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Algemene gegevens
Naam onderneming
De W estfriesche Pindabranderij B.V.

25-03-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De W estfriesche
Pindabranderij B.V., statutair gevestigd te Opmeer, ingeschreven in de Kamer
van Koophandel onder nummer 36030686, gevestigd te (1716 KJ) Opmeer,
aldaar zaakdoende aan De Veken 222, verder te noemen 'DW P'.

25-03-2020
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De onderneming van De W estfriesche Pindabranderij B.V. w ordt gedreven
vanuit een kantoorpand c.q. fabriek in Opmeer. Er zijn geen andere
(buitenlandse) vestigingen.
Op 30 januari 2020 is aan De W estfriesche Pindabranderij B.V. surseance van
betaling verleend, w aarna op 31 januari 2020 het faillissement w erd
uitgesproken.

Activiteiten onderneming
De W estfriesche Pindabranderij B.V. exploiteert een onderneming die zich richt
op het branden, roosteren bakken en verpakken van pinda's, noten en
zuidvruchten.

Financiële gegevens

25-03-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 8.429.415,00

€ -31.991,00

€ 2.523.558,00

2016

€ 8.820.285,00

€ 398.627,00

€ 3.093.061,00

2018

€ 8.729.651,00

€ -187.346,00

€ 3.317.323,00

Toelichting financiële gegevens
De bovenvermelde omzet in de verschillende jaren is de netto-omzet. In de
jaarrekeningen omvat de netto-omzet de opbrengsten uit levering van
goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de
omzet geheven belastingen.

25-03-2020
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Het resultaat w ordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstw aarde van
de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De
opbrengsten op transacties w orden verantw oord in het jaar w aarin zij zijn
gerealiseerd. De kosten w orden bepaald op historische basis en toegerekend
aan het verslagjaar w aarop zij betrekking hebben.
De W estfriesche Pindabranderij B.V. behoort tot een groep. Aan het hoofd van
deze groep staat W FP Group B.V., te Opmeer ten aanzien w aarvan op 18
februari 2020 eveneens het faillissement w erd uitgesproken. De gegevens van
De W estfriesche Pindabranderij B.V. zijn opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening van W FP Group B.V.

Gemiddeld aantal personeelsleden
17
Toelichting
Zie toelichting onder 2.2.

Boedelsaldo

25-03-2020
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Boedelsaldo
€ 129.500,00

25-03-2020
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Toelichting
Het boedelsaldo tot nu toe is ontstaan door de verkoop van de activa
(bedrijfsuitrusting, kantoorinventaris, rijdend materieel en roerende zaken) en
immateriële activa (klantenbestand, handelsnamen, etc.) en de verkoop van
een in retentie gehouden voorraad verpakt materiaal.
€ 157.458,69

24-07-2020
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Toelichting
Voor een overzicht van het ontstane boedelsaldo verw ijs ik u naar het
bijgevoegde financieel verslag.
€ 74.183,78

10-11-2020
3

Toelichting
Voor een overzicht van het ontstane boedelsaldo verw ijs ik u naar het
bijgevoegde financieel verslag.
€ 74.183,78

12-02-2021
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Toelichting
Het saldo van de boedelrekening is niet gew ijzigd sedert het vorige verslag.
€ 74.183,78
Toelichting
Het saldo van de boedelrekening is niet gew ijzigd sedert het vorige verslag.

Verslagperiode

21-05-2021
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Verslagperiode
van
31-1-2020

25-03-2020
1

t/m
24-3-2020
van
25-3-2020

24-07-2020
2

t/m
22-7-2020
van
23-7-2020

10-11-2020
3

t/m
10-11-2020
van
12-6-2021

12-02-2021
4

t/m
12-2-2021
van
13-2-2021

21-05-2021
5

t/m
21-5-2021
van
22-5-2021

02-09-2021
6

t/m
2-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

177 uur 12 min

2

48 uur 54 min

3

7 uur 12 min

4

4 uur 12 min

5

5 uur 24 min

6

3 uur 18 min

totaal

246 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Voor een specificatie van de verrichte w erkzaamheden verw ijs ik naar de
urenverantw oording, die overigens de periode van 31-01-2020 t/m 24 maart
2020 beslaat.
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Voor een specificatie van de verrichte w erkzaamheden verw ijs ik naar de
urenverantw oording, die overigens de periode van 25 maart 2020 t/m 22 juli
2020 beslaat.

24-07-2020
2

Voor een specificatie van de verrichte w erkzaamheden verw ijs ik naar de
urenverantw oording, die overigens de periode van 23 juli 2020 t/m 11
november 2020 beslaat.

10-11-2020
3

Voor een specificatie van de verrichte w erkzaamheden verw ijs ik naar de
urenverantw oording, die overigens de periode van 11 november 2020 t/m 12
februari 2021 beslaat.

12-02-2021
4

Voor een specificatie van de verrichte w erkzaamheden verw ijs ik naar de
urenverantw oording, die overigens de periode van 13 februari t/m
2021 beslaat.

21-05-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De W estfriesche Pindabranderij B.V. is opgericht in 2008 en de directie van De
W estfriesche Pindabranderij B.V. w ordt gevormd door de alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder W FP Beheer B.V. Van W FP Beheer is de vennootschap
W FP Group alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder. Sinds 17 januari 2020 w as
de heer J.B.M. Franken alleen/zelfstandig bestuurder van De W estfriesche
Pindabranderij B.V. die vanaf die datum krachtens statuten bevoegd bij
ontstentenis of belet van de bestuurders w as.

25-03-2020
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W FP Beheer is enig aandeelhouder van De W estfriesche Pindabranderij B.V.
Van W FP Beheer is W FP Group enig aandeelhouder. De algemene vergadering
van aandeelhouders van W FP Group w ordt gevormd door Antea Satelliet VII-8
B.V. (80%), Japalaka Holding B.V. (10%) en M. van Beek Holding B.V. (10%).
W FP Group heeft op haar beurt een raad van commissarissen, die w ordt
gevormd door de heer G.J. van den Berg en de heer J. de Vriend.

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

1.3 Verzekeringen

25-03-2020
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1.3 Verzekeringen
De failliet had via de Rabobank een aantal verzekeringen bij Nationale
Nederlanden afgesloten, te w eten bedrijfsschade, brand, opstal en inboedel.
Voor zover deze verzekeringen betrekking hadden op tot zekerheid verbonden
objecten heeft de bank voorgesteld de verzekeringen te laten doorlopen
totdat deze zekerheden uitgew onnen zouden zijn. De eventueel nog door de
bank te betalen verzekeringspremies zouden in dat geval als kosten van
uitw inning ten laste van de verkoopopbrengst kunnen komen.

25-03-2020
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Enkele verzekeringen zijn stopgezet of overgenomen door de doorstartende
partij.

1.4 Huur
De onroerende zaak aan De Veken 220 in Opmeer w erd door de failliet
gehuurd van de heer C.A. van Beek voor een jaarlijkse huur van ongeveer €
340.000,00.

25-03-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
De directie geeft de navolgende oorzaken van het faillissement op:
In juni 2017 w erden de aandelen in De W estfriesche Pindabranderij
grotendeels overgenomen door een professionele (groei)investeerder. Destijds
stond de onderneming er goed voor; de w inkelketen Action w as een grote
klant en zorgde voor stabiele en bepalende omzet van de onderneming. In
2018 nam Action het besluit om de (duur)overeenkomst met De W estfriesche
Pindabranderij gefaseerd te beëindigen. De afname van Action bouw de
langzaam af en kw am in augustus 2019 tot een einde. De toenmalig directeur
van de onderneming heeft zich vervolgens gericht op nieuw e klanten om het
w egvallen van de omzet op te vangen. Er w erden (supermarkt)ketens
benaderd en er w erd scherp geoffreerd. Een aantal nieuw e jaarcontracten
w erden hierdoor afgesloten. De scherpe offertes zorgden echter voor
operationele problemen omdat één grote klant w erd opgevangen door
meerdere kleine(re) klanten. Daarop w as de organisatie onvoldoende
ingericht, w aardoor de kosten toenamen ten koste van de marge. Pas na
verloop van tijd bleek dat geproduceerd w erd met een negatieve marge. Dit, in
combinatie met nog enkele factoren, zorgde ervoor dat het verlies laat w erd
geconstateerd. Er bleek onvoldoende zicht te zijn gew eest op de
kostenstructuur in combinatie met nieuw e jaarcontracten.
De steun voor de directeur kw am daarmee te vervallen en de algemene
vergadering van aandeelhouders besloot tot ontslag van de directeur. Er w erd
vervolgens een interim directeur aangesteld.
Voorafgaand aan het faillissement zijn er besprekingen gevoerd met De
Monchy B.V. Deze vennootschap had belangstelling voor overname van het
bedrijf. In eerste instantie is gekeken naar de mogelijkheden om de aandelen
te verw erven. Hier is van afgezien omdat er te veel schulden zouden zijn.
Daarnaast w aren er met verschillende partijen leveringsovereenkomsten
afgesloten zonder voldoende rendement. De Monchy heeft vervolgens overleg
gevoerd met de Rabobank met de bedoeling om de vordering van de Rabobank
met de daaraan verbonden zekerheden over te nemen door middel van een
cessie.
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Deze overname is niet gelukt omdat de Rabobank als pandhouder van de
bedrijfsactiva w erd geconfronteerd met het bodemrecht van de fiscus. De
bedrijfsactiva behoorden tot de moedermaatschappij en w erden aan de
dochter verhuurd. Vervolgens heeft de Rabobank eind januari 2020 het krediet
opgezegd w aardoor De W estfriesche Pindabranderij per direct in
liquiditeitsnood terecht kw am. Vrij snel daarna w erd besloten om surseance
van betaling aan te vragen. Vervolgens is het faillissement van de
w erkmaatschappij aangevraagd.
De curator zal de toelichting van de directie verder bestuderen.
De door de directie opgegeven oorzaken zijn in de afgelopen periode verder
bestudeerd. Hierbij is naar voren gekomen dat er discussie heeft
plaatsgevonden tussen de directeur en de aandeelhouders ten aanzien van de
gang van zaken in de onderneming. De aandeelhouders verw ijten de directie
dat de administratie niet op orde w as, en dan met name de
voorraadadministratie. De directeur stelt daar tegenover dat het voorraad
systeem al niet op orde w as op het moment dat hij aantrad. Afgezien van de
vraag of er ter zake verw ijten kunnen w orden gemaakt kan w orden
vastgesteld dat de voorraadadministratie onvoldoende w as en dat een
duidelijk calculatiesysteem ontbrak. Naast dit element lijkt het duidelijk dat het
w egvallen van Action als afnemer een belangrijke oorzaak is gew eest.

24-07-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
38

25-03-2020
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Toelichting
Bij De W estfriesche Pindabranderij B.V. w aren op het moment van het
uitspreken van het faillissement 38 w erknemers in dienst, althans deze opgave
bleek uit een overgelegde personeelslijst. Alle personeelsleden die op deze
lijst voorkw amen hebben een ontslagbrief ontvangen. Er w erd gew erkt met
vaste- en oproepkrachten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Het is de curator niet bekend hoeveel w erknemers in 2019 in dienst w aren.
W el zijn in de jaarrekeningen de navolgende gegevens opgenomen:
Gemiddeld aantal FTE in 2016: 15,40
Gemiddeld aantal FTE in 2017: 16,40
Gemiddeld aantal FTE in 2018: 19,40

2.3 Ontslagaanzegging

25-03-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-5-2021

38

Alle op de personeelslijst voorkomende personen hebben een
ontslagbrief ontvangen.

totaal

38

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventariseren personeel, ontslagbrieven opstellen en verzenden per e-mail en
per gew one post, telefonische en schriftelijke vragen (per e-mail)
beantw oorden. Divers telefonisch en schriftelijk contact i.v.m. het opvragen van
gegevens, invullen van het w erkgeversformulier. Divers telefonisch en email
contact met het UW V i.v.m. het plannen van een personeelsbijeenkomst,
toezenden van ontslagbrieven en het ingevulde w erkgeversformulier,
gegevens van het personeel, verlofdagen- en uren, arbeidscontracten,
bijw onen van de personeelsbijeenkomst met het UW V op het bedrijf.

25-03-2020
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In de loop van het faillissement komen er zo nu en dan verzoeken en/of
mededelingen van het UW V binnen via de postblokkade. Veelal heeft dit
betrekking op mededelingen van 'beter meldingen' van w erknemers of
verzoeken om gegevens.

12-02-2021
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Begin januari is een verzoek van het UW V ontvangen om achterstallige
pensioenpremies van w erknemers over een bepaalde periode door te geven.
Nu de curator de personeelsadministratie niet in handen heeft, w ordt nog
gezocht naar een derde die deze gegevens zou kunnen achterhalen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

25-03-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

25-03-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris en immateriële activa

€ 1.000.000,00

totaal

€ 1.000.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De onderneming beschikte over kantoorinventaris, rollend materieel en
productiemateriaal, zoals opgenomen in het door NTAB opgestelde
taxatierapport. De doorstartende partij heeft door middel van een
activaovereenkomst roerende zaken, o.a. bedrijfsuitrusting, kantoorinventaris,
rijdend materieel gekocht voor € 875.000,00. De immateriële zaken, o.a.
klantenbestand, domeinnamen, handelsnamen, goodw ill etc. zijn verkocht voor
€ 125.000,00.
Met de bank is afgesproken dat de opbrengst van de roerende zaken aan de
bank toekomt en de opbrengst van de immateriële zaken aan de boedel. In
dat kader is van belang dat met de bank een discussie is gevoerd over de
vraag of er hier sprake w as van "belichaamde" goodw ill of "onbelichaamde"
goodw ill. Van belichaamde goodw ill is sprake indien er feitelijk een hogere
w aarde is gerealiseerd bij de overdracht van het geheel van zaken ten
opzichte van de w aarde van de goederen bij afzonderlijke verkoop. De
belichaamde goodw ill kan vatbaar zijn voor verpanding mits het deel uitmaakt
van een daaraan gekoppeld w el verpandbaar vermogensobject, in dit geval
het machinepark. Het idee van de bank dat er mogelijk sprake w as van
belichaamde goodw ill w as ontstaan vanw ege een bieding op het machinepark
zonder overname van de huurovereenkomst w aarbij ook een bieding w as
gedaan voor het immaterieel actief. Als uitruil in deze discussie heeft de boedel
geen aanspraak gemaakt op een boedelbijdrage ten aanzien van de verkoop
van de materiele activa en de voorraad en heeft toegezegd zo goed en snel
mogelijk de fiscale positie in kaart te brengen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus kan w orden uitgeoefend ten aanzien van de
opbrengst van de materiële vaste activa. Met de bank is afgesproken dat eerst
de fiscale positie in kaart w ordt gebracht en dat de boedel zal trachten om er
actief op toe te zien dat deze positie zo goed en snel mogelijk ontstaat.
Vervolgens kan voor w at betreft de fiscale schuld inzake omzetbelasting en
loonbelasting het bodemrecht w orden uitgeoefend.

25-03-2020
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De fiscale positie is verder in kaart gebracht. Bij de fiscus is BTW aangifte
gedaan over de periode januari 2020. Aan de hand van de crediteurenlijst is
verzocht om een artikel 29 lid 7 W OB vordering op te leggen. Zodra dit is
afgew ikkeld kan de boedelbijdrage met de bank w orden afgew ikkeld.

24-07-2020
2

Door de fiscus is inmiddels een artikel 29 lid 7 W OB aanslag opgelegd ter
hoogte van € 232.832,00 opgelegd en voor de maand januari 2020 is een
aanslag OB opgelegd over het eerste kw artaal 2020, groot € 6.486.

10-11-2020
3

De boedelbijdrage moet nog met de bank w orden afgew ikkeld.
Inmiddels is het bodemvoorrecht van de fiscus met de bank afgew ikkeld en
heeft de bank een bedrag van € 239.319,00 aan de boedel van W FP Beheer
B.V. voldaan, nu deze vennootschap formeel de eigenaar w as van het
machinepark. Bij de afspraak met de bank is opgenomen dat indien de boedel
uit het vrije actief in staat is om de vordering van de fiscus (gedeeltelijk) te
voldoen, het bodemrecht dientengevolge voor een lager bedrag zal w orden
aangesproken. Dit actief zal verder w orden besproken in het verslag van W FP
Beheer B.V.

12-02-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Divers telefonisch en schriftelijk contact met de Rabobank, geïnteresseerden,
rechter-commissaris in verband met de overname. Bezoek aan bedrijf, globale
inventarisatie bedrijfsmiddelen. Bespreking met doorstartende partij. Divers
telefonisch en schriftelijk contact met leveranciers van bedrijfsmiddelen.
Onderhandelen met doorstartende partij aangaande over te nemen
bedrijfsmiddelen en immateriële activa.
Schriftelijk en telefonisch contact met diverse geïnteresseerden in
bedrijfsmiddelen.

25-03-2020
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Er is overleg gew eest met de bank en de belastingdienst ten aanzien van de
fiscale positie aangaande het vaststellen van de fiscale schuld in verband met
het uitoefenen van het bodemrecht.

24-07-2020
2

Er heeft telefonisch en schriftelijk overleg plaatsgevonden tussen de bank en
de curator aangaande de afw ikkeling van het bodemvoorrecht van de fiscus.

12-02-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restant voorraad

€ 20.130,00

totaal

€ 20.130,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Na uitlevering van de goederen w aarop eigendomsvoorbehoud w as geclaimd,
resteerde een restantvoorraad. De koper w as bereid deze restantvoorraad
over te nemen onder aftrek van niet (meer) te gebruiken goederen en
producten in verband met de houdbaarheidsdatum, kw aliteit issues en
klantbedrukking. Deze overeenkomst is als een addendum bij de
activaovereenkomst gevoegd.

25-03-2020
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De volledige verkoopopbrengst is door de overnemende partij per abuis op de
boedelrekening overgemaakt. De boedel heeft de opbrengst doorgestort naar
de Rabobank.

24-07-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bezoek aan bedrijf ter inventarisatie, schriftelijk en telefonisch contact met
leveranciers, Rabobank, doorstartende partij/koper. Schriftelijk en telefonisch
contact met diverse geïnteresseerden in voorraad.

25-03-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Afkoop retentierecht
totaal

Boedelbijdrage
€ 4.500,00

€ 0,00

€ 4.500,00

Toelichting andere activa
Door een loonverpakkings/vervoersbedrijf is op een door De W estfriesche
Pindabranderij B.V. geprepareerde voorraad verpakt materiaal retentierecht
uitgeoefend. Deze voorraad verpakt materiaal had door dit vervoersbedrijf bij
een klant van De W estfriesche Pindabranderij B.V. afgeleverd moeten w orden.
Zie voor verdere toelichting onderdeel 5.6.

25-03-2020
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De boedelbijdrage van € 4.500,00 is bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

24-07-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Divers schriftelijk en telefonisch contact met het vervoersbedrijf en de klant.
Opstellen en toezenden factuur t.b.v. overname voorraad verpakt materiaal.

25-03-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

opgave failliet: € 584.333,00

€ 584.333,00

totaal

€ 584.333,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Bij het verzoekschrift tot de aanvraag van surseance van betaling is opgave
gedaan van een openstaande debiteurenpost van € 584.333,00. De curator
heeft vooralsnog geen verder onderzoek naar de hoogte van dit bedrag
gedaan.

25-03-2020
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De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank. Deze heeft Mirus International
ingeschakeld om de debiteurenincasso ter hand te nemen.
Vermoedelijk zullen een aantal debiteuren niet tot betaling overgaan omdat
leveringscontracten zijn beëindigd.
De curator heeft in deze verslagperiode veelvuldig contact gehad met Mirus
International ten aanzien van de debiteurenincasso, onder andere door
contact te onderhouden met de Rabobank en de overnemende partij om Mirus
toegang te laten verstrekken tot de administratie en ter beantw oording van
vragen met betrekking tot debiteuren en andere met de debiteurenincasso
verband houdende zaken.

24-07-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Tot op dit moment zijn er w einig tot geen w erkzaamheden verricht ten aanzien
van de debiteuren.

25-03-2020
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Divers telefonisch en schriftelijk contact met Mirus International, de Rabobank
en de overnemende partij.

24-07-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.050.698,29
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank bestaat uit
1. een blijkens akte/overeenkomst d.d. 1 juni 2017 verstrekte lening
oorspronkelijk groot € 2.000.000,00
- restant hoofdsom
€ 1.333.334,00
- lopende rente vanaf 1/1/2020
p.m.

25-03-2020
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- extra renten vanw ege te late betaling/vergoedingsrente
p.m.
2. een blijkens akte/overeenkomst d.d. 1 juni 2017
verstrekt krediet in rekening-courant
tot een maximum van € 1.250.000,00
- debetsaldo
- lopende rente, provisie en kosten

€

717.364,29
p.m.

3. buitengerechtelijke incassokosten en uitw inningskosten
p.m.
Totaal

_______________
€ 2.050.698,29
============

5.2 Leasecontracten
Er bestond een leaseovereenkomst ten aanzien van een BMW -3 serie Gran
Turismo die door de leasemaatschappij is opgehaald.

25-03-2020
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De Rabobank had met de failliet een financial leasecontract gesloten voor een
vorm-, vul- en sluitmachine en tw ee etiketteermachines. De vordering is door
Rabo Lease ingediend.

5.3 Beschrijving zekerheden
De door de failliet gestelde zekerheid bestond uit:
- verpanding van alle huidige en toekomstige inventaris en voorraden blijkens
onderhandse akte d.d. 20 maart 2015;
- verpanding van alle huidige en toekomstige inventaris, transportmiddelen,
voorraden en vorderingen op derden blijkens onderhandse akte d.d. 8 juni
2017.

25-03-2020
1

Ten aanzien van de verpanding van vorderingen heeft de bank gebruik
gemaakt van de zogeheten 'collectieve verpanding'. De laatste geregistreerde
verzamelvervolgpandakte dateert van 30 januari 2020.

5.4 Separatistenpositie
De bank oefent haar separatisten positie in overleg met de boedel uit.

25-03-2020
1

Dit overleg zal in gang w orden gezet.

10-11-2020
3

De uitoefening van de separatistenpositie van de bank is afgew ikkeld.

12-02-2021
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In totaal hadden zich 42 schuldeisers gemeld met een eigendomsvoorbehoud
met een vordering ad €
1.694.426,93 tezamen. Dit aantal is zo hoog aangezien veel schuldeisers verse
producten hadden geleverd onder de algemene condities van de Nederlandse
Vereniging voor de handel in gedroogde zuidvruchten, specerijen en
aanverw ante artikelen. Daarnaast w as veel verpakkingsmateriaal aanw ezig,
op w elke producten ook veelal eigendomsvoorbehoud van toepassing is.
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De schuldeisers w erden, tenzij reeds duidelijk w as dat er geen goederen
w aren aangetroffen, uitgenodigd voor een kijk/ophaaldag op vrijdag 28
februari 2020. Van een drietal crediteuren w as op voorhand een bericht
ontvangen dat zij alsnog afstand deden van het eigendomsvoorbehoud. In
sommige gevallen w as het ook een afw eging w aarbij men in het oog moest
houden of de kosten de baten niet zouden overschrijden; voor het ophalen
van de goederen zouden immers transportkosten moeten w orden gemaakt en
personeel w orden ingezet.
Bij tw ee schuldeisers w as er sprake van roerende zaken die, in het eerste
geval, door plaatsing in een machine bestanddeel w erden van deze machine
en, in het tw eede geval, van goederen die w aren vermengd met andere
goederen, w aardoor in beide gevallen het eigendomsvoorbehoud w as komen
te vervallen. Drie schuldeisers w aren of zijn nog in onderhandeling met de
doorstartende partij ten aanzien van het eventueel overnemen van de
aanw ezige voorraad. In totaal hebben negentien schuldeisers inmiddels hun
goederen opgehaald, w aarvan zes schuldeisers zijn overgegaan tot creditering
van de opgehaalde goederen voor in totaal een bedrag van € 17.852,17.
Na herschikking van de achtergebleven goederen is ten aanzien van een vijftal
schuldeisers gebleken dat er toch goederen aanw ezig w aren. Deze partijen
zijn alsnog aangeschreven met het verzoek de goederen op te halen. Van
deze schuldeisers heeft één schuldeiser inmiddels gemeld dat de aangetroffen
goederen niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen. Van de overige
schuldeisers is het op dit moment nog niet bekend of de goederen inmiddels
zijn opgehaald.
Met een enkele crediteur heeft na uitlevering van de eigendomsvoorbehouden
nog telefonisch of schriftelijk contact plaatsgevonden. Voor zover de curator
bekend zijn de eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
P.W . van der W aal:
Bovengenoemd loonverpakkingsbedrijf had een voorraad verpakt materiaal in
bezit dat bestemd w as voor een klant van De W estfriesche Pindabranderij B.V.
Deze voorraad met een verkoopw aarde van € 7.500 w as eigendom van failliet
maar het verpakkingsbedrijf kon een retentierecht uitoefenen. Op grond van
artikel 60 Fw is overw ogen de zaken op te eisen en te gelde te maken w aarna
het loonverpakkingsbedrijf preferentie had kunnen uitoefenen met betrekking
tot de opbrengst. Mede vanw ege de houdbaarheidsdatum van het materiaal
w as haast geboden en is de voorraad verpakt materiaal vrijgegeven onder de
voorw aarde dat het loonverpakkingsbedrijf een vergoeding voor de voorraad
zou overmaken aan de boedel van € 4.500,00. Dit voorstel is geaccepteerd en
het materiaal kon aan de klant w orden uitgeleverd.

25-03-2020
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Logistiek Centrum Stad Alkmaar:
De failliet hield een voorraad aan bij een transporteur, Logistiek Centrum Stad
Alkmaar. Het betrof hier tw intig pallets notenproducten bestemd voor een
supermarkt. De transporteur oefende ten aanzien van deze goederen
retentierecht en een vuistpandrecht uit.
Zow el het retentie- als het vuistpandrecht w erden gebaseerd op de door de
transporteur gehanteerde algemene voorw aarden.
Uit de uitspraak W icanton/Diolen Rechtbank Rotterdam, 17 augustus 2011 LJN
BR5525 volgt dat een dergelijk vuistpandrecht geldig is tenzij het
transportbedrijf op de hoogte w as van een eerder door de bank gevestigd
pandrecht. Uit niets blijkt dat dit het geval is.
De supermarkt heeft gevraagd om de partij aan haar uit te leveren en w as
bereid om de gangbare inkoopprijs te betalen. In totaal komt dit neer op een
opbrengst van € 13.032,48, te vermeerderen met 9% BTW .
Na toestemming van de rechter-commissaris is met de vervoerder afgesproken
dat deze opbrengst tussen de vervoerder en de boedel bij helfte zal w orden
verdeeld. Er zal betaald w orden w anneer Aldi daadw erkelijk de goederen
geleverd heeft gekregen, w aarna de helft van de opbrengst zal w orden
overgemaakt naar Logistiek Centrum Stad Alkmaar.

De opbrengst van de uitgeleverde goederen is betaald op de
faillissementsrekening, w aarna de helft hiervan is doorgestort naar de
vervoerder, zoals afgesproken.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

25-03-2020
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5.8 Boedelbijdragen
€ 11.602,70

25-03-2020
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Toelichting
De opbrengst van de verkoop van de in retentie gehouden goederen bedraagt
€ 4.500,00 (P.W . van der W aal) + € 7.102,70 (Logistiek Centrum Stad Alkmaar)
= € 11.602,70.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Met de bank zal w orden afgerekend ten aanzien van de met FoodTrend
Opmeer BV. gesloten activaovereenkomst. De retentierechten en
eigendomsvoorbehouden zullen, voor zover dit nog niet is geschied, w orden
afgew ikkeld.

25-03-2020
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De eigendomsvoorbehouden en retentierechten zijn afgew ikkeld.

24-07-2020
2

Er zal overleg met de bank dienen plaats te vinden over de
separatistenpositie van de bank.

10-11-2020
3

Het overleg met de bank over haar separatistenpositie is afgerond.

12-02-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zie 6.4.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
Voorafgaand aan het faillissement zijn er besprekingen gevoerd met De
Monchy B.V. Deze vennootschap had belangstelling voor overname van het
bedrijf. In eerste instantie is gekeken naar de mogelijkheden om de aandelen
te verw erven. Hier is van afgezien omdat er te veel schulden zouden zijn.
Daarnaast w aren er met verschillende partijen leveringsovereenkomsten
afgesloten zonder w instmarge.
De Monchy heeft vervolgens overleg gevoerd met de Rabobank met de
bedoeling om de vordering van de Rabobank met de daaraan verbonden
zekerheden over te nemen door middel van een cessie. Deze overname is niet
gelukt omdat de Rabobank als pandhouder van de bedrijfsinvesteringen w erd
geconfronteerd met het bodemrecht van de fiscus. De bedrijfsactiviteiten
behoren tot de moedermaatschappij W FP Beheer B.V. en w orden aan de
dochter De W estfriesche Pindabranderij B.V. verhuurd.
Vanw ege dit bodemrecht is vervolgens de surseance van betaling van W FP
Beheer B.V. aangevraagd. Er bestond de nodige belangstelling met betrekking
tot overname van de bedrijfsactiviteiten. In verband hiermee w as de aandacht
gericht op verkoop van de inventaris en de machines en de aan de
bedrijfsvoering verbonden goodw ill.
Naast deze activa w as er een voorraad en een debiteurenportefeuille. Aan de
voorraad kleefde voor een groot gedeelte eigendomsvoorbehoud. Verkoop van
de voorraad w as voor continuïteit van de bedrijfsvoering niet noodzakelijk.
Hierdoor is er voor gekozen om eerst het eigendomsvoorbehoud af te w ikkelen
en daarna de restant voorraad te verkopen. De debiteurenportefeuille w ordt
door de bank uitgew onnen.
Ongeveer 10 partijen hadden zich met belangstelling voor overname van activa
gemeld. De ene partij serieuzer dan de andere. Uiteindelijk zijn er tw ee
partijen overgebleven die serieuze biedingen hebben gedaan op de inventaris
en de goodw ill.
Op 18 februari zijn, nadat er enige indicatieve biedingen w aren gedaan, beide
partijen in de gelegenheid gesteld om de uiterste bieding te doen. De Monchy
bood voor goodw ill en inventaris € 1.000.000,00, de andere partij €
1.035.000,00. De Monchy bood aan tenminste 8 w erknemers een
dienstverband aan, bij de andere partij w aren dat er 3.
De verhuurder van het pand w ilde w el een huurovereenkomst sluiten met De
Monchy, niet met de andere partij. Bij het aangaan van een huurovereenkomst
met De Monchy zou de verhuurder afzien van indiening van de huurvordering
als boedelvordering.
De beide biedingen zijn met de Rabobank besproken. Het standpunt van de
bank w as dat een gedeelte van de goodw ill w as aan te merken als aan de
activa gebonden goodw ill. De boedel kon kiezen uit een hogere opbrengst van
€ 135.000,00 of een lagere van € 125.000,00. In verband met een lagere
boedelschuld en meer behoud van w erkgelegenheid is in samenspraak met de
rechter-commissaris besloten voor de bieding van De Monchy B.V. te kiezen.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
Uit een taxatierapport van de inventaris zoals opgesteld door het NTAB bleek
dat er sprake w as van een executiew aarde van € 388.675,00 en een
onderhandse verkoopw aarde van € 871.005,00.

25-03-2020
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De curator is in samenspraak met de rechter-commissaris akkoord gegaan met
het bod van € 1.000.000,00, w aarbij 185k aan de Rabobank toekomt en 125k
aan de boedel.

6.6 Opbrengst
€ 1.000.000,00
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Toelichting
Zie 6.5.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie 3.1.

25-03-2020
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Divers schriftelijk en telefonisch contact met geïnteresseerden, bieders,
Rabobank, rechter-commissaris, interim manager bij De W estfriesche
Pindabranderij B.V., verhuurder. Onderzoek diverse scenario's biedingen.

25-03-2020
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Schriftelijk en telefonisch contact met diverse geïnteresseerden en (advocaat
van) koper, koper zelf. Onderzoek en aanpassen activaovereenkomst. Divers
schriftelijk en telefonisch contact met leveranciers inz. eventuele overname
contracten etc. Bespreking(en) met doorstartende partij.
Na de doorstart is er nog regelmatig contact gew eest met de koper,
voornamelijk ten aanzien van overname van licenties softw are, domeinnamen
etc. w aar mede-ondertekening van de curator vereist w as.

24-07-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Kort na het uitspreken van het faillissement is de administratie aangeleverd.
Zo op het eerste gezicht ziet de boekhouding er overzichtelijk uit. Deze zal nog
aan een nader onderzoek w orden onderw orpen.

25-03-2020
1

Dit onderzoek is nog niet afgew ikkeld.

12-02-2021
4

Dit onderzoek is nog niet afgew ikkeld.

21-05-2021
5

Dit onderzoek is nog niet afgew ikkeld.

02-09-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Tot en met het boekjaar 2014 zijn de jaarrekeningen tijdig gedeponeerd. De
boekjaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn in het geheel niet
gedeponeerd. Zie onderstaand overzicht uit het Historisch dossier
Deponeringen van de Kamer van Koophandel:
Boekjaar 2014
Datum deponering 15-6-2015
Omvang klein
Maand einde boekjaar 12
Soort jaarstukken Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk 11-6-2015
Boekjaar 2013
Datum deponering 23-7-2014
Omvang klein
Maand einde boekjaar 12
Soort jaarstukken Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk 23-7-2014
Boekjaar 2012
Datum deponering 1-8-2013
Omvang klein
Maand einde boekjaar 12
Soort jaarstukken Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk 31-7-2013
Boekjaar 2011
Datum deponering 31-5-2012
Omvang klein
Maand einde boekjaar 12
Soort jaarstukken Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk 4-5-2012
Boekjaar 2010
Datum deponering 25-11-2011
Omvang klein
Maand einde boekjaar 12
Soort jaarstukken Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk 23-11-2011
Boekjaar 2009
Datum deponering 27-9-2010
Omvang klein
Maand einde boekjaar 12
Soort jaarstukken Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk 23-9-2010
Boekjaar 2008
Datum deponering 8-10-2009
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Omvang klein
Maand einde boekjaar 12
Soort jaarstukken Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk 7-10-2009
Juridische gegevens
Rechtspersoon :
Rechtsvorm Besloten vennootschap met gew one structuur
Statutaire zetel Opmeer
Eerste inschrijving in het Handelsregister 3-6-2008
Akte van oprichting 30-5-2008
Geplaatst kapitaal EUR 436.000,00
Gestort kapitaal EUR 436.000,00

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit is niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van De W estfriesche Pindabranderij B.V. bedraagt
€ 2.000.000 bestaande uit 20.000 gew one aandelen van € 100. Hiervan zijn
geplaatst en volgestort 4.360 gew one aandelen. De aandelen staan op naam
van W FP Beheer B.V.

25-03-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit is in onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is nog niet
afgerond.

Toelichting
Het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is nog niet
afgerond.

Toelichting
Dit onderzoek is nog niet afgew ikkeld.

Toelichting
De rechter-commissaris is vertrouw elijk op de hoogte gebracht van het
onderzoek naar onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen via het
faillissement van W FP Group B.V.

Toelichting
Dit onderzoek is nog niet afgew ikkeld.

7.6 Paulianeus handelen

25-03-2020
1

24-07-2020
2

10-11-2020
3

12-02-2021
4

21-05-2021
5

02-09-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

25-03-2020
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Toelichting
Dit is in onderzoek.

Toelichting
Van verschillende zijden hebben de curator berichten bereikt dat er
voorafgaand aan het aanvragen van de surseance van betaling goederen zijn
w eggevoerd. Dit zal verder w orden onderzocht.
In onderzoek

24-07-2020
2

12-02-2021
4

Toelichting
Ten aanzien van het w egvoeren van activa voorafgaand aan het faillissement
is overleg gew eest met diverse partijen.
In onderzoek

21-05-2021
5

Toelichting
Dit onderzoek is nog niet afgew ikkeld.
In onderzoek

02-09-2021
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Toelichting
Dit onderzoek is nog niet afgew ikkeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Volgt nog.

25-03-2020
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De uitkomsten van het onderzoek naar eventueel onrechtmatig handelen
zullen in de volgende verslagen w orden opgenomen.

24-07-2020
2

De uitkomsten van het onderzoek zijn nog niet bekend. Het onderzoek is nog
gaande.

10-11-2020
3

Dit onderzoek is nog niet afgew ikkeld.

12-02-2021
4

Dit onderzoek is nog niet afgew ikkeld.

21-05-2021
5

Dit onderzoek is nog niet afgew ikkeld.

02-09-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Tot nu toe voornamelijk het bekijken van ontvangen opmerkingen over het w el
en w ee binnen de bedrijfsvoering en deze opmerkingen inventariseren.
Globaal onderzoek van de boekhouding/administratie, summier onderzoek
jaarrekeningen.

25-03-2020
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Het onderzoek zal w orden voortgezet. Hierbij zal ook speciaal onderzoek
w orden verricht naar de voorraadadministratie.

24-07-2020
2

Idem.

12-02-2021
4

Idem.

21-05-2021
5

Idem.

02-09-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er is nog geen boedelvordering ingediend. Deze is w el te verw achten van het
UW V.

24-07-2020
2

Toelichting
Idem.

Toelichting
De boedelvordering van het UW V is nog niet aangemeld.
€ 133.951,66

Totaal

8.2 Pref. vord. van de fiscus

10-11-2020
3

12-02-2021
4

Toelichting
UW V heeft inmiddels haar boedelvordering ingediend. De vordering w ordt als
volgt gespecificeerd:
Doorgew erkt voor curator
Loonvord. ex art. 66 lid 1 W W
Premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W
Pensioenpremie ex art. 66 lid 2 W W

25-03-2020
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€
723,96
€ 104.428,06
€ 19.315,65
€
9.483,99
_____________
€ 133.951,66
============

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.448,00

25-03-2020
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Toelichting
De belastingdienst heeft tot op dit moment een totaalbedrag aan vorderingen
ingediend ter hoogte van
€ 9.448,00. Deze vorderingen hebben betrekking op loonheffing over
november en december 2019 en motorrijtuigenbelasting over 2019.

Toelichting
Idem. In de toelichting bij verslag 1 is per abuis 9.448,00 genoteerd in plaats
van € 19.448,00.
€ 5.535,00

24-07-2020
2

10-11-2020
3

Toelichting
De vordering van de belastingdienst is gereduceerd tot een bedrag van €
5.535,00 door verminderingen voor in totaal een bedrag van € 14.249,00.
Vanw ege het gegeven dat de hele groep voor de BTW een fiscale eenheid is,
zijn de BTW -aanslagen voor de hele groep opgelegd en op de preferente
crediteurenlijst van W FP Beheer B.V. genoteerd.
€ 5.535,00

12-02-2021
4

Toelichting
De fiscale vordering van de belastingdienst is niet gew ijzigd sedert het vorige
verslag.
€ 5.535,00

21-05-2021
5

Toelichting
De fiscale vordering van de belastingdienst is niet gew ijzigd sedert het vorige
verslag.
€ 238.367,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft De W estfriesche Pindabranderij B.V. aansprakelijk
gesteld voor de vordering Omzetbelasting ex artikel 29 lid 7 OB ad €
232.832,-. Zij baseert dit op artikel 43 Invorderingsw et 1990. Voor het
overige is de fiscale vordering ongew ijzigd gebleven.

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen preferente vordering ingediend.

25-03-2020
1

24-07-2020
2

Toelichting
Idem.

Toelichting
De preferente vordering van het UW V is nog niet aangemeld.
€ 96.173,94

10-11-2020
3

12-02-2021
4

Toelichting
De preferente vordering van het UW V is ingediend. De vordering w ordt als
volgt gespecificeerd:
Loonvordering ex ar. 66 lid 1 W W
Premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W
Totaal

€
81.032,73
€
15.141,21
_____________
€ 96.173,94
============

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn (nog) geen andere preferente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Idem.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
103

25-03-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben 103 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
111

24-07-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben 111 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
116

10-11-2020
3

Toelichting
Tot nu toe hebben 116 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
117

12-02-2021
4

Toelichting
Tot nu toe hebben 117 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
118
Toelichting
Nu UW V haar eveneens haar concurrente vordering heeft ingediend, is het
aantal crediteuren verhoogd tot 118.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

21-05-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.950.851,88

25-03-2020
1

Toelichting
Deze 103 crediteuren hebben voor in totaal € 5.950.851,88 aan concurrente
vorderingen ingediend. Dit is inclusief de vorderingen van de Rabobank,
alsmede een door (de advocaat van) een klant ingediende claim vanw ege
geleden schade.
€ 6.068.461,04

24-07-2020
2

Toelichting
Deze 111 crediteuren hebben voor in totaal € 6.068.461,04 aan concurrente
vorderingen ingediend. Dit is inclusief de vorderingen van de Rabobank,
alsmede een door (de advocaat van) een klant ingediende claim vanw ege
geleden schade.
€ 6.074.596,94

10-11-2020
3

Toelichting
Deze 111 crediteuren hebben voor in totaal € 6.074.596,94 aan concurrente
vorderingen ingediend. Dit is inclusief de vorderingen van de Rabobank,
alsmede een door (de advocaat van) een klant ingediende claim vanw ege
geleden schade.
€ 6.045.496,72

12-02-2021
4

Toelichting
Er is sedert het vorige verslag één nieuw e vordering door een crediteur
ingediend en er is één vordering verw ijderd van de crediteurenlijst, aangezien
het Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen
heeft aangegeven geen vordering meer te hebben.
€ 6.071.788,64

21-05-2021
5

Toelichting
De concurrente crediteurenpositie is toegenomen met een bedrag van €
26.291,92, de door UW V ingediende concurrente vordering.
€ 6.073.317,41
Toelichting
Per abuis is bij het vorige verslag een onjuist bedrag vermeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

02-09-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om een uitspraak te doen over de verw achte w ijze van
afw ikkeling.

25-03-2020
1

Idem.

24-07-2020
2

Idem.

10-11-2020
3

Het is nog niet te zeggen op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

12-02-2021
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Idem.

21-05-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Uitnodigen crediteuren om de vorderingen in te dienen, te w oord staan en
beantw oorden van diverse vragen telefonisch en per e-mail. Inventariseren
van binnengekomen vorderingen, plaatsen van de vorderingen op de lijst van
voorlopig erkende crediteuren. Het in kaart brengen van de totale
crediteurenpositie.
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Idem.
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Idem.
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Idem.
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Idem.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.

25-03-2020
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9.3 Stand procedures
N.v.t.

25-03-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

25-03-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De onderhandelingen over verkoop van de restant voorraden zullen w orden
afgerond. De debiteurenincasso door Mirus in opdracht van de Rabobank zal
w orden gevolgd en w aar nodig zal hier ondersteuning w orden geboden. Met
de bank zal w orden afgerekend ten aanzien van de met FoodTrend Opmeer
B.V. gesloten activaovereenkomst. De eigendomsvoorbehouden en
retentierechten zullen, voor zover nog niet is geschied, w orden afgew ikkeld. Er
zal onderzoek w orden gedaan naar de administratie, onbehoorlijk bestuur en
eventuele paulianeuze handelingen. Eventuele nog niet bekende crediteuren
zullen w orden uitgenodigd om de vorderingen in te dienen. De crediteuren
zullen te w oord w orden gestaan w aarbij diverse vragen telefonisch en per email zullen w orden beantw oord. De binnenkomende vorderingen zullen w orden
geïnventariseerd, bevestigd en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
crediteuren. De totale crediteurenpositie zal in kaart w orden gebracht.
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Nu de activa zijn uitgew onnen gaat de aandacht met name uit naar de
oorzaken van het faillissement. De vraag hierbij is of het faillissement is te
w ijten aan onbehoorlijk bestuur of dat dat niet het geval w as. Daarnaast zal
het onderzoek zich toespitsen op de vraag of er voorafgaand aan het
faillissement goederen zijn afgevoerd.
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Idem.

10-11-2020
3

Idem.
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Idem.
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Het onderzoek naar de administratie, onbehoorlijk bestuur en eventuele
paulianeuze handelingen zal w orden voortgezet.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

25-03-2020
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Nog niet bekend.

24-07-2020
2

Nog niet bekend.

10-11-2020
3

Nog niet bekend.

12-02-2021
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Nog niet bekend.

21-05-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
2-3-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.
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Idem.
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Idem.

10-11-2020
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Idem.

12-02-2021
4

Idem.

21-05-2021
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Bijlagen
Bijlagen

