Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

15
20-09-2022
F.16/19/102
NL:TZ:0000095649:F001
26-02-2019

R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr R. Meulenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Foodbox B.V.

26-03-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Foodbox B.V.,
gevestigd te (3763 LS) Soest, aan de Zuidergracht 23, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 70089671 hierna verder te noemen: “de
Vennootschap” of "Foodbox".

26-03-2019
1

Activiteiten onderneming
Foodbox hield zich bezig met het produceren van koekjes en belegde broodjes
voor luchtvaartmaatschappijen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 565.526,02

Winst en verlies
€ 248.253,06

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

26-03-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

26-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

26-03-2019
1

€ 3.849,34

26-06-2019
2

€ 5.586,34

26-09-2019
3

Verslagperiode
van
26-2-2019

26-03-2019
1

t/m
25-3-2019
van
26-3-2019

26-06-2019
2

t/m
25-6-2019
van
26-6-2019

26-09-2019
3

t/m
25-9-2019
van
26-9-2019

24-12-2019
4

t/m
24-12-2019
van
25-12-2019

24-03-2020
5

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

24-06-2020
6

t/m
24-6-2020
van
25-6-2020

24-09-2020
7

t/m
24-9-2020
van
25-9-2020

24-12-2020
8

t/m
24-12-2020
van
25-12-2020

23-03-2021
9

t/m
23-3-2021
van
24-3-2021

23-06-2021
10

t/m
22-6-2021
van
23-6-2021

22-09-2021
11

t/m
21-9-2021
van
22-9-2021

22-12-2021
12

t/m
21-12-2021
van
22-12-2021

22-03-2022
13

t/m
22-3-2022
van
23-3-2022

21-06-2022
14

t/m
20-6-2022
van
21-6-2022
t/m
19-9-2022

Bestede uren

20-09-2022
15

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

54 uur 54 min

2

41 uur 0 min

3

16 uur 48 min

4

16 uur 54 min

5

11 uur 36 min

6

2 uur 48 min

7

5 uur 24 min

8

1 uur 36 min

9

5 uur 42 min

10

4 uur 18 min

11

6 uur 24 min

12

1 uur 54 min

13

6 uur 24 min

14

5 uur 12 min

15

11 uur 36 min

totaal

192 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Foodbox is op 16 november 2017 opgericht. Volgens opgave en uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de heer J.J. Zaagman
de bestuurder is van Foodbox. Excellent Foodproducts B.V. is enig
aandeelhouder van Foodbox, w aarvan de heer J.J. Zaagman eveneens
bestuurder is.

26-03-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

1.3 Verzekeringen

26-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator w orden
onderzocht. Zo mogelijk w orden deze verzekeringen opgezegd dan w el door
de verzekeraar reeds w egens het faillissement per faillissementsdatum
geroyeerd.

26-03-2019
1

1.4 Huur
Foodbox huurde een bedrijfsruimte aan de Zuidergracht 23 te Soest. Kort voor
faillissementsdatum zou er een huurindeplaatsstelling hebben plaatsgevonden
w aardoor Foodbox geen huurder van de bedrijfsruimte zou zijn maar Emmen
Holding B.V. Vervolgens zou Emmen Holding B.V. op haar beurt de kantoor- en
bedrijfsruimte, althans een deel daarvan, aan Foodbox in gebruik hebben
gegeven. De curator heeft dit nog in onderzoek.
De intake met het UW V en het personeel heeft plaatsgevonden op de locatie
van Foodbox te Soest. De curator zou hier ook bij aanw ezig zijn. De curator
w erd echter de toegang tot de locatie van Foodbox ontzegd. Uiteindelijk heeft
de curator alsnog met machtiging van de rechter-commissaris en met behulp
van de sterk arm toegang tot de locatie van Foodbox verkregen.

1.5 Oorzaak faillissement

26-03-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder zijn de oorzaken van het faillissement als
volgt:
"Foodbox zou vanaf februari 2018 o.a. koekjes produceren voor D&F die deze
onder meer aan luchtvaartmaatschappijen ging leveren. In het kader van de
productie zou Foodbox een bedrijfsruimte huren te Soest, in w elke ruimte de
productie zou plaatsvinden. Foodbox zou hiertoe de nodige bakapparatuur
(bakovens e.a.) aankopen. D&F zou de benodigde inpakapparatuur aan
Foodbox leveren. Foodbox zou voor installatie van de gehele apparatuur zorg
dragen. Vervolgens zou D&F het benodigde halffabricaat (koekjes in rauw e
deegvorm) aan Foodbox leveren, w aarna Foodbox de koekjes zou bakken en
verpakken en zou doen transporteren naar de afnemers, althans naar het
depot van D&F ter verder transport naar de afnemers.
Partijen zijn overeengekomen dat D&F zou deelnemen in het kapitaal van
Foodbox, w aarbij D&F en een aan haar gelieerde vennootschap, Convenience
Fooddesign International S.a.r.l., gevestigd te Schengen, Luxemburg, ieder
20% van het aandelenkapitaal van Foodbox zouden verw erven. Dit is
vastgelegd in een "Absichtserklarung" d.d. 25 oktober 2017. Ter uitvoering van
deze overeenkomst heeft Paerleca Beheer B.V. bij akte d.d. 3 december 2018
haar aandelen overgedragen aan Excellent Food B.V. D&F zou een storting
("Einlage") doen van € 100.000,00 en aan Foodbox een lening verstrekken
groot € 250.000,00 met een looptijd van vijf jaar. Foodbox heeft de benodigde
bedrijfsruimte te Soest gehuurd, deze verbouw d en de benodigde bakovens
aangekocht en geplaatst. Door D&F zijn enkele machines geleverd. Deze
machines w aren sterk gedateerd (zie onder meer bouw jaar 1999-2001).
Foodbox heeft deze machines op haar kosten laten renoveren en
productiegereed laten maken.
In het kader van de uitvoering van de Absichtserklarung is de heer Zaagman
van Foodbox afgereisd naar Tubingen voor een bespreking. Deze bespreking is
door D&F afgezegd. Op datzelfde moment heeft D&F onder meer machines,
voorraden, gereed product en verpakkingsfolie van de locatie van Foodbox te
Soest meegenomen. Foodbox heeft ter zake hiervan aangifte gedaan van
diefstal en vernieling. Foodbox kon hierdoor vervolgens de lopende opdrachten
niet meer uitvoeren en ook geen nieuw e opdrachten meer aannemen, daar
machines, verpakkingsmaterialen etc niet meer aanw ezig w aren. Hierdoor is de
gehele productie lamgelegd. Geen productie, geen omzet, geen liquiditeit."
De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Zo nodig
zal verder overleg w orden gevoerd met de bestuurder en derden.

26-03-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

26-03-2019
1

Toelichting
Op 2 januari 2019 is er een ontslagaanvraag bij het UW V ingediend. Dit
ontslag is aangevraagd w egens bedrijfseconomische redenen. Op 22 februari
2019 heeft het UW V de gevraagde ontslagvergunning verleend. Vervolgens
zijn alle w erknemers ontslagen. Het personeel is betaald tot en met november
2018. In verband met haar loonachterstand en de 13 w eken termijn van de
Loongarantieregeling heeft één personeelslid uiteindelijk het faillissement van
Foodbox aangevraagd. Volledigheidshalve heeft de curator de
arbeidsovereenkomsten van de w erknemers opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

26-03-2019
1

Toelichting
Bij de uitvoering van haar w erkzaamheden maakte Foodbox, naast de zeven
personeelsleden, gebruik van uitzendkrachten.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-4-2019

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefoongesprekken met UW V, personeelsleden en
bestuurder en intake met het UW V.

26-03-2019
1

Correspondentie met personeel en UW V.

26-06-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
De Vennootschap heeft, aldus de bestuurder, geen onroerende zaken in
eigendom.

26-03-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

26-03-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Foodbox zou beschikken over een kantoor- en bedrijfsinventaris. Een deel
hiervan zou zijn gestolen door de voormalig partner, D&F Marketing GmbH, met
w ie Foodbox samenw erkte. Het deel w aar Foodbox na voornoemde diefstal
nog w el over beschikt, zou kort voor faillissementsdatum zijn verkocht en
geleverd aan Excellent Foodproducts B.V., de aandeelhouder van Foodbox. De
koopprijs is verrekend. Excellent Foodproducts B.V. heeft de kantoor- en
bedrijfsinventaris vervolgens doorverkocht aan Emmen Holding B.V. Ook bij
deze transactie is de koopprijs verrekend. De curator heeft voornoemde
transacties nog in onderzoek.

26-03-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover bekend bij de curator heeft de fiscus geen bodembeslag gelegd op
de kantoorinventaris.

26-03-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek administratie.

26-03-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van Foodbox bestaat voornamelijk uit tortilla w raps. Deze
voorraad is opgeslagen in een extern diepvriesmagazijn te Nieuw -Vennep. De
houdbaarheidsdatum van deze tortilla w raps is reeds overschreden en
derhalve zal de voorraad w orden vernietigd.

26-03-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek en correspondentie en overleg met derden.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

26-03-2019
1

Toelichting andere activa
De curator heeft nog in onderzoek of er andere activa zijn.

26-03-2019
1

Er is een belastingteruggave van een bedrag van € 3.450,- ontvangen op de
faillissementsrekening.

26-06-2019
2

In de afgelopen verslagperiode is op de faillissementsrekening een
belastingteruggave van een bedrag van € 1.737,- ontvangen.

26-09-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

26-03-2019
1

Correspondentie fiscus.

26-06-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zou een aantal debiteuren zijn. De curator is hieromtrent nog in afw achting
van informatie van de bestuurder.

26-03-2019
1

De curator heeft hieromtrent informatie ontvangen en zal de betreffende
debiteur aanschrijven.

26-09-2019
3

De curator heeft vooralsnog de onderliggende facturen niet ontvangen. Die
heeft zij bij de bestuurder van gefailleerde opgevraagd. Zodra zij die heeft
ontvangen, zullen de debiteuren w orden aangeschreven.

24-06-2020
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nog niet van toepassing.

26-03-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

26-03-2019
1

Nog niet bekend.

Toelichting vordering van bank(en)

26-06-2019
2

Foodbox hield een bankrekening aan bij ING Bank. Het creditsaldo bedroeg per
faillissementsdatum € 1,32. Nadien is er nog een bedrag van € 398,02
bijgeschreven. Beide bedragen zijn overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

26-03-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Een crediteur van Foodbox zou een pandrecht hebben gevestigd op de
debiteuren van Foodbox. De curator heeft dit nog in onderzoek.

26-03-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Nog niet bekend.

26-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

26-03-2019
1

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

26-03-2019
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

26-03-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-03-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

26-03-2019
1

Onderzoek stukken, correspondentie met de bank en derden.

26-06-2019
2

Correspondentie met derden.

22-09-2021
11

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

26-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

26-03-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

26-03-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

26-03-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

26-03-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

26-03-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

26-03-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

26-03-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Foodbox is veiliggesteld. Er zal een nader onderzoek
plaatsvinden naar de boekhouding en de administratie.

26-03-2019
1

De curator heeft de administratie nog in onderzoek.

24-03-2020
5

De curator heeft geconstateerd dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht.
Er is geen deugdelijke administratie gevoerd w aaruit te alle tijde de rechten en
verplichtingen van de rechtspersoon blijken. De curator bespreekt dit in de
komende verslagperiode met de bestuurder.

24-06-2020
6

Omdat niet is voldaan aan de boekhoudplicht, heeft de curator de bestuurder
aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. De curator is thans in afw achting
van een reactie van de bestuurder.

24-09-2020
7

De curator heeft nog geen reactie van de bestuurder ontvangen. De curator
verw acht die in de komende verslagperiode te ontvangen. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt derhalve voortgezet.

24-12-2020
8

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een reactie van de bestuurder
ontvangen. De curator heeft deze reactie nog in onderzoek. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

23-03-2021
9

De curator heeft de administratie en de reactie van de bestuurder nog in
onderzoek. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

23-06-2021
10

Nog in onderzoek.

22-09-2021
11

Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

22-12-2021
12

De curator zet haar onderzoek ten aanzien van dit punt voort.

22-03-2022
13

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort. In de komende
verslagperiode zal er een bespreking met de bestuurder plaatsvinden w aarbij
onder meer de boekhoudplicht aan de orde zal komen.

21-06-2022
14

De curator is met de bestuurder in overleg over het treffen van een
minnelijke regeling. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt derhalve
voortgezet.

20-09-2022
15

7.2 Depot jaarrekeningen
Per faillissementsdatum w as de jaarrekening 2017 niet gedeponeerd.
Uiteindelijk is de jaarrekening 2017 op 1 maart 2019 alsnog gedeponeerd.

26-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

26-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog niet bekend.

26-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

26-03-2019
1

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

Toelichting

24-03-2020
5

Nog in onderzoek.

Toelichting

24-06-2020
6

Op grond van het feit dat er per faillissementsdatum geen jaarrekening is
gedeponeerd, is er sprake van onbehoorlijk bestuur, w aarvan vermoed w ordt
dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hierdoor is de
bestuurder (ex artikel 2:11 BW ook in privé) aansprakelijk voor het
boedeltekort. Ter w eerlegging van het bew ijsvermoeden (en dus
aansprakelijkheid voor het boedeltekort) dient de bestuurder aannemelijk te
maken dat er andere feiten en omstandigheden een belangrijke oorzaak van
het faillissement zijn gew eest. De curator zal dit in de komende
verslagperiode(s) met de bestuurder bespreken.

Ja
Toelichting
Op grond van het feit dat er per faillissementsdatum geen jaarrekening is
gedeponeerd en er niet is voldaan aan de boekhoudplicht, is er sprake van
onbehoorlijk bestuur, w aarvan vermoed w ordt dat dit een belangrijke oorzaak

24-09-2020
7

is van het faillissement. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld
voor het boedeltekort. De curator is thans in afw achting van een reactie van
de bestuurder.

Ja

24-12-2020
8

Toelichting
De curator heeft nog geen reactie van de bestuurder ontvangen. De curator
verw acht die in de komende verslagperiode te ontvangen. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt derhalve voortgezet.

Ja

23-03-2021
9

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een reactie van de bestuurder
ontvangen. De curator heeft deze reactie nog in onderzoek. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting

23-06-2021
10

De curator heeft de administratie en de reactie van de bestuurder nog in
onderzoek. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting

22-09-2021
11

Nog in onderzoek.

Toelichting

22-03-2022
13

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

26-03-2019
1

De verkoop van de bedrijfs- en kantoorinventaris acht de curator paulianeus.
Voorts zijn er kort voor faillissementsdatum een aantal betalingen gedaan die
de curator paulianeus acht. De curator is hierover in overleg met de
bestuurder. Naar overige paulianeuze handelingen w ordt onderzoek gedaan.

Ja

24-06-2020
6

Toelichting
De curator is nog in overleg met de bestuurder over de rechtshandelingen die
zij paulianeus acht. Voorts zet de curator haar onderzoek naar overige
paulianeuze handelingen voort.

Ja

23-03-2021
9

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een reactie van de bestuurder
ontvangen. Ook ten aanzien van de ingeroepen pauliana voert de bestuurder
verw eer. De curator heeft deze reactie nog in onderzoek. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

Ja

23-06-2021
10

Toelichting
De curator heeft de administratie en de reactie van de bestuurder nog in
onderzoek. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

In onderzoek

22-09-2021
11

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

In onderzoek

22-03-2022
13

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

Ja

21-06-2022
14

Toelichting
In de komende verslagperiode zal er een bespreking met de bestuurder
plaatsvinden w aarbij onder meer dit onderw erp aan bod zal komen. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting

20-09-2022
15

De curator is met de bestuurder in overleg over het treffen van een
minnelijke regeling. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt derhalve
voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Naast het onderzoek naar de administratie en boekhouding van Foodbox
onderzoekt de curator de transacties die kort voor faillissementsdatum hebben
plaatsgevonden. De curator doet daarbij onder meer onderzoek naar de
huurinplaatsstelling met Emmen Holding en de verkoop van bedrijfs- en
kantoorinventaris aan uiteindelijk Emmen Holding.

26-03-2019
1

In de afgelopen verslagperiode hebben de bestuurder van gefailleerde en de
bestuurder van Emmen Holding B.V. een klacht tegen de curator en haar
kantoorgenoot ingediend bij de rechter-commissaris, De Orde van Advocaten
en INSOLAD. De inhoud van deze klacht is op donderdag 13 juni jl. met de
rechter-commissaris en de bestuurder van gefailleerde en de bestuurder van
Emmen Holding B.V. besproken. Op 2 juli a.s. zet de curator het overleg met de
bestuurder van gefailleerde en de bestuurder van Emmen Holding B.V. over

26-06-2019
2

deze klacht voort. Bij die bespreking zal tevens overleg w orden gevoerd over
de verkoop van de bedrijfs- en kantoorinventaris en de transacties die kort
voor faillissementsdatum hebben plaatsgevonden.
In de afgelopen verslagperiode heeft er een overleg met de bestuurder van
gefailleerde en de bestuurder van Emmen Holding B.V. plaatsgevonden. Dit
heeft echter niet tot nadere oplossingen geleid.

26-09-2019
3

De bestuurder van gefailleerde en de bestuurder van Emmen Holding B.V. zijn
bij brief van 25 juli 2019 niet-ontvankelijk verklaard in het toetsingsverzoek dat
zij bij de toetsingscommissie van INSOLAD hebben ingediend.
De curator zet haar onderzoek naar de administratie en paulianeus handelen
voort. Derhalve w ordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator tijd besteed aan een reactie
op de klacht die de bestuurder van gefailleerde en de bestuurder van Emmen
Holding B.V. tegen de curator en haar kantoorgenoot bij de Orde van
Advocaten hebben ingediend. Naar aanleiding van deze reactie hebben de
bestuurder van gefailleerde en de bestuurder van Emmen Holding B.V.
aanvullende klachten ingediend. De curator zal daar in de komende
verslagperiode op reageren. Daarnaast w ordt het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet.

24-12-2019
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gereageerd op de
aanvullende klachten die de bestuurder van gefailleerde en de bestuurder van
Emmen Holding B.V. tegen de curator en haar kantoorgenoot bij de Orde van
Advocaten hebben ingediend. De curator is thans nog in afw achting van
nadere informatie over de w ijze w aarop de klachtprocedure w ordt voortgezet.
Voorts w ordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

24-03-2020
5

De voorzitter van de Raad van Discipline heeft de klachten van de bestuurder
van gefailleerde en de bestuurder van Emmen Holding B.V. in alle onderdelen
kennelijk ongegrond verklaard.

24-06-2020
6

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zal er in de komende
verslagperiode een bespreking plaatsvinden met de bestuurder.
In de afgelopen verslagperiode heeft nog geen bespreking met de bestuurder
plaatsgevonden. W aarschijnlijk zal die in de komende verslagperiode
plaatsvinden.

24-09-2020
7

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een reactie van de bestuurder
ontvangen. De curator heeft deze reactie nog in onderzoek. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

23-03-2021
9

De curator heeft de administratie en de reactie van de bestuurder nog in
onderzoek. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

23-06-2021
10

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort.

22-09-2021
11

Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

22-03-2022
13

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort.

21-06-2022
14

De curator is met de bestuurder in overleg over het treffen van een
minnelijke regeling. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt derhalve
voortgezet.

20-09-2022
15

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie, correspondentie en overleg met bestuurder en
derden.

26-03-2019
1

Correspondentie met Orde van Advocaten en bestuurder en derden.

24-12-2019
4

Correspondentie met derden, onderzoek administratie.

24-06-2020
6

Correspondentie met bestuurder.

24-09-2020
7

Correspondentie met bestuurder en derden.

24-12-2020
8

Correspondentie met bestuurder en derden.

23-03-2021
9

Onderzoek administratie, correspondentie en telefoon met derden.

23-06-2021
10

Onderzoek administratie, correspondentie en telefoon met derden.

22-09-2021
11

Onderzoek, correspondentie met derden.

22-12-2021
12

Onderzoek en correspondentie met derden.

22-03-2022
13

Onderzoek stukken en correspondentie met derden.

21-06-2022
14

Bespreking, telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder.

20-09-2022
15

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

26-03-2019
1

€ 25.465,85

24-12-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 25.465,85.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

26-03-2019
1

De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van
€ 166,= uit hoofde van loonheffingen.

€ 531,00

24-12-2019
4

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van
€ 531,= uit hoofde van loonheffingen en omzetbelasting.

€ 3.595,00

24-03-2020
5

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van
€ 3.595,= uit hoofde van loonheffingen, omzetbelasting en
vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

26-03-2019
1

Hierover is thans niets bekend.

€ 46.246,91

24-12-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

26-03-2019
1

Dit is nog niet bekend.

€ 162,37
Toelichting
Dit betreft een vordering van een w erknemer van Foodbox.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22-09-2021
11

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

26-03-2019
1

Er hebben zich tot op heden 15 concurrente crediteuren gemeld.

Toelichting

26-06-2019
2

Er hebben zich tot op heden 34 concurrente crediteuren gemeld.

36

26-09-2019
3

37

24-12-2019
4

38

24-03-2020
5

40

24-09-2020
7

41

24-12-2020
8

40

22-09-2021
11

Toelichting
Per abuis w as een vordering op de concurrente crediteurenlijst geplaatst in
plaats van op de preferente crediteurenlijst. Dit is inmiddels aangepast zodat
het aantal concurrente crediteuren is verlaagd naar 40.

41

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

20-09-2022
15

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

26-03-2019
1

Tot op heden bedraagt het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen €
310.881,69.

€ 585.520,74

26-06-2019
2

€ 587.263,08

26-09-2019
3

€ 593.580,97

24-12-2019
4

€ 600.134,01

24-03-2020
5

€ 601.652,40

24-09-2020
7

€ 601.814,77

24-12-2020
8

€ 601.652,40

22-09-2021
11

Toelichting
Per abuis w as een vordering op de concurrente crediteurenlijst geplaatst in
plaats van op de preferente crediteurenlijst. Dit is inmiddels aangepast zodat
het bedrag aan concurrente crediteuren is verlaagd naar € 601.652,40.

€ 655.527,91

20-09-2022
15

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

26-03-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Divers onderzoek en het verzenden van brieven.

26-03-2019
1

Correspondentie met crediteuren.

20-09-2022
15

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

26-03-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

26-03-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

26-03-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

26-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

26-03-2019
1

Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
Onderzoek naar activabestanddelen;
De administratie w ordt verder onderzocht en het onderzoek naar
paulianeus handelen zal w orden voortgezet. Daarbij komt tevens aan de
orde of er behoorlijk is bestuurd.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

26-09-2019
3

Het onderzoek naar mogelijke activabestanddelen w ordt voortgezet;
De administratie w ordt verder onderzocht en het onderzoek naar
paulianeus handelen en de oorzaken van het faillissement zal w orden
voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
Het onderzoek naar mogelijke activabestanddelen w ordt voortgezet;
Afw ikkeling van de ingediende klachten bij de Orde van Advocaten;
De administratie w ordt verder onderzocht en het onderzoek naar
paulianeus handelen en de oorzaken van het faillissement zal w orden

24-12-2019
4

voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

24-03-2020
5

Voortzetting onderzoek naar mogelijke activabestanddelen;
Afw ikkeling van de ingediende klachten bij de Orde van Advocaten;
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

24-06-2020
6

Voortzetting onderzoek naar mogelijke activabestanddelen;
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

24-09-2020
7

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

24-12-2020
8

Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

23-03-2021
9

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

23-06-2021
10

Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

22-09-2021
11

Voortzettings rechtmatigheidsonderzoek.

22-12-2021
12

Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

22-03-2022
13

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

21-06-2022
14

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort.

20-09-2022
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

26-03-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

20-09-2022
15

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie en telefoon met de rechter-commissaris en derden.

26-03-2019
1

Correspondentie met de rechter-commissaris, bestuurder en derden,
verslaglegging.

26-06-2019
2

Verslaglegging, correspondentie derden.

24-03-2020
5

Verslaglegging en correspondentie met derden.

23-03-2021
9

Verslaglegging.

23-06-2021
10

Verslaglegging en correspondentie met derden.

22-09-2021
11

Verslaglegging.

22-12-2021
12

Verslaglegging.

22-03-2022
13

Verslaglegging en correspondentie met derden.

21-06-2022
14

Verslaglegging.

20-09-2022
15

Bijlagen
Bijlagen

