Openbaar faillissementsverslag
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Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

11
03-05-2021
F.16/18/446
NL:TZ:0000071990:F004
04-10-2018

mr. Neijt
mr B.J. van Dijen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Gegevens onderneming
1. De besloten vennootschap W .W .L. Solutions Holding B.V, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 59421118;
2. De besloten vennootschap K.T. Recon B.V., ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 59422637;
3. De besloten vennootschap K.T. Transport B.V., ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 59422629;
4. De besloten vennootschap K.T. E-Fulfilment B.V., ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 30275510,
allen statutair gevestigd te Veenendaal, vestigingsadres Accustraat 8, te (3903
LX) Veenendaal.

Activiteiten onderneming

05-11-2018
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Activiteiten onderneming
Blijkens uittreksels uit de Kamer van Koophandel:
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W .W .L. Solutions "Holding B.V.:
"Het verrichten van logistieke en transportdiensten zow el over land, ter zee en
in de lucht".
K.T. Recon B.V.:
"De reconditionering van kleding".
K.T. Transport B.V.:
"Het vervoeren van goederen over de w eg, niet zijnde verhuizingen, alsmede
het inzetten van expediteur, cargadoors, bevrachters en andere
tussenpersonen in het goederenvervoer".
K.T. E-Fulfilment B.V.:
"Het bouw en van w ebsites, het verzorgen van w ebapplicaties en
softw areproducten alsmede het oprichten en verw erken van, het deelnemen
in, het samenw erken met, het besturen van alsmede het (doen) financieren
van andere ondernemingen, in w elke rechtsvorm ook. Het verzenden van
postpakketten voor derden".

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
W .W .L. Solutions B.V.
Omzet
Balanstotaal
K.T. Recon B.V.
Omzet
Balanstotaal
K.T. Transport B.V
Omzet
Balanstotaal
K.T. E-fulfilment B.V.
Omzet
Balanstotaal

2015
2016
€ 742.682 € 702.268
€ 892.326
€ 771.534
€ 907.291
€ 344.924
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€ 696.191
€ 335.783

€ 1.810.658 € 2.148.399
€ 263.549
€ 360.617
€ 516.157
€ 563.611
€ 1.266.939
€ 1.120.562

De ondernemingen van curandae w erkten onder een fiscale eenheid voor de
Vennootschapsbelasting. De curator heeft nog geen cijfers over 2017 en (half
jaar) 2018 kunnen beoordelen. De curator heeft Nederpel de Block en Partners
opdracht gegeven om de administratie veilig te stellen en hoopt in het
volgende faillissementsverslag nader over de financiële gegevens te kunnen
beschikken.
W inst/verlies
2015
2016
2017
2018
W .W .L. Solutions B.V.
€ - 29.122,-- € - 37.387,-- € 3.248,-- € 156,45*
* de w eergegeven resultaten zullen vermoedelijk geen afspiegeling zijn van de
w erkelijk behaalde resultaten, nu bijvoorbeeld het resultaat van de
deelnemingen niet is verw erkt in de bekende administratie.
K.T. Transport B.V.
49.868,--.
K.T. E-fulfilment B.V.
115.525,-K.T. Recon B.V.
89.031,--

€ - 144.484,-- € 297.015,-- € 46.824,-- €
€ 21.938,--

€ 1.772,--

€ 71.285,-- € -

€ - 214.388,-- € - 258.947,-- € - 124.509,- € -

06-08-2019
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. 0 personeelsleden
K.T. Recon B.V.
34 personeelsleden vaste dienst, 68
oproepkrachten
K.T. Transport B.V.
13 personeelsleden
K.T. E-Fulfilment B.V.
6 personeelsleden
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Boedelsaldo
Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 20.116,25
K.T. Recon B.V.
€ 8.013,76
K.T. Transport B.V.
€ 9.283,43
K.T. E-Fulfilment B.V.
€ 4.239,14

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 236.790,27,
K.T. Recon B.V. € 80.908,56,
K.T. Transport B.V. € 80.921,16,
K.T. E-Fulfilment B.V. € 60.408,00

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 241.813,52
K.T. Recon B.V. € 93.325,20
K.T. Transport B.V. € 115.581,63
K.T. E-Fulfilment B.V. € 121.313,62

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 242.618,32
K.T. Recon B.V. € 93.332,26
K.T. Transport B.V. € 122.504,15
K.T. E-Fulfilment B.V. € 203.502,04

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 242.633,74, K.T. Recon B.V. € 96.004,72, K.T.
Transport B.V. € 121.816,82, K.T. E-Fulfilment B.V. € 247.826,17.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 242.643,97;
K.T. Recon B.V. € 96.385,19;
K.T. Transport B.V. € 122.059,68;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 281.496,87.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 242.647,95;
K.T. Recon B.V. € 96.386,77;
K.T. Transport B.V. € 121.825,73;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 291.963,33.
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04-02-2019
2

06-05-2019
3

06-08-2019
4

06-11-2019
5

06-02-2020
6

06-05-2020
7

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 242.647,95;
K.T. Recon B.V. € 96.386,77;
K.T. Transport B.V. € 121.589,78;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 331.963,33.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 242.647,95;
K.T. Recon B.V. € 96.386,77;
K.T. Transport B.V. € 121.353,83;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 344.220,93.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 242.647,95;
K.T. Recon B.V. € 96.386,77;
K.T. Transport B.V. € 121.117,88;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 346.303,83.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 242.647,95;
K.T. Recon B.V. € 96.386,77;
K.T. Transport B.V. € 120.881,93;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 352.285,32.
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Verslagperiode
van
4-10-2018

05-11-2018
1

t/m
4-11-2018
van
5-11-2018

04-02-2019
2

t/m
3-2-2019
van
4-2-2019

06-05-2019
3

t/m
5-5-2019
van
6-5-2019

06-08-2019
4

t/m
5-8-2019
van
6-8-2019
t/m
5-11-2019

06-11-2019
5

van
6-11-2019

06-02-2020
6

t/m
5-2-2020
van
6-2-2020

06-05-2020
7

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

03-08-2020
8

t/m
2-8-2020
van
3-8-2020

03-11-2020
9

t/m
2-11-2020
van
3-11-2020

03-02-2021
10

t/m
2-2-2021
van
3-2-2021
t/m
2-5-2021

Bestede uren

03-05-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

236 uur 7 min

2

231 uur 4 min

3

167 uur 4 min

4

113 uur 48 min

5

30 uur 42 min

6

23 uur 18 min

7

11 uur 18 min

8

31 uur 18 min

9

33 uur 6 min

10

8 uur 18 min

11

3 uur 30 min

totaal

889 uur 33 min

Toelichting bestede uren
W .W .L. Solutions Holding B.V.
K.T. Recon B.V.
K.T. Transport B.V.
K.T. E-Fulfilment B.V.

223.42 uur
2.12 uur
7.42 uur
2.36 uur

05-11-2018
1

In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel in het op
het voorblad genoemde faillissementen en over zijn bevindingen vanaf de
datum w aarop deze faillissementen zijn uitgesproken. Nadrukkelijk w ordt
gew ezen op de omstandigheid dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de
informatie die de curator in de voorliggende periode heeft ontvangen. De in dit
verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook nog onderw erp
van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat thans geen definitieve uitspraak
kan w orden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen
gegevens. In een later stadium kan blijken dat eerder vermelde gegevens
moeten w orden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten
w orden ontleend.
Van belang is dat per 11 oktober 2018 de rechter-commissaris toestemming
heeft verleend voor geconsolideerde afw ikkeling inzake de verslaglegging en
de boedelkosten.
W .W .L. Solutions B.V.
K.T. Recon B.V.
K.T. Transport B.V.
K.T. E-Fulfilment B.V.

106,48 uur;
18,18 uur;
48,42 uur;
57,18 uur.

04-02-2019
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W .W .L. Solutions B.V.
K.T. Recon B.V.
K.T. Transport B.V.
K.T. E-Fulfilment B.V.

13,36 uur;
8,42 uur;
38,06 uur;
108,42 uur.

06-05-2019
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W .W .L. Solutions B.V.
K.T. Recon B.V.

18,54 uur;
3,24 uur;
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K.T. Transport B.V.
K.T. E-Fulfilment B.V.

9,24 uur;
82,06 uur

W .W .L. Solutions B.V. 5,18 uur;
K.T. Recon B.V.
1,06 uur;
K.T. Transport B.V.
2,36 uur;
K.T. E-fulfilment B.V. 21,42 uur.
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W .W .L. Solutions B.V. 1,18 uur;
K.T. Recon B.V.
0,90 uur;
K.T. Transport B.V.
1,60 uur;
K.T. E-fulfilment B.V. 19,30 uur.

06-02-2020
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W .W .L. Solutions B.V. 0,50 uur;
K.T. Recon B.V.
0,90 uur;
K.T. Transport B.V.
1,30 uur;
K.T. E-fulfilment B.V. 8,60 uur.

06-05-2020
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W .W .L. Solutions B.V. 1 uur;
K.T. Recon B.V.
1,40 uur;
K.T. Transport B.V.
2,40 uur;
K.T. E-fulfilment B.V. 26,50 uur.

03-08-2020
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Per abuis zijn in het 9e faillissementsverslag de uren niet nader gespecificeerd,
hierbij doe ik u deze alsnog toekomen:
UREN VERSLAG 9
W .W .L. Solutions B.V. 0,80 uur;
K.T. Recon B.V.
0,30 uur;
K.T. Transport B.V.
1,10 uur;
K.T. E-fulfilment B.V. 30,90 uur.

03-02-2021
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UREN VERSLAG 10
W .W .L. Solutions B.V. 0,70 uur;
K.T. Recon B.V.
0,20 uur;
K.T. Transport B.V.
0,60 uur;
K.T. E-fulfilment B.V. 6,80 uur.
UREN VERSLAG 11
W .W .L. Solutions B.V. 0,60 uur;
K.T. Recon B.V.
0,00 uur;
K.T. Transport B.V.
0,10 uur;
K.T. E-fulfilment B.V. 2,80 uur.

03-05-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
W .W .L. Solutions Holding B.V. is opgericht op 11 december 2013 en
ingeschreven in het Handelsregister op 12 december 2013. Bestuurder van
deze vennootschap is de heer G.J.W .J. Kruger en de commissaris is de heer J.
Kruger.
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K.T. Recon B.V. is opgericht op 11 december 2013 en ingeschreven in het
Handelsregister op 12 december 2013. Enig aandeelhouder van deze
vennootschap is W .W .L. Solutions Holding B.V., w elke eveneens bestuurder is.
Er zijn geen commissarissen w erkzaam ten behoeve van de gefailleerde
vennootschap.
K.T. Transport B.V. is opgericht op 11 december 2013 en ingeschreven in het
Handelsregister op 12 december 2013. Enig aandeelhouder van deze
vennootschap is W .W .L. Solutions Holding B.V., w elke eveneens bestuurder is.
Er zijn geen commissarissen w erkzaam ten behoeve van de gefailleerde
vennootschap.
K.T. E-fulfilment B.V. is opgericht op 2 januari 2012 en ingeschreven in het
Handelsregister op 9 januari 2012. De Onderneming kent de volgende
handelsnamen: K.T. E-Fulfilment B.V., Kruger Pakketservice, KT Pakket Service,
PTLV Veenendaal, KT Logistiek Veenendaal, KT Transport, KT Groep, KTRV
Veenendaal, KT Reconditionering Veenendala en KT Recon. Enig aandeelhouder
sedert 30 december 2013 van deze vennootschap is W .W .L. Solutions Holding
B.V. De bestuurder is de heer G.J.W .J. Kruger. Er zijn geen commissarissen
w erkzaam ten behoeve van de gefailleerde vennootschap.

1.2 Lopende procedures
Er zijn voorafgaand aan het faillissement beslagen gelegd ten laste van
curandae, zulks als gevolg van een geschil met PostNL. In dit verband zal de
curator de nodige bescheiden nader onderzoeken, w aarbij de reeds
voorafgaand aan het faillissement gelegde beslagen zijn komen te vervallen.
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn door de curator beperkt voorgezet, dit nu als gevolg van
w anbetaling deze per faillissementsdatum zouden w orden geroyeerd. De
curator heeft afspraken gemaakt over de betaling van de achterstanden met
de vermeende eerste en vermeende tw eede pandhouder, w aarbij van belang
is dat bij gebreke van voortzetting de onderneming diende te w orden
gestaakt. Dit laatste w as als gevolg van de schadebeperkingsverplichting van
de boedel jegens derden onontkoombaar. Ook een eventuele overdracht
going-concern van de ondernemingen zou met een niet-voortzetten van de
onderneming in gevaar komen.

1.4 Huur

05-11-2018
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1.4 Huur
Er zijn tw ee huurcontracten met curandae. De curator heeft deze met
instemming van u, rechter-commissaris, opgezegd per de vroegst mogelijke
datum.
Het betrof de panden op de volgende adressen:
Accustraat 8, te Veenendaal;
Vennestraat 15, te Lisse.

05-11-2018
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Ter zake het pand aan de Molenbaan 17 te Capelle aan den IJssel bestaat er
geen huurovereenkomst. Het gebruik van dit pand zal uiterlijk 15 november
2018 komen te beëindigen.
Als gevolg van de activa/passiva overeenkomst met Vidrea Retail B.V. is de
huurovereenkomst voor het pand aan de Accustraat 8 te Veenendaal per 1
december 2018 beëindigd.

04-02-2019
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Ter zake het pand aan de Molenbaan 17 te Capelle aan den IJssel is van
belang dat daar een inval is gew eest in verband met de aanw ezigheid van
verboden middelen. Bij nadere beoordeling van de diverse bescheiden ter zake
de huur, zijn verhuurder en de boedel tot het oordeel gekomen dat curanda
niet de huurder w as van genoemd pand.
Met de verkoop van de tunnelmachine alsmede de regeling ter zake de
Dürkoppsystemen (vide 3.3 van deze overeenkomst) is de huurovereenkomst
te Lisse, voor zover aanw ezig, geëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
De curator is nog niet toegekomen aan het nadere onderzoek ter zake de
vermeende oorzaken van het faillissement. De curator bericht u dat in de
opinie van de directie van curandae het faillissement veroorzaakt door het in
stroomversnelling geraken van de financiële problemen nadat PostNL
Pakketten Benelux B.V. en Koninklijke Post.nl op 26 september 2018
conservatoir derdenbeslag legden op de vorderingen van K.T. E-fulfilment B.V.
op Tails Logistic Services B.V. alsmede op de bankrekeningen van K.T. Efulfilment B.V. Voorst beëindigde genoemde vennootschappen de bestaande
overeenkomsten met curandae, w aardoor de w erkzaamheden feitelijk dienden
te w orden gestaakt. Zoals gezegd onderzoekt de curator nog de
oorza(a)k(en) van de respectievelijke faillissementen.
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De curator w enst nog met diverse partijen te overleggen om te komen tot een
nader inzicht in de oorzaak van de faillissementen.

04-02-2019
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In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator zich meer in het
bijzonder gericht op een aantal formaliteiten in het kader van de overdracht
van de activa. Van belang is dat de koper van de activa per 19 april 2019
uitstel van betaling heeft gekregen. De koopsom w as reeds integraal voldaan,
edoch er speelt nog een aantal afw ikkelformaliteiten zoals afgifte van
vrijw aringsbew ijzen, terw ijl de curator tevens een substantieel deel van de
(debiteuren)administratie hard copy naar zich toe heeft gehaald.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. 0 personeelsleden
K.T. Recon B.V.
34 personeelsleden vaste dienst, 68
oproepkrachten
K.T. Transport B.V.
13 personeelsleden
K.T. E-Fulfilment B.V.
6 personeelsleden

05-11-2018
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Van belang is dat er gebruik w erd gemaakt van een incidenteel aantal
oproepkrachten (68).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. 0 personeelsleden
K.T. Recon B.V.
34 personeelsleden vaste dienst, 68
oproepkrachten
K.T. Transport B.V.
13 personeelsleden
K.T. E-Fulfilment B.V.
6 personeelsleden

05-11-2018
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Inmiddels heeft het UW V de loongarantie-formulieren met het personeel
ingevuld.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

8-10-2018

121

Met toestemming van uw rechter-commissaris

totaal

121

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg met het personeel ter zake geïnteresseerde partijen (doorstart)
alsmede beoordelen van loongarantieclaims van het personeel die niet w orden
overgenomen door het UW V.

05-11-2018
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Er zijn geen nadere w erkzaamheden te voorzien op dit moment.

04-02-2019
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Beoordelen en doorleiden loonaanspraken aangaande overuren personeel,
w elke in de achterliggende faillissementsperiode onder de aandacht van de
curator zijn gebracht.

06-05-2019
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3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-11-2018
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Inmiddels heeft de curator alle vorderingen van het UW V ontvangen en
beschouw t de curator deze post als afgew ikkeld behoudens nieuw e op te
komen zaken.

06-02-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Vide bijgaand taxatierapport van Puper B.V d.d. 11 oktober 2018 (mr. F.A. van
Hallw eg 20, 1181 ZT te Amstelveen). De navolgende zaken met toestemming
van U rechter-commissaris verkocht:

05-11-2018
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- Tunnelmachine en ketel te Lisse (€ 4.000,-- exclusief BTW ).
De curator heeft met instemming van u, rechter-commissaris, de activa
behorende bij het pand aan de Accustraat 8 te Veenendaal en administratief
geboekt onder W .W .L. Solutions B.V. verkocht aan Vidrea Retail B.V. Het één
en ander per 1 december 2018, w aarbij de inventaris w erd verkocht voor €
55.000.--, vervoersmiddelen voor € 12.000,-- alsmede € 1.000,-- aan
voorraden. Voorts ging de huur over per 1 december 2018 en w erden zeven
personeelsleden door de overnemende partij een arbeidsovereenkomst
aangeboden per 1 december 2018. De curator merkt op dat de verkoop van de
activa, gegeven de aard van de hangsystemen en de bevestiging er van in het
pand, niet eenvoudig w as. Voorts zijn met instemming van u, rechtercommissaris, opzetbakken verkocht voor een bedrag van € 10.605,--.

04-02-2019
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Verkoop van de recht op het Dürkoppsysteem (Lisse) aan C&A voor € 500,--.
Voorts w erden door de curator aan derden nog verkocht tw ee opleggers en
een auto, zulks voor een bedrag van € 9.764,70.
In het volgende faillissementsverslag hoopt de curator de formaliteiten rond de
verkoop af te w ikkelen.

06-05-2019
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In de achterliggende faillissementsperiode zijn de hiervoor geduide zaken
afgew ikkeld.

06-02-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

05-11-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal trachten te komen tot verkoop van de bedrijfsmiddelen als
genoemd in het taxatierapport als genoemd onder 3.3.

05-11-2018
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Vide 3.3.

04-02-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
- opleggers (behorende bij de trailers van Volvo Lease);
- bakken en stangen t.b.v. kleding;

05-11-2018
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Voor w at betreft de bakken en stangen die op de opleggers van curandae
dienen w orden geladen alsmede de hiervoor geduide opleggers behorende bij
de trailers (als geleased door curandae bij Volvo Lease) is van belang dat
deze voor één klant w erden gebruikt en in beginsel onder het pandrecht van
de eerste pandhouder vallen. Met instemming van de pandhouder en u
rechter-commissaris is tegen een boedelbijdrage van 25% het een en ander
aan een derde vervreemd. Deze activa zijn verkocht voor respectievelijk €
30.000,-- exclusief BTW voor de stangen en bakken alsmede € 20.500,-exclusief BTW ten behoeve van de opleggers (behorende bij de trailers van
Volvo Lease). Dit laatste na voldoening van de financial lease overeenkomst
van een van de opleggers (ten behoeve van Hilterman Lease) ten bedrage van
€ 1.812,-- inclusief BTW .
Voorts heeft de curator geconstateerd dat er nog dozen, pallets en kratten
aanw ezig zijn w aarbij deze voorraden de boedel toekomen. De curator is
doende de w aarde van deze zaken nader te traceren, nu deze niet zijn
gew aardeerd in het taxatierapport.
Voor w at betreft het onderhanden w erk bestond dit uit het uitleveren en
verw erken van diverse bestaande opdrachten van klanten van curandae. Het
betreft hier zow el onderhanden w erk ten aanzien van het transport ten
behoeve van K.T. Transport B.V., het reconditioneren van kleding (K.T. Recon
B.V.) en de E-fulfilment in het kader van de orderpicking (K.T. E-Fulfilment B.V.).
De curator zal het een en ander aan de hand van het overzicht van
boedeldebiteuren w aarmee de curator nog doende is nader inzichtelijk maken.
Voor zover de curator thans kan overzien zijn de w erkzaamheden ten opzichte
van alle partijen inmiddels geëindigd, w aarbij slechts ten behoeve van één
klant (w erkzaamheden in Capelle aan de IJssel) nog beperkt w ordt gew erkt.
Deze w erkzaamheden zullen uiterlijk 15 november 2018 w orden gestaakt.
vide 3.3.
De curator merkt nog op dat als gevolg van de inval aan het pand te Capelle
aan den IJssel de w erkzaamheden ter zake het onderhanden w erk ernstig
w erden bemoeilijkt.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
- Lease-overeenkomst Volvo Lease (overdracht tegen schuldovername).

05-11-2018
1

In het kader van de verkoop van de trailers aan een derde partij heeft deze
derde partij tevens 2 personeelsleden overgenomen. De curator is met de
derde partij overeengekomen dat er € 500,-- exclusief BTW per personeelslid
zal w orden voldaan. Deze betaling heeft inmiddels, na indiensttreding van
genoemde w erknemers, plaatsgevonden.
Voorts is van De Haan Advocaten een onverschuldigd betaald voorschot ten
bedrage van € 2.178,-- terug ontvangen.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal trachten de verkoop van de nog aanw ezige activa te doen
plaatshebben.
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Met SUEZ is de curator in onderhandeling over een boedelbijdrage ter zake de
door SUEZ geleverde kartonpress en de ontbinding van de overeenkomst in dit
verband tussen partijen.
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Met SUEZ (Sito) is inmiddels met instemming van u, rechter-commissaris, een
regeling bereikt die maakt dat er een bedrag van € 273,54 alsmede € 1.1815,-is toegevoegd aan het actief van K.T. Recon.
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In K.T. Recon constateerde de curator dat er nog een teruggave belasting aan
zat te komen in het kader van de W TL. Hierop is de belastingdienst
aangeschreven. Inmiddels is het bedrag van € 2.628,- door de boedel
ontvangen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Ten aanzien van de debiteuren is van belang dat de debiteurenportefeuille
dient te w orden gescheiden in debiteuren tot aan 4 oktober 2018, w aarbij er
een beroep op een eerste en tw eede pandrecht is gedaan door derden
(hetgeen door de curator thans in onderzoek is), alsmede de boedeldebiteuren
vanaf faillissementsdatum. Ten aanzien van de laatste post kan w orden
gemeld dat per datum verslaglegging boedeldebiteuren als volgt w aren
verdeeld.
KT Recon € 18.868,67
KT E-fulfilment € 25.062,97
KT Transport € 25.812,47
Voor w at betreft de prefaillissementsdebiteuren kan de curator u berichten dat
de opsomming als volgt is:
KT Recon € 160.213,16
KT E-fulfilment € 753.935,98
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KT Transport € 434.806,15
Ten aanzien van de prefaillissementsdebiteuren is voorts van belang dat er
sprake is van een substantiële betw iste vordering zijdens PostNL, terw ijl er
voorts aanzienlijke vorderingen intercompany zijn opgenomen, die eveneens
niet incasseerbaar zullen blijken te zijn. Ook vorderingen op DPD Nederland
B.V. en DHL zullen vermoedelijk lastig inbaar zijn, als gevolg van het feit dat
deze stellen ook vorderingen op curandae te hebben.
Nadat de eerste en tw eede pandhouders zijn voldaan, heeft de curator van
hen een betalingsoverzicht ontvangen, w aarbij het de curator veel tijd kost om
de, na voldoening van de pandhouders, openstaande bedragen in beeld te
krijgen. De medew erking van de partij die de incasso namens de pandhouders
deed is beperkt. Voorts claimen veel debiteuren schade te hebben geleden ter
zake het feit dat in zake K.T. Transport B.V. en K.T. E-Fulfilment B.V. hun laatste
pakketten als gevolg van de beëindiging van de diensten voor curanda zijdens
DBD en TNT Post niet meer plaats hadden.
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De incasso van zow el de boedeldebiteuren als de pre-faillissementsdebiteuren
is in volle gang. Het is een dynamisch geheel, w aarbij er nog een finale
afrekening dient te w orden opgemaakt. De in het faillissementsverslag geduide
cijfers zijn tussentijdse afrekeningen.
Prefaillissementsdebiteuren:
KTE
KTR
KTT
Totaal debiteuren per datum faill. € 565.079,61 € 17.338,45 € 64.283,63
Totaal betaald
€ 56.786,84 € 12.361,20 € 37.522,61
verrekend op lijst Cohata
pm
pm
pm
Betw ist
€ 197.580,77
Beroep op verrekening
€ 109.799,75
€ 17.772,21
Failliet
€ 9.717,50
Overige, geregelde betw istingen
€ 55.397,93
Afgeschreven vorderingen onder
€ 100,-€
933,91
€ 722,65
Overig (anders geregeld)
€
2.314,13
Totaal openstaand
€ 134.862,81 € 4.977,25 € 5.952,09
+ pm
+pm
+pm
Boedeldebiteuren
Totaal debiteuren na datum faill.
€ 27.911,36 € 18.925,07 € 26.212,22
Totaal betaald
€ 16.484,11 € 11.622,65 € 25.264,59
verrekend op lijst Cohata
pm
pm
pm
Failliet
€ 133,31
Totaal openstaand
€11.427,25 € 508,89 € 947,68
+ pm
+pm
+pm
Ook in de achterliggende faillissementsperiode is er door de boedel
substantieel tijd besteed aan het incasseren van de debiteuren, hetw elk leidt
tot het bovengenoemde resultaat tot op heden. In verband met de incasso
van de prefaillissementsdebiteuren door de pandhouders is er een
substantieel bedrag reeds voldaan/verrekend. De curator hoopt u bij het
volgende faillissementsverslag hier nader over te kunnen informeren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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Voor w at betreft de incasso van de prefaillissementsdebiteuren heeft de
vermeende eerste pandhouder haar vorderingsrecht openbaar gemaakt, zodat
er diverse bedragen bevrijdend aan deze partij zijn betaald. De curator heeft
evenw el vragen over de hoogte van de door de pandhouder geduide
vorderingen. Hierbij speelt een rol dat uit de administratie van de gefailleerde
vennootschappen op het eerste gezicht een fors lager bedrag staat geduid
dan door de eerste pandhouder gemeend in hoofdsom te moeten vorderen,
terw ijl de eerste pandhouder voorts allerhande additionele kosten en boeten
vordert die contractueel in de visie van de curator niet zijn overeengekomen.
De curator beraadt zich ten aanzien van de eerste pandhouder op nadere
rechtsmaatregelen.
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Ten aanzien van de tw eede pandhouder heeft de curator inmiddels een
opgave ontvangen, w aarbij van belang is dat de tw eede pandhouders ook uit
aan de vennootschap gelieerde partijen bestaat, w aarbij de curator zich de
vraag stelt of -mede gegeven het moment van totstandkoming van de
verpanding- hier niet mogelijk paulianeus is gehandeld. Ook met de tw eede
pandhouder heeft de curator thans overleg.
In de achterliggende faillissementsperiode verw acht de curator een aantal
voorstellen om te komen tot een regeling te kunnen afronden, terw ijl ter zake
een aantal niet betalende debiteuren w ordt verw acht dat er een procedure in
rechte zal dienen te volgen.
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In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator de integrale
debiteurenlijsten die eerst ver na faillissementsdatum door de administratie
van curanda w erden opgeleverd, nader beoordeeld. Op basis van deze laatste
debiteurenlijsten zouden er per faillissementsdatum in de respectievelijke
faillissementen in totaal € 1.356.466,56,-- aan pré faillissementsdebiteuren
open staan. Deze posten zijn verdeeld over de faillissementen van KT
Transport, KT E-fulfilment en KT Recon.
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In het kader van de regeling die met instemming van uw rechter-commissaris is
opgemaakt met de eerste en tw eede pandhouders op de debiteuren (en
toegew ezen op 29 november 2018) is er in totaal ene bedrag van € 537.858,-op de rekeningen van de eerste pandhouder, Cohata, een vennootschap naar
Spaans recht, voldaan. Dat ter delging van de vorderingen van de eerste en
tw eede pandhouders. Een en ander is deels voldaan door de incasso van de
aan Cohata, als genoemd, verpande debiteuren door Cohata zelf. In het kader
van de Cohata opgegeven administratie zou er een bedrag van € 467.834,61
door Cohata zijn geïncasseerd. Hierna diende er, ter voldoening van de
vordering van € 537.858,--, nog door de boedel een bedrag van € 70.020,39 te
w orden voldaan. Dit bedrag is voldaan door een van de debiteuren van KT
Transport B.V., te w eten PostNL. In het kader van de debiteurenpositie w aarbij
er nog een bedrag van € 92.468,09 diende te w orden voldaan door PostNL.
Hierbij is het genoemde bedrag van € 70.020,39 voldaan aan Cohata, althans
haar gemachtigde, w aarna er nog een bedrag van € 22.447,70 w erd voldaan
op de faillissementsrekening van KT Transport.
Het een en ander betekent dat er thans nog op basis van de debiteurenlijsten
€ 818.608,56 in de respectievelijke faillissementen zouden openstaan. Dit
bedrag w ijzigt zo'n beetje bij iedere opgave die de curator krijgt vanuit de
administratie van curandae. De incasso kost veel moeite, mede gegeven het
feit dat er veel schadeclaims als verrekening w orden opgew orpen. Deze
zouden voortvloeien uit de gebrekkige dienstverlening nadat PostNL en DPD
hun samenw erking met curandae staakten in de pre-faillissementsperiode. Ook
speelt een rol dat er veel debiteuren al dan niet in batches (deel)betalingen
hebben gedaan op een aan een andere entiteit gelieerde bankrekening,

hetgeen extra administratieve lasten met zich meebrengt. Inmiddels zijn de
onderstaande bedragen geïncasseerd, w aarbij de curator nog doende is een
eenduidig beeld te verkrijgen:
Prefaillissementsdebiteuren:
KTE
KTR
KTT
Totaal debiteuren per datum faill. € 761.429,25 € 160.231,16 € 434.806,15
w aarvan verrekend op lijst Cohata pm
pm
pm
Ontvangen op faill. rek
€ 181.546,89 € 3.647,64 € 39.234,41
Reeds betaald op rekening KT
€ 26.958,36 € 16.643,37 € 17.148,35
Failliet
€
9.717,60
Afgeschreven vorderingen onder
€ 100,-€
933,91 €
0,00 € 644,42
Overig (anders geregeld)
pm
Betw ist
pm
pm
pm
Beroep op verrekening
pm
Betw ist
pm
pm
pm
Beroep op verrekening
pm
Thans resteert totaal nog een opstaande vordering van alle faillissementen
tezamen van € 542.041,59.

De curator tracht in de komende faillissementsperiode inzicht te krijgen op de
individuele posten en zal in het volgende verslag hiervan rekening en
verw oording doen.
Voor w at betreft de incasso is verder van belang dat de curator in overleg met
uw rechtbank dagvaardingen voorbereidt voor de debiteuren die nog niet
hebben voldaan, terw ijl anderszins er w ordt overlegd over regelingen, w aarbij
er een fors aantal regelingen inmiddels is overeengekomen. In dit verband is
van belang dat er ook een aantal vorderingen inmiddels zijn afgeschreven.
Voor w at betreft de boedeldebiteuren constateert de curator thans dat de
incasso zo goed als afgew ikkeld kan w orden beschouw d. W at hierbij speelt is
dat als gevolg van het feit dat Cohata, als pandhouder niet alleen prefaillissementsfacturen van curandae maar tevens boedelvorderingen
incasseerde er feitelijk een verrekening dient plaats te hebben. Nu evenw el
het saldo van de door Cohata geïncasseerde boedeldebiteuren lager is dan
het saldo pre-faillissementsdebiteuren dat alsnog door de curator is
geïncasseerd, is het nader in beeld brengen voor de boedel niet opportuun.
Boedeldebiteuren
KTE
KTR
KTT
Totaal debiteuren na datum faill. € 25.503,64 € 18.925,07 € 26.231,48
Totaal betaald
€ 25.233,18 € 11.707,16 € 25.865,08
(20,42 teveel)
verrekend op lijst Cohata
€
0,00 € 6.660,22 €
0,00
Afgeschreven vorderingen
€
83,89 €
0,00 €
0,00
Totaal openstaand
€
0,00 €
508,89 €
366,40
De curator acht het gegeven de reeds geïncasseerde boedeldebiteuren in de
respectievelijke faillissementen niet opportuun om nader te incasseren en
staakt de boedeldebiteurenincasso.
In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator diverse bedragen
ontvangen in het kader van de door Uw rechtbank goedgekeurde regelingen,
dan w el betalingen zijdens de respectievelijke pre-faillissementsdebiteuren.
Een en ander houdt in dat in de achterliggende faillissementsperiode
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ontvangen is op de faillissementsrekeningen de navolgende bedragen. De
boedel heeft in de achterliggende faillissementsperiode relatief veel tijd in de
debiteurenincasso moeten steken. Het een en ander met de navolgende
resultaten:
Pre-faillissementsdebiteuren
K.T.E
K.T.R K.T.T
Totaal openstaand bij aanvang aanschrijven
debiteuren volgens onze administratie
€ 743.471,12 € 160.372,62 €
462.267,23
W aarvan geïnd en verrekend op lijst Cohata € 140.472,05 € 119.027,60 €
262.506,18
Ontvangen op faillissementsrekening
€ 225.857,58 € 3.647,64 €
44.286,91
Reeds betaald op rekening failliet
€ 26.958,36 € 16.643,37 €
17.148,35
Afgeschreven vorderingen/oninbaar
€ 133.938,10 € 0,00 €
100.349,51
Totaal openstaand
€ 216.245,03 € 21.054,01 € 37.976,28
Nog te incasseren middels lopende regeling

€ 32.016,74 € 0,00 € 0,00

Inzake K.T. E-fulfilment is € 10.000,-- ontvangen w aarvan op basis van de
regeling er € 395,-- dient te w orden geboekt aan K.T. Transport. Hetgeen in
het volgende faillissementsverslag zal zijn verw erkt.
Boedeldebiteuren
K.T.E
K.T.R
K.T.T
Totaal debiteuren na datum faillissement € 25.503,64 € 18.925,07 €
26.231,48
W aarvan geïnd en verrekend op lijst Cohata € 0,00
€ 6.660,22
€ 0,00
Ontvangen op faillissementsrekening
€ 25.233,18 € 11.745,56 €
25.865,08
Te veel betaald door debiteur
€ 0,00
€ 0,00
€ 20,42
Afgeschreven vorderingen
€ 83,89
€ 0,00
€ 0,00
Totaal openstaand
€ 186,57 € 519,29
€ 386,82
Als gevolg van een door u, rechter-commissaris, goedgekeurde regeling met
één van de boedeldebiteuren is er nog een bedrag van € 38,40 geïncasseerd
in het faillissement van K.T. Recon B.V. Overigens heeft de curator de incasso
van de boedelvorderingen gestaakt.
Pre-faillissementsdebiteuren
K.T.E
K.T.R K.T.T
Totaal openstaand bij aanvang aanschrijven
debiteuren volgens onze administratie
€ 743.471,12 € 160.372,62 €
462.267,23
W aarvan geïnd en verrekend op lijst Cohata € 140.472,05 € 119.027,60 €
262.506,18
Ontvangen op faillissementsrekening
€ 258.081,49 € 3.647,64 €
43.767,76
Reeds betaald op rekening failliet
€ 26.958,36 € 16.643,37 €
16.425,30
Afgeschreven vorderingen/oninbaar
€ 137.034,15 €
0,00 €
97.741,08
Totaal openstaand
€ 169.127,78 € 21.054,01 €
41.826,91
Nog te incasseren middels lopende regeling

€ 692,70 € 0,00

€ 0,00

Als gevolg van de inspanningen in de achterliggende faillissementsperiode is er
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een bedrag van € 31.323,77 ontvangen in het faillissement van K.T. EFulfilment B.V. Het kost de boedel veel energie om de debiteuren te
incasseren, w aarbij de verw eren nader in beeld zijn gebracht. De curator
hoopt in de komende faillissementsperiode danw el procedures voor te
bereiden, danw el minnelijke regelingen te treffen om het grootste deel van de
debiteurenportefeuille af te kunnen ronden.
Voor w at betreft de boedeldebiteuren heeft de curator in het vorige verslag
aangegeven dat hij de incasso daarvan nader zal staken.
Pre-faillissementsdebiteuren
K.T.E
K.T.R K.T.T
Totaal openstaand bij aanvang aanschrijven
debiteuren volgens onze administratie
€ 743.471,12 € 160.372,62 €
462.267,23
W aarvan geïnd en verrekend op lijst Cohata € 140.472,05 € 119.027,60 €
262.506,18
Ontvangen op faillissementsrekening
€ 268.543,33 € 3.647,64 €
43.767,76
Reeds betaald op rekening failliet
€ 26.958,36 € 16.643,37 €
16.425,30
Afgeschreven vorderingen/oninbaar
€ 137.034,15 €
0,00 €
97.741,08
Totaal openstaand
€ 148.204,10 € 21.054,01 €
41.826,91
Nog te incasseren middels lopende regeling

€ 230,86 € 0,00
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€ 0,00

Als gevolg van de inspanningen van de curator is in de achterliggende
faillissementsperiode een bedrag van € 10.461,84 geïncasseerd.
De curator verw acht in de komende faillissementsperiode op basis van door u,
rechter-commissaris, geaccordeerde regelingen nog een bedrag van € 22.000,- te incasseren. Los daarvan is de curator doende om nadere
incassomaatregelen te treffen ten opzichte van de nog uitstaande debiteuren
in de respectievelijke faillissementen. De curator komt hier in de komende
faillissementsperiode op terug.

In de achterliggende faillissementsperiode is er een bedrag van € 40.000,-geïncasseerd aan debiteurenposten in het faillissement van K.T. E-fulfilment
B.V. Deze betalingen, als gevolg van diverse regelingen met debiteuren maken
dat de lijst met geïncasseerde pre-faillissementsdebiteuren op de
faillissementsrekening is aangew assen tot een bedrag van € 308.774,25 in
genoemd faillissement. Als gevolg van de regelingen zijn er uiteraard ook
bedragen afgeschreven zodat dit bedrag eveneens is aangew assen.
In het zevende faillissementsverslag stond opgenomen dat er nog een te
incasseren lopende regeling w as van € 230,86, w aarbij per abuis is
opgenomen dat deze regeling nog liep. Op 6 april 2020 is er een bedrag van €
230,92 betaald door de desbetreffende debiteur zodat deze debiteur feitelijk
reeds had betaald en de regeling is beëindigd. Er lopen derhalve geen
regelingen meer. Het een en ander maakt dat, in w eerw il op de toevoeging
van € 40.000,-- op de faillissementsrekening, er € 40.230,92 is toegevoegd in
onderstaand overzicht, zodat deze positie bij is. Ik hoop met onderstaand
overzicht een inzicht te hebben kunnen verschaffen.
De debiteurenportefeuille van K.T. Recon B.V. is niet meer meegenomen in het
onderhavige verslag omdat de incasso daar inmiddels is beëindigd.
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Inzake W .W .L. Solutions B.V. staat nog een bedrag van € 25,34 op de
derdenrekening van het kantoor van de curator dat afkomstig is van een
debiteur die niet kan w orden geplaatst. De curator heeft daarop niet meer
vernomen en zal het bedrag van zijn derdenrekening overboeken op de
faillissementsrekening van W .W .L. Solutions B.V.
De curator verw acht in de komende faillissementsperiode een aantal
dagvaardingen te moeten uitbrengen, nu er een aantal debiteuren
w eigerachtig blijft om mee te w erken aan de betaling van de openstaande
posten dan w el een regeling te treffen. Met de afw ikkeling hiervan hoopt de
curator de komende faillissementsperiode een aanvang te nemen. De curator
schrijft u, rechter-commissaris, hierover separaat aan.
Prefaillissementsdebiteuren
K.T.E
K.T.T
Totaal openstaand bij aanvang schrijven debiteuren
volgens onze administratie:
€ 743.471,19 € 462.267,23
W aarvan geïnd en verrekend op lijst Cohata:
€ 140.472,05 €
262.506,18
Ontvangen op de faillissementsrekening:
€ 308.774,25 € 43.767,76
Reeds betaald op rekening failliet:
€ 26.958,36 € 16.425,30
Afgeschreven vorderingen / oninbaar:
€ 185.863,50 € 100.599,65
Totaal openstaand:
€ 67.798,29 € 38.968,34
In de achterliggende faillissementsperiode is er een bedrag ter hoogte van €
12.257,60 geïncasseerd aan prefaillissementsdebiteurenposten in faillissement
van K.T. E-Fulfilment B.V. Op 21 augustus 2020 is een betaling ter hoogte van
€ 257,12 gedaan door Flier Fietsen, w elke reeds in een eerdere
faillissementsperiode (onterecht) als geïncasseerd w as aangemerkt, deze is
derhalve niet opnieuw meegenomen in het bedrag aan geïncasseerde
prefaillissementsdebiteuren. Daarnaast is in de achterliggende
faillissementsperiode gebleken dat er onterecht een bedrag ter hoogte van €
1.108,71 dat op 25 april 2019 door Nestrans betaald is, afgeschreven w as. Dit
is gecorrigeerd. Verder is de curator gebleken dat onterecht een bedrag ter
hoogte van € 3.241,43 door Vliegengordijnen als betaald w as geregistreerd.
Vliegengordijnen heeft op 23 april 2019 een bedrag ter hoogte van € 3.065,47
overgemaakt in verband met een door gefailleerde verstuurde creditnota van €
175,96. Ook dit is reeds gecorrigeerd. Daarnaast is gebleken dat Nautic Gear €
9,08 meer heeft betaald dan dat er volgens de administratie van gefailleerde
openstond. Tenslotte is er gebleken dat er ter hoogte van het bedrag van €
5,08 meer geïncasseerd is op de faillissementsrekening dan er aan
openstaande debiteurenposities voldaan is, dit verschil is vermoedelijk
opgetreden vanw ege de afrondingsverschillen bij de getroffen procentuele
betalingsregelingen. De betalingen, als gevolg van verschillende regelingen
met de debiteuren en de doorgevoerde correcties maken dat het bedrag aan
geïncasseerde prefaillissementsdebiteuren op de faillissementsrekening thans
een bedrag ter hoogte van € 321.721,64 betreft in genoemd faillissement. Als
gevolg van de regelingen zijn er uiteraard ook bedragen afgeschreven met de
doorgevoerde correcties maken dat het bedrag aan afgeschreven vorderingen
op dit moment € 190.858,98 betreft. Totaal staat er nog aan € 40.547,31 aan
prefaillissementsdebiteurenposities open, verdeeld over vier debiteuren. De
curator is doende deze te incasseren. Voorts is er nog een bedrag ter hoogte
van € 2.082,85 te incasseren middels een lopende regeling.
In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator geen nieuw e
bedragen geïncasseerd aan prefaillissementsdebiteuren in het faillissement
van K.T. Transport B.V. Er staan nog drie prefaillissementsdebiteurenposten
open in totaal een bedrag ter hoogte van € 38.968,34. De debiteuren
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w eigeren over te gaan tot betaling van de openstaande posten en claimen
schade geleden te hebben en beroepen zich op verrekening met in het
faillissement ingediende vorderingen. De curator heeft in de afgelopen
faillissementsperiode de prefaillissementsdebiteuren voor de laatste maal de
mogelijkheid geboden om over te gaan tot betaling of tot het treffen van een
regeling. De curator verw acht in de komende faillissementsperiode een aantal
dagvaardingen te moeten uitbrengen, nu de niet betalende debiteuren
w eigerachtig blijven om mee te w erken aan de betaling van de openstaande
posten dan w el een regeling te treffen. De curator hoopt de debiteurenposities
aankomende faillissementsperiode af te w ikkelen.
K.T.E.
€ 743.471,19

K.T.T.
€

Totaal openstaand bij aanvang incasso:
462.267,23
W aarvan geïnd en verrekend op lijst Cohata: € 140.472,05
262.506,18
Ontvangen op de faillissementsrekening:
€ 321.721,64
43.767,76
Reeds betaald op rekening failliet:
€ 26.958,36
16.425,30
Afgeschreven / oninbare vorderingen
€ 190.858,98
100.599,65
Totaal openstaand:
€ 40.547,31
38.968,34

€
€
€
€
€

In de achterliggende faillissementsperiode is er een bedrag ter hoogte van €
2.082,90 geïncasseerd aan pre-faillissementsdebiteuren in faillissement van
K.T.E-Fulfilment B.V. De betalingen, als gevolg van verschillende regelingen
met de debiteuren, maken dat aan pre-faillissementsdebiteuren een bedrag
van € 323.790,38 door de boedel is geïncasseerd. Het bedrag aan
afgeschreven vorderingen betreft op dit moment € 190.858,98. Totaal staat er
nog aan € 26.968,23 aan pre-faillissementsdebiteurenposities open, verdeeld
over drie debiteuren. De curator heeft de afgelopen faillissementsperiode met
instemming van u, rechter-commissaris, een tw eetal dagvaardingen afgerond.
De boedel heeft tw ee debiteuren afgeschreven, een als gevolg van een
faillissement en een als gevolg van een betw isting.
In het faillissement van K.T. Transport B.V. zijn er in de achterliggende
faillissementsperiode geen nieuw e bedragen geïncasseerd. Er staan thans nog
drie pre-faillissementsdebiteurenposten open ter hoogte van € 38.968,34. De
curator is doende om nadere incassomaatregelen te treffen ten opzichte van
deze uitstaande debiteuren.
K.T. E-Fulfilment B.V.
Transport B.V.
Totaal openstaand bij aanvang incasso:
€ 743.471,19
462.267,23
W aarvan geïnd en verrekend op lijst Cohata:
€ 140.472,05
262.506,18
Geïncasseerd op faillissementsrekening:
€ 323.790,38
43.767,76
Reeds betaald op rekening failliet:
€ 26.985,36
16.425,30
Afgeschreven / oninbare vorderingen:
€ 190.858,98
100.599,65
Totaal openstaand:
€ 26.968,23
38.968,34.

K.T.
€
€
€
€
€
€

03-02-2021
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K.T. E-Fulfilment B.V.

03-05-2021
11

Naar aanleiding van de verzonden concepten van dagvaardingen zijn met de
nog openstaande debiteuren regelingen getroffen w aardoor in de
achterliggende faillissementsperiode er een bedrag ter hoogte van €
5.981,49 is geïncasseerd aan pre-faillissementsdebiteuren. De betalingen
maken dat aan pre-faillissementsdebiteuren een bedrag ter hoogte van €
329.771,89 door de boedel is geïncasseerd. Voorts is gebleken dat een van
de debiteuren inmiddels failliet is verklaard en één vordering oninbaar. Het
bedrag aan afgeschreven vorderingen betreft derhalve € 270.798,22. Er is
nog een bedrag ter hoogte van € 2.447,28 te incasseren middels een
lopende regeling. Zodra de lopende regeling is geïncasseerd zijn de
debiteurenposities inzake K.T. E-Fulfilment B.V. afgew ikkeld.
K.T. Transport B.V.
In het faillissement van K.T. Transport B.V. zijn er in de achterliggende
faillissementsperiode geen bedragen geïncasseerd. Er staan thans nog drie
pre-faillissementsdebiteurenposten open ter hoogte van € 38.968,34. De
curator verw acht ter zake nadere incassomaatregelen te zullen moeten
treffen. De curator hoopt de debiteurenposities in de aankomende
faillissementsperiode af te w ikkelen.
K.T.E.
K.T.T.
Totaal openstaand bij aanvang incasso:
€ 743.471,19
€
462.267,237
W aarvan geïnd en verrekend op lijst Cohata:
€ 140.472,05
€
262.506,18
Geïncasseerd op de faillissementsrekening:
€ 329.771,89
€
43.767,76
Afgeschreven / oninbare vorderingen:
€ 270.798,22
€
117.024,95
Nog te incasseren:
€ 2.447,28
Totaal openstaand:
€€
38.968,34

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Als gevolg van een fors aantal debiteringen/storneringen voorafgaand aan het
faillissement heeft de ING Bank zich gemeld met een aantal vorderingen. De
curator constateert dat bij K.T. E-fulfilment een bedrag van € 125.943,78 debet
is genoteerd. De overige vorderingen dienen nog te w orden beoordeeld.

Toelichting vordering van bank(en)
Inmiddels is de ING Bank N.V. integraal voldaan en op basis van de comptejointe verhoudingen is de positie nader afgew ikkeld.

5.2 Leasecontracten

05-11-2018
1

04-02-2019
2

5.2 Leasecontracten
Er w aren operational leasecontracten ten behoeve van het bedrijfsw agenpark
op naam van W .W . L. Solutions Holding B.V. met onder meer Pakken
bedrijfsw agengroep, Derks Autogroep, TIP, Scania en Volvo. Alle genoemde
w agens en trailers zijn inmiddels retour gebracht. Er is ook sprake van financial
lease van een Renault Master, w aarbij de curator nog nader onderzoek doet
naar de afkoopw aarde.

05-11-2018
1

Voor w at betreft de bedrijfsmiddelen is voorts van belang dat de
leaseovereenkomsten zijn gesloten ten behoeve van tw ee opzetbakken. Deze
Duitse contractsbeheerder is door de boedel reeds aangeschreven.
Voor zover thans inzichtelijk zijn alle leaseovereenkomsten afgew ikkeld.

04-02-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Als genoemd onder 4.1 zijn er pandrechten gevestigd door Cohata S.R.L., een
Spaanse vennootschap op de voorraden, debiteuren alsmede de bedrijfactiva,
w aarbij de curator onderzoek doet naar de hoogte van de vorderingen van
Cohata per faillissementsdatum. Ook is er een discussie over de uit te w innen
bedragen door de laatstgenoemde vennootschap.

05-11-2018
1

Ten behoeve van drie aan de curandae gelieerde vennootschappen is
eveneens een pandrecht gevestigd, w aarbij de curator nog van gedachten
dient te w isselen over de hoogte van genoemde bedragen en tevens heeft
gemeld dat in zijn opinie deze pandrechten mogelijk paulianeus zijn gevestigd
als gevolg van het tijdstip en de omstandigheden w aarop de pandrechten tot
stand zijn gekomen.
In het kader van de regeling die met instemming van u, rechter-commissaris, is
overeengekomen, zijn de pandhouders (eerste en tw eede) afgelost, w aarbij
het door en namens de pandhouders geïncasseerde bedrag, voor zover het
betreft tw ee van de drie eerste pandhouders, w ordt vastgehouden in het
kader van een onderzoek naar het bestuur voorafgaand aan het faillissement.

04-02-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ten aanzien van een aantal voorraden w aarmee en ten behoeve w aarvan
partijen door w ie de voorraden zijn geleverd curandae w erkzaamheden
verrichtte is er uiteraard een beroep op eigendom van deze voorraden
gedaan. De curator heeft de meeste zaken inmiddels uit kunnen leveren (al
dan niet door verw erking daarvan ten behoeve van deze partijen), terw ijl een
aantal partijen nog een beroep op eigendomsvoorbehoud heeft gedaan ten
aanzien van bedrijfsmiddelen. Over deze zaken heeft de curator nog overleg.

05-11-2018
1

Inmiddels zijn alle eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld. Dit w as een
omvangrijke post in verband met de grote hoeveelheid voorraden van derde
partijen.

04-02-2019
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

Toelichting
Met partijen met een voorraad ter plaatse van één van de zetels van curanda
is afgesproken dat men de openstaande posten diende te voldoen, zulks
voorafgaand aan de aflevering van de voorraden van derden.

Toelichting
De posten met een zekerheidskarakter zijn, behoudens de afw ikkeling op de
derdenrekening van de advocaat rustende gelden op basis van geïncasseerde
bedragen ter zake de pandrechten op grond van de regeling met het bestuur,
inmiddels afgew ikkeld.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

05-11-2018
1

04-02-2019
2

06-08-2019
4

6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten behoeve van de doorstart heeft de curator, meer in het bijzonder om te
komen tot een algemene verkoop van de onderneming en het behoud van de
clientèle, de exploitatie voortgezet. De exploitatie w erd naar mate de tijd is
verstreken minder en zal in ieder geval eindigen op 15 november 2018. Ten
behoeve van deze w erkzaamheden heeft de curator meermaals verzocht om
een liquiditeitsprognose, w elke met horten ten stoten tot stand is gekomen en
w elke niet geheel adequaat is gebleken. Voor w at betreft de omzetten als
gegenereerd in de exploitatiefase verw ijst de curator u naar de
boedeldebiteuren (zie 4.1), terw ijl voor w at betreft de kosten van belang is dat
er naast kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de verzekering, energie en
het management in Capelle aan de IJssel er vermoedelijk nog kosten in
rekening kunnen w orden gebracht ten behoeve van de internethosting.

05-11-2018
1

Om te komen tot een goede afw ikkeling voor de partijen met voorraden in
Veenendaal en Capelle aan den IJssel is door de boedel op basis van een door
de directie aangeleverde liquiditeitsprognose geëxploiteerd tot 15 november
2018. In dit verband heeft de boedel cash-out kosten van onder meer NUTS
voorzieningen, internet en verzekeringen moeten maken. Anderzijds is hiermee
omzet gedraaid en een positief saldo gegenereerd als gevolg van de incasso
van de boedeldebiteuren, terw ijl ook het passief is beperkt.

04-02-2019
2

In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator de discussie met
Essent omtrent de energienota's afgerond en een bedrag van € 1.137,31
kunnen bijschrijven op de faillissementsrekening van K.T. E-fulfilment. Nu de
energiekosten ad € 5.000,-- zijn voorgeschoten door de boedel van W .W .L., is
dit bedrag door de boedel van K.T. E fulfilment inmiddels overgeboekt naar de
faillissementsrekening van W .W .L.

06-05-2019
3

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
De curator hoopt in het volgende faillissementsverslag nadere verslaglegging
te kunnen doen.

05-11-2018
1

Nu de debiteurenincasso in de respectievelijke faillissementen door de curator
zal w orden beëindigd, kan de curator concluderen dat er in de achterliggende
faillissementsperiode inmiddels in K.T. E-fulfilment B.V., K.T. Recon B.V. en K.T.
Transport B.V. nagenoeg 100 % is geïncasseerd van de boedeldebiteuren. Het
betreft de respectievelijke bedragen (vide punt 4.2):

06-08-2019
4

K.T. Transport B.V. € 25.865,08
K.T. E-fulfilment B.V. € 25.233,18
K.T. Recon B.V. € 11.707,16
De boedelkosten die over de periode dat de boedel exploiteerde zijn voldaan
in de verschillende entiteiten zijn:
Huisman € 3.730,84
Essent € 5.000,-- voorschot minus € 1.137,31, te w eten € 3.862,69
Spijk Internet € 500,-1Company € 7.502,-Maasstad Verzekeringen € 2.500,-Voorts heeft de curator vanaf de bankrekening van W W L Solutions B.V. op 4
oktober 2018 in totaal € 15.249,64 en € 2.135,-- voldaan, w aarbij deze
boeking in de debiteurenincasso ten behoeve van de ING Bank N.V. is
verw erkt, zodat deze kosten niet terug te vinden zijn op de
faillissementsrekening. Deze kosten die moesten w orden gemaakt om te
komen tot überhaupt een exploitatie, nu bij gebreke van voldoening van deze
kosten de exploitatie niet verzekerd zou zijn, dienen -hoew el deze kosten ook
zonder exploitatie zouden moeten w orden gemaakt- eveneens in aanmerking
te w orden genomen bij het resultaat van de exploitatie. Een en ander maakt
dat er in totaal is geïncasseerd aan boedeldebiteuren € 62.805,42 terw ijl de
totale kosten, behoudens de kosten van de curator, zijn uitgekomen op €
35.480,17. Het een en ander maakt dat het exploitatieresultaat positief is, te
w eten € 27.325,25.
In dit verband merkt de curator nog op dat de exploitatie mede w erd
voortgezet met als gedachte dat er "going concern" kon w orden doorgestart,
hetgeen na het afhaken van een aspirant koper (die mede bestond uit het
zittend management en de partij die feitelijk de vestiging in Capelle aan de
IJssel bestierde) onverw achts geen doorgang kreeg.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In onderhandeling.

6.5 Verantwoording

05-11-2018
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog geen onderzoek kunnen doen naar de administratie. De
curator heeft Nederpel de Block en Partners met instemming van u rechtercommissaris, verzocht de administratie veilig te stellen, hetgeen is geschied.
Voor w at betreft de administratie heeft de curator geconstateerd dat deze
voor w at betreft de voor de curator van belang zijnde gegevens niet tijdig,
altijd niet compleet, inzichtelijk is gemaakt. De curator doet hier nader
onderzoek naar.

05-11-2018
1

In de komende faillissementsperiode hoopt de curator met diverse partijen
nader te kunnen overleggen.

04-02-2019
2

Inmiddels heeft de curator nader overleg met het bestuur over het bestuur
voorafgaand aan het faillissement.

06-05-2019
3

In het kader van het overleg met het bestuur over de w ijze van besturen in de
pre-faillissementsperiode hebben er besprekingen plaatsgevonden die hebben
geleid tot nadere vragen, die in de komende faillissementsperiode dienen te
w orden beantw oord. De curator heeft medio augustus w ederom een
bespreking met het bestuur gepland.

06-08-2019
4

De curator bericht u dat in de achterliggende faillissementsperiode er een
aantal antw oorden zijn gekomen vanuit het bestuur ten aanzien van de
curator ontw aarde gedragingen. De curator heeft met het bestuur nader
overleg, w aarbij ook aan de orde komt de positie van Post.NL en de opzegging
van de contracten van deze entiteit. De curator hoopt in de komende
faillissementsperiode hier nadere gesprekken over te kunnen voeren.

06-02-2020
6

In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator nog geen nadere
afspraak kunnen maken met de directie van curanda. De corona crisis speelt
hierbij een rol.

06-05-2020
7

In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator nog geen nadere
afspraak kunnen maken met de directie van curanda. De corona crisis speelt
hierbij een rol. W el is er een bedrag ten bedrage van € 235,95 afgeschreven in
verband met de digitale opslag van de administratie.

03-11-2020
9

Hoew el er geen bijeenkomst met de directie van curandae is gew eest, zulks
als gevolg van COVID-19, heeft de curator w el contact gehad met de directie
van curandae. In dit geval is door directie samen met de curator nader
gecommuniceerd over de positie van Post.nl, vide 7.8, alsook over de status

03-02-2021
10

van de gelden op de derdenrekening bij Boers Advocaten. De curator hoopt in
de komende faillissementsperiode nader overleg te hebben en in het kader
van het onderzoek met de directie van curandae een afspraak te kunnen
maken.
In de komende faillissementsperiode w enst de curator het onderzoek naar
het bestuur voorafgaand aan het faillissement voort te zetten en op basis
daarvan nadere stappen richting de afw ikkeling van het faillissement te
kunnen zetten.

03-05-2021
11

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft geconstateerd dat het jaar 2016 w el is genoemd als
gedeponeerd, edoch heeft bij de Kamer van Koophandel een dergelijke
jaarrekening niet gedeponeerd kunnen ontw aren.

05-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet nodig.

05-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Doet de curator nog onderzoek naar.

05-11-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Doet de curator nog onderzoek naar.

05-11-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft verzocht aan Nederpel De Block en Partners om een nader
onderzoek te doen naar de administratie op een aantal punten die door de
curator van belang is genoteerd.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

05-11-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Doet de curator nog onderzoek naar.

05-11-2018
1

De curator heeft inmiddels PostNL aangeschreven omtrent de beëindiging van
de dienstverlening per faillissementsdatum door PostNL. De curator heeft
vragen bij de w ijze van opzegging onder de ten tijde van de opzegging
geldende omstandigheden. PostNL heeft inmiddels gereageerd, w aarbij de
curator thans in overleg is met de directie over de antw oorden afzet tegen de
feiten. Ook doet de curator nog onderzoek naar de w ijze van financiering en
onttrekkingen ter zake door aandeelhouders in de periode voorafgaand aan
het faillissement gefourneerde en onttrokken bedragen.

03-08-2020
8

In de achterliggende faillissementsperiode is er communicatie gew eest met de
directie van curanda en de advocaat van Post.NL. Het een en ander heeft niet
tot een regeling geleid, w aarbij de curator nog een bespreking w enst te
plannen met de directie van curanda, die als gevolg van COVID 19 nog niet
heeft plaatsgehad. De curator hoopt in de komende faillissementsperiode het
een en ander te kunnen oppakken.

03-11-2020
9

Na ampele bestudering van de diverse bescheiden die mogelijk zouden leiden
tot een aansprakelijkheid van Post.nl, constateert de curator onvoldoende
grond om juridisch nadere stappen te entameren. Dit heeft de curator met de
directie van curanda hij besproken. De curator gaat thans over tot afw ikkeling
van dit onderdeel van zijn onderzoek.

03-02-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De vordering van het UW V heeft de curator nog niet mogen ontvangen.

Toelichting
K.T. E-fulfilment € 44.626,66;
K.T. Recon € 130.974,07;
K.T. Transport € 56.736,63.

Toelichting
K.T. Transport: € 65.221,47 (UW V)

Toelichting
K.T. Recon B.V.: € 130.974,07 (UW V)
K.T. Transport B.V.: € 65.221,47 (UW V)
K.T. E-Fulfilment B.V.: € 44.626,66 (UW V)

05-11-2018
1

06-08-2019
4

06-11-2019
5

06-02-2020
6

Toelichting
K.T. Recon B.V.: € 130.974,07 (UW V)
K.T. Transport B.V.: € 65.221,47 (UW V)
K.T. E-Fulfilment B.V.: € 44.626,66 (UW V)

03-08-2020
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 27.863,00
K.T. Recon B.V.
€ 202.669,00
K.T. Transport B.V.
€ 175.338,00
K.T. E-Fulfilment B.V.
€ 87.126,00

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 28.495,00;
K.T. Recon B.V. € 254.299,00;
K.T. Transport B.V. € 205.338,00;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 102.706,00.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 28.495,00;
K.T. Recon B.V. € 254.299,00; K.T. Transport B.V. € 205.338,00;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 131.031,00.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 28.681,00;
K.T. Recon B.V. € 254.299,00;
K.T. Transport B.V. € 205.338,00;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 131.031,00.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 31.320,-; K.T. Recon B.V. € 254.299,-; K.T.
Transport B.V. € 205.338,-; K.T. E-Fulfilment B.V. € 131.031,-.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 31.320,-; K.T. Recon B.V. € 254.299,-; K.T.
Transport B.V. € 205.338,-; K.T. E-Fulfilment B.V. € 131.031,-.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 31.320,-;
K.T. Recon B.V. € 254.299,-;
K.T. Transport B.V. € 205.338,-;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 131.031,-.

8.3 Pref. vord. UWV

05-11-2018
1

04-02-2019
2

06-05-2019
3

06-08-2019
4

06-11-2019
5

06-02-2020
6

03-08-2020
8

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De vordering van het UW V heeft de curator nog niet mogen ontvangen.

Toelichting
K.T. E-fulfilment B.V. € 41.053,18;
K.T. Recon B.V. € 165.202,60;
K.T. Transport B.V. € 67.990,52.

Toelichting
K.T. Transport B.V. € 69.677,43.

Toelichting
K.T. Recon B.V.: €165.202,60
K.T. Transport B.V. € 69.677,43
K.T. E-Fulfilment B.V.: €41.053,18

Toelichting
K.T. Recon B.V.: €165.202,60
K.T. Transport B.V. € 69.677,43
K.T. E-Fulfilment B.V.: €41.053,18

05-11-2018
1

06-08-2019
4

06-11-2019
5

06-02-2020
6

03-08-2020
8

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
K.T. Transport B.V. € 12.266,60 (Pensioenfonds Vervoer)
K.T. E-Fulfilment B.V. € 83.495,52 (De heer R. Couman)

Toelichting
K.T. Transport B.V. € 6.708,99 (Pensioenfonds Vervoer), K.T. E-Fulfilment B.V. €
83.495,52 (De heer R. Couman)

Toelichting
K.T. Transport B.V. € 6.708,99 (Pensioenfonds Vervoer);
K.T. E-Fulfilment B.V. € 83.496,52 (De heer R. Couman)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-02-2019
2

06-11-2019
5

03-08-2020
8

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. 4
K.T. Recon B.V.
1
K.T. Transport B.V.
6
K.T. E-Fulfilment B.V.
3

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V.: 9;
K.T. Recon B.V.: 1;
K.T. Transport B.V.: 11;
K.T. E-Fulfilment B.V.: 7.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V.: 9;
K.T. Recon B.V.: 3; K.T. Transport B.V.: 15;
K.T. E-Fulfilment B.V.: 10.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V.: 10;
K.T. Recon B.V.: 3;
K.T. Transport B.V.: 17;
K.T. E-Fulfilment B.V.: 10.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V.: 11;
K.T. Recon B.V.: 3;
K.T. Transport B.V.: 17;
K.T. E-Fulfilment B.V.: 10.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V.: 11;
K.T. Recon B.V.: 3;
K.T. Transport B.V.: 17;
K.T. E-Fulfilment B.V.: 10.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V.: 11;
K.T. Recon B.V.: 3;
K.T. Transport B.V.: 17;
K.T. E-Fulfilment B.V.: 11.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V.: 12;
K.T. Recon B.V.: 3;
K.T. Transport B.V.: 17;
K.T. E-Fulfilment B.V.: 11.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 6.108,10
K.T. Recon B.V.
€
648,90
K.T. Transport B.V.
€ 233.674,51
K.T. E-Fulfilment B.V.
€ 103.506,30

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 53.317,84
K.T. Recon B.V. € 648,90
K.T. Transport B.V. € 238.187,50
K.T. E-Fulfilment B.V. € 1.276.921,51

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 53.317,84;
K.T. Recon B.V. € 19.367,15;
K.T. Transport B.V. € 241.982,96;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 1.286.644,69

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 150.922,07;
K.T. Recon B.V. € 19.367,15;
K.T. Transport B.V. € 253.382,28;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 1.286.644,69.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 154.267,59;
K.T. Recon B.V. € 19.367,15;
K.T. Transport B.V. € 253.382,28;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 1.286.644,69.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 154.267,59;
K.T. Recon B.V. € 19.367,15;
K.T. Transport B.V. € 253.382,28;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 1.284.837,25.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 154.267,59;
K.T. Recon B.V. € 19.367,15;
K.T. Transport B.V. € 253.382,28;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 1.284.837,25.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 154.267,59;
K.T. Recon B.V. € 19.367,15;
K.T. Transport B.V. € 253.382,28;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 1.305.301,89.

Toelichting
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 164.585,35;
K.T. Recon B.V. € 19.367,15;
K.T. Transport B.V. € 253.382,28;
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K.T. E-Fulfilment B.V. € 1.305.301,89.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
W .W .L. Solutions Holding B.V. € 53.317,84;
K.T. Recon B.V. € 19.367,15; K.T. Transport B.V. € 241.982,96;
K.T. E-Fulfilment B.V. € 1.286.644,69.

06-05-2019
3

De curator verw acht een opheffing w egens gebrek aan baten in de
faillissementen van K.T. Recon B.V., K.T. Transport B.V. en K.T. E-fulfilment B.V.
Inzake W .W .L. Solutions B.V. is de w ijze van afw ikkeling nog niet finaal
inzichtelijk.

06-11-2019
5

De curator verw acht een opheffing w egens gebrek aan baten in de
faillissementen van K.T. Recon B.V., K.T. Transport B.V. en K.T. E-fulfilment B.V.
Inzake W .W .L. Solutions B.V. is de w ijze van afw ikkeling nog niet finaal
inzichtelijk.

06-05-2020
7

De curator verw acht een opheffing w egens gebrek aan baten in de
faillissementen van K.T. Recon B.V., K.T. Transport B.V. en K.T. E-fulfilment B.V.
Inzake W .W .L. Solutions B.V. is de w ijze van afw ikkeling nog niet finaal
inzichtelijk.

03-08-2020
8

De curator verw acht een opheffing w egens gebrek aan baten in de
faillissementen van K.T. Recon B.V., K.T. Transport B.V. en K.T. E-fulfilment B.V.
Inzake W .W .L. Solutions B.V. is de w ijze van afw ikkeling nog niet finaal
inzichtelijk.

03-11-2020
9

De curator verw acht een opheffing w egens gebrek aan baten in de
faillissementen van K.T. Recon B.V., K.T. Transport B.V. en K.T. E-fulfilment B.V.
Inzake W .W .L. Solutions B.V. is de w ijze van afw ikkeling nog niet finaal
inzichtelijk.

03-02-2021
10

De curator verw acht een opheffing w egens gebrek aan baten in de
faillissementen van K.T. Recon B.V., K.T. Transport B.V. en K.T. E-fulfilment B.V.
Inzake W .W .L. Solutions B.V. is de w ijze van afw ikkeling nog niet finaal
inzichtelijk.

03-05-2021
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop activa, incasseren debiteuren, discussie met vermeende pandhouders,
onderzoek administratie, inventariseren crediteurenlijst.

05-11-2018
1

Incasso debiteuren, onderzoek administratie, inventariseren crediteurenlast en
betaling koopsom deel vervoersmiddelen.

04-02-2019
2

Incasso debiteuren, onderzoek administratie en inventariseren crediteurenlast.

06-05-2019
3

Incasso pre-faillissementsdebiteurenportefeuille, nader zicht op bestuur in de
periode voorafgaand aan het faillissement.

06-08-2019
4

Afronden incasso pre-faillissementsdebiteuren, nader zicht op bestuur in de
periode voorafgaand aan het faillissement.

03-05-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
2019/2020

05-11-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

03-05-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Incasso debiteuren en nader inzicht in de posities van het bestuur ten aanzien
van het handelen voorafgaand aan het faillissement.

06-11-2019
5

Incasso debiteuren en nader inzicht in de posities van het bestuur ten aanzien
van het handelen voorafgaand aan het faillissement, alsmede onderzoek naar
de opzeggingen van Post.NL ten aanzien van de overeenkomsten met
curanda.

06-02-2020
6

Onverminderde voortgang inzake de incasso debiteuren en nader inzicht in de
posities van het bestuur ten aanzien van het handelen voorafgaand aan het
faillissement, alsmede onderzoek naar de opzeggingen van Post.NL ten
aanzien van de overeenkomsten met curanda.

06-05-2020
7

Laatste debiteuren uit de pre-faillissementsperiode dagvaarden dan w el een
regeling treffen, afw ikkelen van de discussie met PostNL alsmede nader
onderzoek inzake financiering van curandae en meer in het bijzonder de
afw ikkeling ervan.

03-08-2020
8

Laatste debiteuren uit de pre-faillissementsperiode dagvaarden dan w el een
regeling treffen, afw ikkelen van de discussie met PostNL alsmede nader
onderzoek inzake financiering van curandae en meer in het bijzonder de
afw ikkeling ervan.

03-11-2020
9

Afw ikkelen incasso laatste debiteur uit pre-faillissementsperiode en voortgang
in het onderzoek inzake de financiering van curanda en meer in het bijzonder
de afw ikkeling ervan.

03-02-2021
10

Bijlagen
Bijlagen

