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Algemene gegevens
Naam onderneming
Allpacks Beheer B.V.

04-12-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Allpacks Beheer
B.V., statutair gevestigd te Emmeloord en kantoorhoudende te (1332 EA)
Almere, aan Damsluisw eg 13, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 52277984. De vennootschap is opgericht op 9 maart 2011.

04-12-2018
1

Activiteiten onderneming
Het betreft een financiële holding.
Volgens de statuten en oprichtingsakte van gefailleerde heeft de
vennootschap ten doel:
a. het oprichten en verw erven van, het deelnemen in, het samenw erken met,
het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen,
in w elke rechtsvorm ook;
b. het beleggen in, verw erven, bezitten, vervreemden, bezw aren, (ver)huren,
(ver)pachten alsmede het op andere w ijze beschikken betreffende goederen;
c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het geven van garanties
alsmede het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
- ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Financiële gegevens

04-12-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 241.415,00

€ 240.173,00

€ 1.297.720,00

2015

€ 5.267,00

€ 4.064,00

€ 1.055.547,00

Toelichting financiële gegevens
Van de bestuurder is tot dusver de jaarrekening over 2016 verkregen, w aarin
als enige bedrijfsresultaat over de jaren 2015 en 2016 staat omschreven het
resultaat van de deelneming in dochter Allpacks International B.V., w elke
vennootschap eerder is gefailleerd op 8 maart 2018, w elk faillissement
eveneens w ordt behandeld bij de rechtbank Midden Nederland onder nummer
F.16/18/111 en w aarbij dezelfde curator is benoemd als in het onderhavige
faillissement van Allpacks Beheer B.V.

04-12-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

04-12-2018
1

Toelichting
De bestuurder heeft aangegeven dat bij Allpacks Beheer B.V. geen
personeelsleden in dienst zijn (gew eest).

Boedelsaldo
€ 0,00

04-12-2018
1

Toelichting
De bestuurder heeft aangegeven dat Allpacks Beheer geen activa in eigendom
heeft die te gelde gemaakt kunnen w orden.
€ 700,07

03-09-2021
12

Toelichting
Op de ING rekening van gefailleerde heeft nog een bijschrijving
plaatsgevonden van € 700,07. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de
boedelrekening.
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

3 uur 12 min

2

2 uur 0 min

3

0 uur 24 min

4

0 uur 54 min

5

1 uur 6 min

6

0 uur 36 min

7

0 uur 54 min

8

0 uur 24 min

9

0 uur 12 min

10

0 uur 12 min

11

0 uur 12 min

12

0 uur 36 min

totaal

10 uur 42 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een eerste bespreking
gevoerd met de bestuurder, w aarbij de basis informatie over de vennootschap
is verstrekt. Tevens heeft de bestuurder diverse documenten aangeleverd aan
de hand w aarvan de curator een eerste inventarisatie heeft kunnen verrichten.
Verder heeft enige correspondentie met crediteuren plaatsgevonden.

04-12-2018
1

In de afgelopen verslagperiode hebben zich nagenoeg geen
noemensw aardige ontw ikkelingen voorgedaan. Zoals het zich nu laat aanzien,
bevindt zich in dit faillissement geen actief dat te gelde kan w orden gemaakt.
Het boedelsaldo bedraagt dan ook nihil. Het faillissement van Allpacks Beheer
B.V. hangt samen met het faillissement van de 100% dochtermaatschappij
Allpacks International B.V. w aarin alle activiteiten plaatsvonden. Dit
faillissement is uitgesproken op 8 maart 2018, w elk faillissement eveneens
w ordt behandeld bij de rechtbank Midden Nederland onder nummer
F.16/18/111 en w aarbij dezelfde curator is benoemd als in het onderhavige
faillissement van Allpacks Beheer B.V.

04-03-2019
2

In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen noemensw aardige
ontw ikkelingen voorgedaan. Er is vooralsnog geen actief in dit faillissement
aanw ezig. Het saldo op de boedelrekening bedraagt nog steeds nihil. Dit
faillissement hangt samen met het faillissement van dochtermaatschappij
Allpacks International B.V. (zie 2e verslag).

04-06-2019
3

In de afgelopen verslagperiode hebben zich w ederom geen noemensw aardige
ontw ikkelingen voorgedaan.

04-09-2019
4

Zoals in eerdere verslagen is aangegeven is in dit faillissement vooralsnog
geen actief aanw ezig en bedraagt het saldo op de faillissementsrekening nog
steeds nihil. Dit faillissement hangt samen met het faillissement van
dochtermaatschappij Allpacks International B.V., w elk faillissement eveneens
w ordt behandeld bij de rechtbank Midden Nederland onder nummer

F.16/18/111 en w aarbij dezelfde curator is benoemd als in het onderhavige
faillissement van Allpacks Beheer B.V.
In dat faillissement dient met name nog het rechtmatigheidsonderzoek te
w orden afgerond. W anneer dat is gebeurd kunnen beide faillissementen
w orden afgew ikkeld.
Onder verw ijzing naar hetgeen in eerdere verslagen is aangegeven bedraagt
het saldo op de faillissementsrekening nog steeds nihil en is het w achten in dit
faillissement op de afw ikkeling van het faillissement van dochtervennootschap
Allpacks International B.V. In het onderhavige faillissement hebben zich in de
afgelopen verslagperiode geen noemensw aardige ontw ikkelingen voorgedaan.

04-12-2019
5

W ederom w ordt er op gew ezen dat dit faillissement samenhangt met het
faillissement van dochter vennootschap Allpacks International B.V. In dat
faillissement dient met name het rechtmatigheidsonderzoek nog te w orden
afgerond en verder loopt daarin nog een procedure tegen een enkele debiteur.
In die procedure is de mondelinge behandeling bepaald op 14 april 2020. In
het onderhavige faillissement hebben zich in de afgelopen verslagperiode
w ederom geen noemensw aardige ontw ikkelingen voorgedaan. Het
boedelsaldo bedraagt nog steeds nihil.

04-03-2020
6

In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen noemensw aardige
w ijzigingen voorgedaan. Het boedelsaldo bedraagt nog steeds nihil.

04-06-2020
7

W ederom w ordt er op gew ezen dat dit faillissement samenhangt met het
faillissement van dochter vennootschap Allpacks International B.V. In dat
faillissement loopt nog een procedure tegen een enkele debiteur. In die
procedure w as de mondelinge behandeling bepaald op 14 april 2020. In
verband met de coronacrisis is deze uitgesteld tot 21 augustus 2020.
In de afgelopen verslagperiode hebben zich net als in de vorige verslagperiode
geen noemensw aardige w ijzigingen voorgedaan. Het boedelsaldo bedraagt
nog steeds nihil.

03-09-2020
8

W ederom w ordt er op gew ezen dat dit faillissement samenhangt met het
faillissement van dochter vennootschap Allpacks International B.V. In dat
faillissement loopt nog een procedure tegen een enkele debiteur. In die
procedure w as de mondelinge behandeling bepaald op 14 april 2020. In
verband met de coronacrisis is deze uitgesteld tot 21 augustus 2020.
Op 21 augustus jl. heeft in de mondelinge behandeling plaatsgevonden.
Vervolgens is de zaak aangehouden voor vonnis tot 23 september 2020.
In de afgelopen verslagperiode hebben zich net als in de vorige verslagperiode
geen noemensw aardige w ijzigingen voorgedaan. Het boedelsaldo bedraagt
nog steeds nihil.
W ederom w ordt er op gew ezen dat dit faillissement samenhangt met het
faillissement van dochter vennootschap Allpacks International B.V. In dat
faillissement loopt nog een procedure tegen een debiteur.
Deze procedure is inmiddels aangehouden voor vonnis tot 9 december a.s.
W anneer dat vonnis is gew ezen, kunnen beide faillissementen naar
verw achting op korte termijn w orden afgew ikkeld.

03-12-2020
9

Er zijn geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag. Het boedelsaldo
bedraagt nog steeds nihil.

03-03-2021
10

W ederom w ordt er op gew ezen dat dit faillissement samenhangt met het
faillissement van dochter vennootschap Allpacks International B.V. In dat
faillissement loopt nog een procedure tegen een debiteur. De rechtbank heeft
deze procedure inmiddels aangehouden tot 17 maart a.s. Op die datum zal de
curator een akte dienen te nemen omtrent nadere bew ijslevering.
W anneer de hiervoor genoemde procedure is afgerond, kunnen beide
faillissementen naar verw achting op korte termijn w orden afgew ikkeld.
Er zijn geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag. Het boedelsaldo
bedraagt nog steeds nihil.

03-06-2021
11

Het w achten is op de uitslag van de procedure in het faillissement van
dochtermaatschappij Allpacks International B.V. In die procedure is een
getuigenverhoor bepaald op 25 juni 2021.
W anneer de hiervoor genoemde procedure is afgerond, kunnen beide
faillissementen naar verw achting op korte termijn w orden afgew ikkeld.
De in het vorige verslag genoemde procedure in het samenhangende
faillissement van dochtermaatschappij Allpacks International B.V. staat
inmiddels gepland voor vonnis op 22 september 2021. Na afronding van deze
procedure kunnen beide faillissementen w orden afgew ikkeld.
In de afgelopen verslagperiode is op de faillissementsrekening een
creditbedrag binnengekomen van
€ 700,07.
Voor het overige hebben zich geen noemensw aardige ontw ikkelingen
voorgedaan.

03-09-2021
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 9 maart 2011. Bestuurder van Allpacks
Beheer B.V. is de heer E.P.J. Buitendijk, tevens bestuurder van
BOVENGENOEMDE dochtermaatschappij Allpacks International B.V.

04-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

1.4 Huur
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van de vnnootschap heeft de oorzaken van het faillissement als
volgt omschreven.
"De oorzaak van het faillissement van Allpacks International B.V. is gelegen in
een tijdelijke uitval van opdrachten gekoppeld aan een recente investering in
machines. Ondanks de w elw illendheid van de ING bank en een aantal
aanmeldingen van opdrachten, w aren de aandeelhouders niet bereid om een
kapitaalsinjectie te doen. In tegendeel, de aandeelhouders w ilden het
faillissement doen aanvragen, w aarbij bij de directie het vermoeden bestaat
dat de aandeelhouders via een faillissement w illen doorstarten zonder de
directie. De crediteuren w aren w elw illend, maar dat veranderde toen de
aandeelhouders hen begonnen te benaderen aangaande hun positie na een
eventuele doorstart. Dit maakte dat een faillissement onafw endbaar w erd en
is besloten om het faillissement aan te vragen.
Nu Allpacks International B.V. is gefailleerd, heeft het aanhouden van Allpacks
Beheer B.V. geen nut meer gezien er geen actieve tijd meer is en geen
inkomsten meer.
Het is aan de aandeelhouders gevraag na het faillissement Allpacks
International voor een aandeelhouders vergadering voor het opheffen van
Allpacks beheer tot op heden is daar niet op gereageerd."

04-12-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

04-12-2018
1

Toelichting
Zoals hierboven reeds is vermeld, heeft de bestuurder aangegeven dat bij
gefailleerde geen personeel in dienst is (gew eest).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

04-12-2018
1

Toelichting
Zoals hierboven reeds is vermeld, heeft de bestuurder aangegeven dat bij
gefailleerde geen personeel in dienst is (gew eest).

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

04-12-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurder heeft aangegeven dat de vennootschap geen activa in
eigendom heeft.

04-12-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
De bestuurder heeft aangegeven dat de vennootschap ook geen andere activa
in eigendom heeft.

3.9 Werkzaamheden andere activa

04-12-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

04-12-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft aangegeven dat er geen sprake is van openstaande
vorderingen op debiteuren.

04-12-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

04-12-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 709.083,37

04-12-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank heeft haar vordering op dochtervennootschap Allpacks
International B.V. tevens ingediend in het faillissement van
moedervennootschap Allpacks Beheer B.V. op grond van een door Allpacks
Beheer B.V. afgegeven van een hoofdelijke medeschuldenaarstelling ten
behoeve van Allpacks International B.V.

5.2 Leasecontracten
ING Bank heeft tevens een vordering van ING Lease (Nederland) B.V.
ingediend, in verband met een tw eetal leasecontracten. De totale vordering
bedraagt € 577.697,10 inclusief resterende en achterstallige leasetermijnen.
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre deze vordering dient te w orden
aangepast, aangezien de leaseobjecten inmiddels in het faillissement van
Allpacks International B.V. met toestemming van de ING Lease zijn verkocht.

04-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ING had een pandrecht op bedrijfsmiddelen en debiteuren. ING lease had een
tw eetal leaseobjecten in eigendom. Hierover is in het faillissement van Allpacks
International al een regeling getroffen, w aarbij de betreffende
bedrijfsmiddelen en leaseobjecten zijn verkocht tegen vrijgave van de
pandrechten. De pandrechten op deze objecten zijn derhalve niet meer van
toepassing. Het pandrecht op de debiteuren van Allpacks International B.V.
dient nog te w orden afgew ikkeld, maar speelt in het faillissement van Allpacks
Beheer B.V. verder geen rol.

04-12-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Zie boven. Niet meer van toepassing.

04-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie boven. De boedelbijdragen zijn reeds afgew ikkeld in het faillissement van
dochtervennootschap Allpacks International B.V.

04-12-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

04-12-2018
1

In de afgelopen verslagperiode is nog gebleken van een creditsaldo bij de
ING-Bank van € 700,07. Dit bedrag is op de faillissementsrekening
overgemaakt.

03-09-2021
12

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

04-12-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

04-12-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

04-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

04-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

04-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

04-12-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

04-12-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek dient nog plaats te vinden.

04-12-2018
1

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft met name betrekking op de 100%
dochtervennootschap Allpacks International B.V. w aarin alle activiteiten
hebben plaatsgevonden.

04-03-2019
2

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag, is die vennootschap ook failliet
verklaard, te w eten op 8 maart 2018, w elk faillissement eveneens w ordt
behandeld bij de rechtbank Midden Nederland onder nummer F.16/18/111 en
w aarbij dezelfde curator is benoemd als in het onderhavige faillissement van
Allpacks Beheer B.V.
Dat rechtmatigheidsonderzoek is op dit moment nog gaande. Over de
bevindingen van dat onderzoek zal in het volgend verslag nader w orden
gerapporteerd.
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek dat met name
betrekking heeft op de dochtervennootschap Allpacks International B.V.
voortgezet. Dit heeft met name betrekking op een onderzoek dat is ingesteld
door de FIOD aangaande vermeend handelen in strijd met het handelsverbod
aangaande De Krim in Rusland en de levering van machines aan een partij in
Rusland, w elke machines zouden zijn zoekgeraakt. Hierover zijn vragen
gesteld door de Nederlandse politie in verband met een internationaal
rechtshulpverzoek. De curator w acht de ontw ikkelingen hierover nog af. Zodra
deze kw esties zijn afgew ikkeld, kan ook het rechtmatigheidsonderzoek in het
onderhavige faillissement w orden afgerond.

04-09-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Geen.

04-12-2018
1

In de afgelopen verslagperiode heeft nog enige correspondentie met de
bestuurder en de accountant van de vennootschap plaatsgevonden over de
fiscale positie.

04-12-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend. Rekening moet
w orden gehouden met salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

04-12-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Tot op heden zijn er nog geen vorderingen ingediend door de Belastingdienst.
€ 5.283,00

04-12-2018
1

04-03-2019
2

Toelichting
Door de Belastingdienst is thans een vordering ingediend ter zake VpB van in
totaal € 5.283,=.
€ 7.922,00

04-12-2019
5

Toelichting
Door de Belastingdienst is thans een vordering ingediend ter zake VpB van in
totaal € 7.922,=.
€ 10.561,00

03-09-2020
8

Toelichting
Door de Belastingdienst is een aanvullende vordering ingediend ter zake VpB
van 2.639,=. Het totaal bedraagt thans € 10.561,=.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden zijn er nog geen andere vorderingen ingediend.

04-12-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Tot op heden is door 2 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
3

04-12-2018
1

04-03-2019
2

Toelichting
Tot op heden is door 3 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.262.200,49

04-12-2018
1

€ 1.743.601,35

04-03-2019
2

Toelichting
Het betreft hier een drietal crediteuren die ook in het faillissement van Allpacks
International B.V. zijn opgekomen en dezelfde vorderingen hebben ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

04-12-2018
1

Aangezien het boedelsaldo nog steeds nihil bedraagt, zal uitkering aan
crediteuren niet mogelijk zijn en is het de verw achting dat dit faillissement zal
dienen te w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

04-06-2020
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren.

04-12-2018
1

Correspondentie met crediteuren.

04-06-2019
3

Correspondentie met crediteuren.

04-09-2019
4

Correspondentie met crediteuren.

04-12-2019
5

Correspondentie met crediteuren.

04-03-2020
6

Correspondentie met crediteuren.

04-06-2020
7

Correspondentie met crediteuren.

03-09-2020
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens de bestuurder zijn er geen procedures aanhangig w aarbij Allpacks
Beheer is betrokken.

04-12-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

04-12-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

04-12-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkeling inventarisatie, onderzoek cijfers en administratie, onderzoek
vordering bank, onderzoek rechtmatigheid, inventarisatie crediteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

04-12-2018
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

04-12-2018
1

Het w achten is op de afw ikkeling van het samenhangende faillissement van
dochtervennootschap Allpacks International B.V. In dat faillissement dient met
name het rechtmatigheidsonderzoek nog te w orden afgerond en verder loopt
daarin nog een procedure tegen een enkele debiteur.

04-12-2019
5

Zoals vermeld in het vorig verslag is het w achten op de afw ikkeling van het
samenhangende faillissement van dochtervennootschap Allpacks International
B.V. In dat faillissement dient met name het rechtmatigheidsonderzoek nog te
w orden afgerond en verder loopt daarin nog een procedure tegen een enkele
debiteur. In die procedure is de mondelinge behandeling bepaald op 14 april
2020.

04-03-2020
6

Zoals vermeld in het vorig verslag is het w achten op de afw ikkeling van het
samenhangende faillissement van dochtervennootschap Allpacks International
B.V. In dat faillissement loopt nog een procedure tegen een enkele debiteur. In
die procedure w as de mondelinge behandeling bepaald op 14 april 2020. In
verband met de corona-crisis is deze uitgesteld tot 21 augustus 2020.

04-06-2020
7

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag, heeft de mondelinge behandeling
in de procedure in het faillissement van dochtervennootschap Allpacks
International B.V. plaatsgevonden op 21 augustus jl. Vervolgens is de zaak
aangehouden voor vonnis tot 23 september 2020.

03-09-2020
8

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag, is de procedure in het
faillissement van dachtervennootschap Allpacks International B.V.
aangehouden voor vonnis tot 9 december a.s. W anneer het vonnis bekend is,
kunnen beide faillissementen naar verw achtiong op korte termijn w orden
afgew ikkeld.

03-12-2020
9

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag, is in de procedure in het
faillissement van dochtervennootschap Allpacks International B.V. een
getuigenverhoor bepaald op 25 juni 2021. W anneer het vonnis bekend is,
kunnen beide faillissementen naar verw achting op korte termijn w orden
afgew ikkeld.

03-06-2021
11

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag is de procedure in het
faillissement van dochtervennootschap Allpacks International B.V.
aangehouden voor vonnis tot 22 september 2021. Vervolgens kunnen beide
faillissementen w orden afgew ikkeld.

03-09-2021
12

10.3 Indiening volgend verslag
3-9-2021

10.4 Werkzaamheden overig

03-09-2021
12

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging

04-12-2018
1

Verslaglegging

04-03-2019
2

Verslaglegging.

04-06-2019
3

Verslaglegging en correspondentie met Belastingdienst.

04-09-2019
4

Verslaglegging.

04-12-2019
5

Verslaglegging.

04-03-2020
6

Verslaglegging en correspondentie met de Belastingdienst.

04-06-2020
7

Verslaglegging.

03-09-2020
8

Verslaglegging.

03-12-2020
9

Verslaglegging.

03-06-2021
11

Verslaglegging.

03-09-2021
12

Bijlagen
Bijlagen

