-2021
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Zoals het ernaar uitziet zal het faillissement vereenvoudigd ex art. 137a Fw
kunnen w orden afgew ikkeld.

02-07-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verw erken ingediende vorderingen van crediteuren.

14-01-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator onderzoekt de mogelijkheden van de tenuitvoerlegging van eerder
gemeld vonnis dat kracht van gew ijsde heeft. De w ederpartij daarbij is Garage
Gielis Jimmy BVBA.

14-01-2021
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9.2 Aard procedures
Hoew el het vonnis is gew ezen op vordering van AG en deze dus de
aangew ezen partij is de executie ter hand te nemen, heeft de boedel een
direct belang daarbij, nu het vonnis bepaalt dat betaling door Gielis dient
plaats te vinden op de rekening van gefailleerde (teneinde haar in staat te
stellen haar schuldeisers te voldoen).
De curator heeft overleg met (de advocaat van) AG dat moet leiden tot
overeenstemming over de w ijze w aarop/de voorw aarden w aaronder AG de
executie ter hand zal nemen. Zij zal vooralsnog verhaal trachten te nemen op
één of tw ee trucks die in Nederland onder executoriaal beslag liggen ( mogelijk
dat één daarvan niet aan Gielis toebehoort).
Een complicerende factor bij dit alles is dat Giels sedert eind augustus 2020
crediteurenbescherming geniet onder de GRP (de Belgische evenknie van de
W HOA).
De vordering van € 155.000,- zal als gew one (concurrente) vordering gelden
en als zodanig moeten w orden ingediend. Dat geldt ook voor de periodieke
vordering van € 19.000,- t/m augustus 2020. Maar de vanaf 1 september 2020
vervallen maandelijkse termijnen van € 19.000,- vallen w aarschijnlijk buiten de
bescherming van de GRP nu dit verplichtingen zijn die openvallen gedurende
de looptijd van deze procedure. De curator heeft Gielis aangesproken op
onmiddellijke betaling van deze bedragen, tot nu toe zonder succes.

9.3 Stand procedures

14-01-2021
1

9.3 Stand procedures
De tussen de curator en AG te maken afspraken zullen in een VSO w orden
vastgelegd en goedkeuring van de rechter-commissaris behoeven.
Uit mededelingen van de Belgisch advocaat van Gielis zou volgen dat er hard
w ordt gew erkt aan een herstructurering van Giels, de (verlengde) looptijd van
de GRP is tot eind maart 2021. De GRP bevat als voorw aarde dat gew one
schuldeisers minimaal 20% van hun nominale vordering moeten ontvangen.
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AG heeft de rechten die zij in het belang van de boedel aan het
kortgedingvonnis kan ontlenen met toestemming van de rechter-commissaris
voor een bedrag van € 1,- gecedeerd aan de curator.
Een deel van die rechten (vorderingen op Gielis) valt binnen het
gehomologeerde herstructureringsplan van Gielis (zie ook onder 4).
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Voor het deel dat daar niet onder valt beraadt de curator zich op verdere
stappen. Mogelijk dat - gezien de beperkte middelen in de boedel - met
financiële steun van AG dat deel van het vonnis in België ten uitvoer kan
w orden gelegd door middel van beslag op activa van Gielis. Ook hier streeft de
curator eerst naar constructief overleg met het management van Gielis om tot
een minnelijke regeling te komen.

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft veel tijd moeten besteden om een beeld te krijgen van de
positie van de boedel jegens Gielis en zich (enigszins) te verdiepen in de
Belgische regelgeving. Daarnaast heeft de curator vele pogingen ondernomen
om relevante informatie te krijgen van (de advocaat van) Gielis. Er is tijd
besteed aan het indienen van vorderingen en aan pogingen de buiten de GRP
vallende vorderingen geïncasseerd te krijgen. Daarnaast heeft veel en
uitvoerig overleg plaats gevonden met (de advocaat van) AG.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verdere inventarisatie/onderzoek van rechten/verplichtingen van de boedel;
- completeren van administratie;
- eventueel initiëren van faillissementsverhoor van Gielis;
- afronden verkoop van resterende activa;
- onderzoek debiteuren;
- afspraken met AG vastleggen;
- executie vonnis d.d. 25 augustus 2020;
- onderzoek naar "verdw enen" omzet;
- voortgaand onderzoek onbehoorlijk bestuur;
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- entameren overleg over minnelijke regeling met bestuur van Gielis;
- executie van vonnis d.d 25 augustus 2020;
- verhaal tekort boedel op Gielis d.m.v. procedure voor Belgische rechtbank;
- onderzoek naar financiering van juridische acties , garantstellingsregeling?
- administratieve afronding.
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- administratieve afronding
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Bij het indienen van dit verslag zal de curator de rechter-commissaris
verzoeken het faillissement bij de rechtbank voor afw ikkeling voor te dragen.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen onderhavig verslag.

Bijlagen
Bijlagen
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