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

4
24-08-2021
F.16/20/280
NL:TZ:0000150852:F001
28-07-2020

R-C
Curator

mr. Hofman
mr. J.W.H. Rouers

Algemene gegevens
Naam onderneming
TYM Horeca B.V.

27-08-2020
1

Gegevens onderneming
TYM Horeca B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1315 HP)
Almere aan de Korte Promenade 92.

27-08-2020
1

Activiteiten onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TYM Horeca B.V.
met KVK-nummer: 72513292

27-08-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 429.483,02

2018
2020

€ 187.301,20

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -191.329,96

€ 456.913,30

€ -27.761,32

€ 261.691,75

€ -66.333,29

Toelichting financiële gegevens
De cijfers zijn afkomstig uit de balans en w inst- en verliesrekening.

27-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

27-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

27-08-2020
1

€ 41.115,01

26-11-2020
2

€ 19.135,88

25-02-2021
3

€ 19.096,03

24-08-2021
4

Verslagperiode
van
28-7-2020

27-08-2020
1

t/m
23-8-2020
van
24-8-2020

26-11-2020
2

t/m
22-11-2020
van
23-11-2020

25-02-2021
3

t/m
21-2-2021
van
22-2-2021

24-08-2021
4

t/m
22-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

31 uur 42 min

2

49 uur 30 min

3

10 uur 24 min

4

11 uur 21 min

totaal

102 uur 57 min

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

27-08-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
TYM Horeca B.V. (hierna: “gefailleerde”) is opgericht in 2018 en sinds 6
september 2018 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Ton van Eijsden Beheer B.V. is enig bestuurder. De
aandeelhouders zijn Ton van Eijsden Beheer B.V. en Administratiekantoor van
Eijsden. De bestuurders van Ton van Eijsden Beheer B.V. zijn Mevrouw S.H.
Schutte en de heer A.F.P.G. van Eijsden en zij zijn gezamenlijk bevoegd en
aldus middellijk bestuurders van gefailleerde en w orden hierna aangeduid als
de ‘bestuurders’.

27-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is, zijn er geen procedures aanhangig ten tijde
van het faillissement.

27-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft een aantal verzekeringen afgesloten w aaronder, een
verzekering voor het huurdersbelang van het bedrijf, de goederen/inventaris,
de bedrijfsstagnatie, milieuschade, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De
curator heeft de portefeuille in onderzoek en zal w aar mogelijk en noodzakelijk
de verzekeringen continueren danw el beëindigen.

27-08-2020
1

Situatie per 26 november 2020:
De curator heeft de verzekering niet gecontinueerd. Dit punt is afgew ikkeld.

26-11-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfspand te (1315 HP) Almere aan de Korte
Promenade 92. De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van de
rechter-commissaris ex artikel 39 Fw opgezegd en zal eindigen 30 oktober
2020.

27-08-2020
1

Situatie per 26 november 2020:
Het bedrijfspand is door de curator leeg en bezemschoon opgeleverd aan de
verhuurder. Dit punt is afgew ikkeld.

26-11-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft als volgt verklaard over de oorzaken en achtergronden
van het faillissement:

27-08-2020
1

Gefailleerde exploiteert een Mexicaans fastfood restaurant met de focus op
snel, betaalbaar en gezond eten, w aaronder de verkoop van Taco’s, Burrito’s
en Bow ls. Bij de start in oktober 2018 heeft gefailleerde een grote investering
moeten doen om krachtstroom en een nieuw ventilatiesysteem aan te sluiten
in de gehuurde bedrijfsruimte. De bedrijfsruimte w as nog niet gereed voor het
exploiteren van een horecaonderneming, omdat er voorheen een kledingw inkel
in de bedrijfsruimte w erd geëxploiteerd. De aanleg van de krachtstroom heeft
ook nog vertraging opgelopen, w aardoor gefailleerde pas medio maart 2019
open kon gaan. De overheadkosten liepen evenw el al. Hierdoor zou
gefailleerde al in het begin een huurachterstand hebben opgebouw d.
Bovendien vielen de bezoekersaantallen tegen. De baten zouden de kosten
niet kunnen overtreffen. Toen de overheid op 15 maart 2020 de maatregel tot
het sluiten van de horecagelegenheden heeft opgelegd vanw ege het COVID19 / Corona virus, heeft gefailleerde in deze periode nauw elijks omzet
gegenereerd. De kosten bleven daarentegen w el doorlopen. Daarom hebben
de bestuurders besloten om het eigen faillissement aan te vragen.
De curator doet verder onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het
faillissement.
Situatie per 25 februari 2021:
Hetgeen het bestuur heeft verklaard omtrent de oorzaken en achtergronden
van het faillissement vindt aansluiting in de administratie. De curator is niet op
andere factoren gestuit die aanleiding geven om het relaas van het bestuur in
tw ijfel te trekken. Dit onderdeel is daarmee afgerond.

25-02-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

27-08-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had acht w erknemers in dienst. Het personeel is met machtiging
van de rechter-commissaris ontslagen zodat het vangnet van de
Loongarantieregeling voor hen geopend kan w orden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

27-08-2020
1

Toelichting
Gefailleerde zou bij aanvang van de activiteiten meer personeel in dienst
hebben gehad, maar volgens gefailleerde zijn deze personen al niet meer
w erkzaam bij gefailleerde. Zekerheidshalve heeft de curator ook aan deze
personen het ontslag aangezegd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

31-7-2020

5

Contactgegevens zijn aangeleverd door het UW V.

30-7-2020

8

totaal

13

2.4 Werkzaamheden personeel
Communicatie met bestuurders;
Correspondentie met rechter-commissaris;
Ontslag aanzeggen personeel;
Contact met UW V.

27-08-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 41.115,01

totaal

€ 41.115,01

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over een inventaris zoals tafels, stoelen/banken,
toonbank, betaalzuilen, decoratie, kassasystemen, beeldschermen,
ijsblokjesmachines, slush puppy machine, nootjes machine, brandblussers,
vriezer en een koelcel.

27-08-2020
1

Situatie per 26 november 2020:
De inventaris is in de afgelopen periode in opdracht van de curator middels een
executie veiling via internet verkocht. De opbrengst van de openbare veiling
ten aanzien van de inventaris-bodemzaken bedraagt € 48.186,74. De
opbrengst verminderd met de veilingkosten bedraagt € 33.979,35 exclusief
btw (€ 41.115,01 inclusief btw ). Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

26-11-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de inventaris rust een pandrecht van de Rabobank. Uit de administratie
blijkt dat de Belastingdienst echter een vordering heeft op gefailleerde,
w aarvoor het bodemvoorrecht geldt. De curator zal ten behoeve van de
inventaris de Rabobank informeren over het te gelde maken daarvan en het
gerealiseerde bedrag onder zich houden ex artikel 57 lid 3 Fw . Uit de
administratie is niet gebleken dat de Belastingdienst beslag heeft gelegd om
goederen van derden.

27-08-2020
1

Situatie per 26 november 2020:
Op de keukeninventaris die w ordt geleased, w aaronder: keukeninrichting van
het merk: Taylor Clamshell Grill, model: L820 van het bouw jaar 2019, een
bakw and / friteuse, model: EEE-142 van het bouw jaar 2019 en een ijsmachine
van het merk: Taylor ijs/milkshake model: C606 van het bouw jaar 2019, heeft
Rabo Lease B.V. een eerste pandrecht. Uit de administratie blijkt dat de
Belastingdienst echter een vordering heeft op gefailleerde, w aarvoor het
bodemvoorrecht geldt.

26-11-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie met de Rabobank. De curator heeft voertuiggegevens
opgevraagd bij de RDW . Volgens de RDW beschikt gefailleerde niet over
voertuigen.

27-08-2020
1

De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht. Mede
vanw ege de coronacrisis is een doorstart niet direct mogelijk gebleken. De
curator onderzoekt derhalve de mogelijkheid om de bedrijfsmiddelen te
verkopen. Daartoe zijn gesprekken gaande. De inventaris w ordt getaxeerd en
afspraken met de pandhouder w orden gemaakt.
Situatie per 26 november 2020:
Contact met bestuurder en veilingmeester.

26-11-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad (assortiment frisdrank en voedsel)
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikte ten tijde van het faillissement over een bescheiden
voorraad, w aaronder beperkt assortiment frisdrank en een aantal vers- en
diepvries producten.

27-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht. Mede
vanw ege de coronacrisis is een doorstart niet mogelijk gebleken. Mede
vanw ege de geringe omvang en de beperkte houdbaarheidsdatum, zal de
verkoop van de voorraad niet opportuun zijn.

27-08-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill (w ebsite, handelsnaam,
Facebookaccount, know how etc.)
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt over goodw ill, w aaronder een w ebsite, handelsnaam,
account op Facebook, Uber Eats, Thuisbezorgd.nl en Deliveroo.

27-08-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht. Mede
vanw ege de coronacrisis is een doorstart niet mogelijk gebleken. De curator
onderzoekt derhalve de mogelijkheid om de goodw ill te verkopen.

27-08-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens gefailleerde zijn er geen debiteuren.

27-08-2020
1

Situatie per 24 augustus 2021:
De afgelopen periode is gebleken dat gefailleerde mogelijk nog een vordering
heeft uit hoofde van een definitieve aanvraag van de NOW -uitkering over de
eerste periode. Dit punt is thans in onderzoek bij een derde.

24-08-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 262.168,15
Toelichting vordering van bank(en)
Alle grootbanken in Nederland zijn aangeschreven. Rabobank heeft haar
vordering ingediend ter hoogte van € 262.168,15 + kosten P.M. uit hoofde van
een kredietfaciliteit en een financieringsovereenkomst. Ter meerdere zekerheid
heeft Ton van Eijsden B.V. zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de
nakoming van de verplichtingen uit de kredietfaciliteit en
financieringsovereenkomst. Daarnaast hebben de bestuurders zich in privé
borg gesteld voor een bedrag van € 150.000,- ten behoeve van alle schulden
van gefailleerde aan de Rabobank. Met Rabobank zullen afspraken over de
verkoop van de verpande activa w orden gemaakt.

5.2 Leasecontracten

27-08-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er zou op basis van een financial-lease overeenkomst van Rabolease B.V. een
keukeninventaris w ordt geleased, w aaronder: keukeninrichting van het merk:
Taylor Clamshell Grill, model: L820 van het bouw jaar 2019, een bakw and /
friteuse, model: EEE-142 van het bouw jaar 2019 en een ijsmachine van het
merk: Taylor ijs/milkshake model: C606 van het bouw jaar 2019. Rabolease B.V.
zou de inventaris hebben verpand. De curator doet onderzoek naar het
eigendomsrecht van de inventariszaken en de verpanding daarvan. Een
aantal zaken betreft eigendom derden. W aaronder Coca-Cola.

27-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Ter meerdere zekerheid van de terugbetaling van het verstrekte krediet en de
financiering, heeft Rabobank pandrechten verkregen op alle huidige en
toekomstige inventaris, voorraden en vorderingen. De curator heeft
vastgesteld dat het voornoemde pandrecht op 25 oktober 2018 rechtsgeldig is
gevestigd.

27-08-2020
1

Situatie per 26 november 2020:
De curator heeft het pandrecht van Rabo Lease B.V. erkend. Rabobank heeft
afstand gedaan van het pandrecht op de voorraad. De inventariszaken vallen
onder het bodemvoorrecht van de Belastingdienst. Rabobank en Rabo Lease
B.V. zijn hierover in kennis gesteld.

26-11-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Rabobank is separatist.

27-08-2020
1

Situatie per 26 november 2020:
Rabobank en Rabo Lease B.V. zijn separatist.

26-11-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een
eigendomsvoorbehoud. De curator houdt w el rekening met mogelijke
eigendom derden.

27-08-2020
1

Situatie per 26 november 2020:
Er hebben zich meerdere partijen bij de curator gemeld met een rechtsgeldig
beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft de zaken
geretourneerd aan de rechthebbenden. Dit punt is afgew ikkeld.

26-11-2020
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact men correspondentie met de bestuurder en de Rabobank. Beoordeling
kredietdocumentatie en pandakte. Contact met Rabolease B.V.

27-08-2020
1

Situatie per 26 november 2020:
Overleg met Rabobank, Rabo Lease B.V., rechthebbende derden en
bestuurder.

26-11-2020
2

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

27-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht. Een
doorstart is echter niet mogelijk gebleken.

27-08-2020
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart. Overleg met de
pandhouder, het bestuur.

27-08-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de bestuurder verzocht om de boekhouding van gefailleerde
compleet aan te leveren. De curator heeft de ontvangen stukken in onderzoek.

27-08-2020
1

Situatie per 25 februari 2021:
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Van
onrechtmatigheden en/of paulianeus handelen is niet gebleken. Dit onderdeel

25-02-2021
3

is daarmee afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

27-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens uittreksel van de Kamer van Koophandel is het geplaatste kapitaal van
€ 100,- volgestort.

27-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Situatie per 26 november 2020:
De curator vervolgt het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Situatie per 25 februari 2021:
De jaarrekening van het oprichtingsjaar had gedeponeerd moeten w orden, dat
is niet gebeurd. De bestuurder heeft het w ettelijk vermoeden dat door deze
onbehoorlijke taakvervulling het faillissement is veroorzaakt voldoende
w eerlegd en aannemelijk gemaakt dat het faillissement is veroorzaakt door
andere factoren (zie het onderdeel oorzaken en achtergronden). Dit onderdeel
is derhalve afgerond.

27-08-2020
1

26-11-2020
2

25-02-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

27-08-2020
1

In onderzoek

26-11-2020
2

Toelichting
Situatie per 26 november 2020:
De curator vervolgt het onderzoek naar paulianeuze handelingen.
Nee
Toelichting
Situatie per 25 februari 2021:
Niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

25-02-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

27-08-2020
1

Situatie per 26 november 2020:
De curator vervolgt het onderzoek naar onrechtmatigheden.

26-11-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie met de bestuurders.

27-08-2020
1

Situatie per 26 november 2020:
Correspondentie met het bestuur.

26-11-2020
2

Situatie per 25 februari 2021:
Afronding.

25-02-2021
3

Situatie per 24 augustus 2021:
Afronding.

24-08-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 54,45

27-08-2020
1

Toelichting
Claimsagent B.V. heeft een boedelvordering ingediend ad € 54,45.
€ 38.472,54

26-11-2020
2

Toelichting
Situatie per 26 november 2020:
- Claimsagent B.V. € 99,83;
- UW V € 9.452,27
- verhuurder: € 28.920,44.
€ 38.475,56

25-02-2021
3

Toelichting
Situatie per 25 februari 2021:
- Claimsagent B.V. € 102,85;
- UW V € 9.452,27;
- verhuurder € 28.920,44.
€ 39.092,68
Toelichting
Situatie per 24 augustus 2021:
- Claimsagent B.V. € 111,93;
- UW V € 10.060,31;

24-08-2021
4

- verhuurder € 28.920,44.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 29.456,53

27-08-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot heden vorderingen ingediend ad in totaal €
29.456,53.
€ 27.593,76

26-11-2020
2

Toelichting
Situatie per 26 november 2020:
De vorderingen van de Belastingdienst zijn bijgesteld tot een bedrag van €
27.593,76.
€ 27.661,76

25-02-2021
3

Toelichting
Situatie per 25 februari 2021:
De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 27.661,76.
€ 30.929,50

24-08-2021
4

Toelichting
Situatie per 24 augustus 2021:
De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 30.929,50.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

27-08-2020
1

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 8.537,29

26-11-2020
2

Toelichting
Situatie per 26 november 2020:
UW V heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend ad in totaal €
8.537,29.
€ 8.537,29

25-02-2021
3

Toelichting
Situatie per 25 februari 2021:
Ongew ijzigd.
€ 9.153,88
Toelichting
Situatie per 24 augustus 2021:
De vordering van het UW V is opgelopen tot € 9.153,88.

8.4 Andere pref. crediteuren

24-08-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 262.168,15

27-08-2020
1

Toelichting
De vordering van Rabobank is geplaatst op de lijst van preferente vorderingen
in verband met de door haar bedongen zekerheden.
€ 321.646,37

26-11-2020
2

Toelichting
Situatie per 26 november 2020:
Naast de vordering van Rabobank is ook de vordering van Rabo Lease B.V.
geplaatst op de lijst van preferente vorderingen in verband met de door haar
gepretendeerde zekerheden.
€ 321.646,37

25-02-2021
3

Toelichting
Situatie per 25 februari 2021:
Ongew ijzigd.
€ 321.646,37

24-08-2021
4

Toelichting
Situatie per 24 augustus 2021:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

27-08-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben 12 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
22

26-11-2020
2

Toelichting
Situatie per 26 november 2020:
Inmiddels hebben 22 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
22

25-02-2021
3

Toelichting
Situatie per 25 februari 2020:
Ongew ijzigd.
24
Toelichting
Situatie per 24 augustus 2021:
Inmiddels hebben 24 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

24-08-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 94.877,47

27-08-2020
1

€ 98.735,50

26-11-2020
2

€ 98.972,00

25-02-2021
3

€ 104.595,27

24-08-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

27-08-2020
1

Situatie per 26 november 2020:
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

26-11-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencorrespondentie.

27-08-2020
1

Situatie per 26 november 2020:
Crediteurencorrespondentie.

26-11-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de aankomende periode de activa proberen te gelde te maken
en daarover afspraken maken met de pandhouder. Bovendien zal de curator
alle eigendomsrechten van derden afw ikkelen. Vervolgens zal de curator
aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

27-08-2020
1

Situatie per 26 november 2020:
In de aankomende periode zal het rechtmatigheidsonderzoek aanvangen.

26-11-2020
2

Situatie per 25 februari 2021:
De curator heeft zijn w erkzaamheden voltooid. Omdat er nog geen jaar
verstreken is sinds de uitspraak van het faillissement, dient de complete
vordering van UW V te w orden afgew acht nu de verw achting is dat een deel
van die kosten voldaan kan w orden.

25-02-2021
3

Situatie per 24 augustus 2021:
UW V heeft medegedeeld binnen enkele w eken een definitieve vordering in te
kunnen dienen. UW V w acht op het pensioenfonds. Dit punt en de eventuele
vordering voortvloeiend uit de NOW -uitkering w ordt de komende periode
afgew ikkeld. Voorts w ordt direct tot nadere afw ikkeling van het faillissement
over gegaan.

24-08-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

27-08-2020
1

Situatie per 25 februari 2021:
Zodra UW V haar complete vordering heeft ingediend, w ikkelt de curator het
faillissement nader af.

25-02-2021
3

Situatie per 24 augustus 2021:
De komende periode w ordt het faillissement nader afgew ikkeld.

24-08-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
24-11-2021

24-08-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie punt 10.1.

27-08-2020
1

Situatie per 25 februari 2021:
Zie onderdeel 10.1

25-02-2021
3

Situatie per 24 augustus 2021:
Zie onderdeel 10.1

24-08-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

