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

4
02-06-2021
F.16/20/291
NL:TZ:0000151711:F001
04-08-2020

R-C
Curator

mr. Neijt
mr D.H. de Haan

Algemene gegevens
Naam onderneming
Autobedrijf Van Kalmthout B.V.

02-09-2020
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Abcoude
Feitelijk gevestigd te (1391 LA) Abcoude aan het adres Bovenkamp 8
KvK-nummer: 30007156

02-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Verkoop en reparatie van personenauto's

02-09-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de digitale administratie van gefailleerde laten veiligstellen
door Insolvit B.V.

02-09-2020
1

De administratie is niet bijgew erkt tot en met de dag van de faillietverklaring.
De tot op heden ontvangen financiële gegevens bieden geen duidelijkheid over
de omzet, w inst of verlies en/ of balanstotaal over de jaren 2019 en 2020.
Volgens de bestuurder zijn de jaarrekeningen 2017 en 2018 w el opgesteld,
maar niet gedeponeerd. De bestuurder heeft de accountant verzocht om de
ontbrekende gegevens (op korte termijn) aan te leveren.
De bestuurder heeft de gehele digitale administratie ter beschikking gesteld
aan de curator.

01-12-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

02-09-2020
1

Toelichting
Tw ee monteurs en een receptionist

Boedelsaldo
€ 1.945,88

02-09-2020
1

€ 42.784,05

01-12-2020
2

€ 1.783,36

04-03-2021
3

€ 1.783,36

02-06-2021
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-8-2020

02-09-2020
1

t/m
1-9-2020
van
2-9-2020

01-12-2020
2

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

04-03-2021
3

t/m
3-3-2021
van
4-3-2021

02-06-2021
4

t/m
3-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

71 uur 24 min

2

81 uur 18 min

3

17 uur 42 min

4

4 uur 30 min

totaal

174 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Autobedrijf Van Kalmthout B.V. (hierna te noemen: "Van Kalmthout") is
opgericht bij notariële akte van 5 september 1979. Sinds 2016 is Jeroen
Pasterkamp Beheer B.V. enig aandeelhouder en enig bestuurder van Van
Kalmthout. De heer J. Pasterkamp is enig bestuurder en enig aandeelhouder
van Jeroen Pasterkamp Beheer B.V.

02-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

02-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringen geïnventariseerd. Gefailleerde had de
gebruikelijke verzekeringspolissen afgesloten. De curator heeft overleg
gevoerd met de verzekeringstussenpersoon.

02-09-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt de bedrijfsruimte aan het adres Bovenkamp 8 te (1391 LA)
Abcoude. Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris is de
huurovereenkomst op 11 augustus 2020 opgezegd ex art. 39
Faillissementsw et.

02-09-2020
1

Op 6 november 2020 is het gehuurde opgeleverd aan de verhuurder.

01-12-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van drie schuldeisers. In totaal
zouden de aanvragers een bedrag ad ca. € 110.000 te vorderen hebben.
Volgens de bestuurder is er al langere tijd sprake van een teruglopende
omzet. Pogingen om een aanvullend krediet te verkrijgen zouden geen effect
hebben gesorteerd. Hierdoor kon niet aan de financiële verplichtingen w orden
voldaan.

02-09-2020
1

Het onderzoek naar de precieze oorzaken van het faillissement is nog gaande.
Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud en
voortgang daarvan w orden gedaan.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgerond. Er zijn
geen nieuw e feiten aan het licht gekomen.

02-06-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

02-09-2020
1

Toelichting
Er w aren 3 personen w erkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd. Tw ee w erknemers hebben een nieuw e baan gevonden per 1
september a.s.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

02-09-2020
1

Toelichting
-

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-8-2020

3

-

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de omvang van het personeelsbestand onderzocht.
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden w aaruit de
salarisverplichtingen konden w orden voldaan, is het voltallige personeel door
de curator ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft hiervoor ex artikel
68 Faillissementsw et machtiging verleend. De gebruikelijke administratieve
afw ikkeling van het ontslag is in overleg met het UW V ter hand genomen. Alle
w erknemers zijn in de gelegenheid gesteld hun vordering aan het UW V
kenbaar te maken.

02-09-2020
1

De claims onder de loongarantieregeling zijn afgerond. UW V heeft haar
definitieve vordering ingediend.

02-06-2021
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken op naam van de failliete vennootschap
aangetroffen.

02-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van curanda
geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezw aard.

02-09-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda beschikt over een bedrijfsinventaris bestaande uit onder meer
kantoormeubilair, gereedschappen, voertuigen en hefbruggen. De
bedrijfsmiddelen zijn verpand aan Rabobank. Alle roerende zaken zijn in
opdracht van de curator en Rabobank getaxeerd.

02-09-2020
1

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris is aan BVA Auctions
verzocht om de veiling van de bedrijfsmiddelen ter hand te nemen. Met
Rabobank is een boedelbijdrage van 10% van de verkoopopbrengst van de
niet bodemzaken overeengekomen.
Met de eigenaar van het pand is overeenstemming bereikt over een
onderhandse verkoop van de lichtbakken voor een bedrag ad € 450 (excl.
BTW ). De rechter-commissaris en pandhouder hebben met deze verkoop
ingestemd. Aangezien het een bodemzaak betreft houdt de curator de
opbrengst voor de fiscus (art 57 lid 3 Fw ).
Afgelopen verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen geveild. In totaal bedroeg
de veilingopbrengst (na aftrek van de veilingkosten) een bedrag van €
53.274,90.

01-12-2020
2

In overleg met Rabobank is een eindafrekening opgesteld. De kosten van NTAB
en BVA zijn naar rato van de verkoopopbrengst (bodemzaken/ niet
bodemzaken) tussen Rabobank en boedel verdeeld. Tevens heeft de boedel
10% boedelbijdrage van de verkoopopbrengst van de niet bodemzaken
ontvangen.
In totaal is aan Rabobank een bedrag voldaan van € 12.713,49
In de kluis is een contant geldbedrag van € 235 aangetroffen. Dit bedrag
w ordt afgestort op de boedelrekening.
Een veiling van de restkavels leverde een bedrag op van € 1.534,60. Alle
kavels zijn nu geveild. Er heeft ook een definitieve afrekening met de
pandhouder plaatsgevonden met betrekking tot de niet-bodemzaken. Aan de
pandhouder is in totaal een bedrag voldaan van € 17.206,82. Hierin is ook de
opbrengst van de voorraad begrepen.

04-03-2021
3

Het kasgeld is veiliggesteld en w ordt op de boedelrekening voldaan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van art. 57 lid 3 Faillissementsw et houdt de curator de opbrengst
van de bodemzaken voor de fiscus.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

02-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen. De
bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd.

02-09-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad

€ 201,00

€ 20,10

totaal

€ 201,00

€ 20,10

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een beperkte hoeveelheid voorraad auto-onderdelen aangetroffen
aanw ezig. De voorraad is door NTAB getaxeerd. Op de voorraad is een
pandrecht gevestigd ten gunste van Rabobank.

02-09-2020
1

De leverancier van een groot gedeelte van de voorraad stelt dat deze
voorraad aan haar in eigendom toebehoort op grond van een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit in onderzoek.
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris is aan BVA Auctions
verzocht om de veiling van de voorraad (voor zover dit toebehoort aan Van
Kalmthout) ter hand te nemen. Met Rabobank is een boedelbijdrage van 10%
van de verkoopopbrengst van de voorraad overeengekomen.
Er is geen onderhanden w erk aanw ezig. De activiteiten zijn na de
faillietverklaring stilgelegd.
Afgelopen verslagperiode is de voorraad geveild. De opbrengst ad € 201 is –
na aftrek van de kosten en 10% boedelbijdrage – overgemaakt aan Rabobank.

01-12-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft onderzoek verricht naar de omvang van de nog aanw ezige
voorraden en onderhanden w erk en hoe deze ten behoeve van de
faillissementsboedel te gelde kunnen w orden gemaakt.

02-09-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

goodw ill
totaal

Toelichting andere activa
De goodw ill van curanda bestaat onder andere uit de handelsnaam, het
logo/beeldmerken, telefoon- en faxnummers, het klantenbestand en de
domeinnamen. De curator zal in de komende verslagperiode verder onderzoek
verrichten naar de immateriële activa van gefailleerde en hoe deze ten
behoeve van de faillissementsboedel te gelde kunnen w orden gemaakt.

3.9 Werkzaamheden andere activa

02-09-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de immateriële activa
en hoe deze ten behoeve van de boedel te gelde kunnen w orden gemaakt.

02-09-2020
1

Er zijn geen activa aangetroffen die nog te gelde kunnen w orden gemaakt.

02-06-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

debiteuren

€ 54.126,05

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 54.126,05

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie blijkt dat de omvang van de debiteuren € 54.126,05
bedraagt. De curator heeft de onderliggende zekerheidsdocumentatie van
Rabobank opgevraagd en onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van de
verpanding. Rabobank zal zelf tot incasso van de aan haar verpande
debiteuren overgaan.

02-09-2020
1

Rabobank heeft de incasso van de debiteuren ter hand genomen. Aan het eind
van de tw eede verslagperiode zal de curator Rabobank verzoeken om
rekening en verantw oording af te leggen.

01-12-2020
2

Rabobank heeft de curator geïnformeerd dat de incasso van de debiteuren
moeizaam verloopt. Rabobank heeft meerdere keren aanvullende informatie
opgevraagd bij de bestuurder, omdat de ontvangen informatie onvolledig en
gedateerd w as. Om die reden is nog niet om rekening en verantw oording
verzocht.

04-03-2021
3

Rabobank heeft de incasso voortgezet. De incasso-opbrengst zou minimaal
zijn.

02-06-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanw ezigheid van debiteuren.

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

02-09-2020
1

€ 123.333,32

02-09-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij Rabobank. Rabobank heeft een voorlopige vordering
van € 123.333,32 kenbaar gemaakt aan de curator. De curator heeft deze
vordering geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente
crediteurenvorderingen.

Toelichting vordering van bank(en)
Na afronding van het incassotraject zal de curator Rabobank verzoeken haar
definitieve vordering in te dienen.

01-12-2020
2

5.2 Leasecontracten
Er zijn (nog) geen leaseovereenkomsten aangetroffen.

02-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is een stil pandrecht gevestigd op de inventaris, voorraad en
debiteurenvorderingen ten gunste van Rabobank. De curator heeft de
onderliggende zekerheidsdocumenten opgevraagd en heeft overleg gevoerd
met Rabobank over de uitw inning van de zekerheden.

02-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie paragraaf 5.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

02-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich meerdere partijen bij de curator gemeld die zich op
een eigendomsvoorbehoud beroepen. De curator doet onderzoek naar deze
claims.

02-09-2020
1

Voorts stonden er meerdere auto's in consignatie bij Van Kalmthout. De curator
heeft de onderliggende stukken beoordeeld. Alle auto's zijn inmiddels door de
curator vrijgegeven en opgehaald.
Voorts zijn er bij Van Kalmthout een grote hoeveelheid w interbanden
opgeslagen. De eigenaren van de w interbanden zijn aangeschreven om de
w interbanden op te halen.
Afgelopen periode zijn er meerdere ophaaldagen gew eest. Het merendeel van
de w interbanden is inmiddels uitgeleverd. De eigenaren van de nog niet
opgehaalde w interbanden zijn nogmaals uitgenodigd.
Eigendomsvoorbehouden
Diverse partijen hebben aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.
Afgelopen verslagperiode heeft de curator deze claims beoordeeld en
afgew ikkeld. Alle partijen met een eigendomsrecht zijn in de gelegenheid
gesteld om hun zaken op te halen.

01-12-2020
2

W interbanden
Om alle eigenaren in staat te stellen om de (w inter)banden op te halen, zijn er
afgelopen verslagperiode (w ederom) meerdere ophaaldagen georganiseerd.
Alle (w inter)banden zijn uitgeleverd, w aarna het gehuurde kon w orden
opgeleverd aan de verhuurder.

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit
recht beroepen.

02-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit
recht beroepen.

02-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

02-09-2020
1

Toelichting
-

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
-

02-09-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op de dag van de faillietverklaring heeft Van Kalmthout de curator bericht dat
zij hoger beroep zou instellen tegen het faillissementsvonnis. De curator heeft
onderzocht of - in afw achting van het eventuele hoger beroep - de activiteiten
kunnen w orden voortgezet. Dat betrof dan uitsluitend het uitvoeren van de
ingeplande reparaties van voertuigen.

02-09-2020
1

Na overleg met haar adviseurs heeft Van Kalmthout – om haar moverende
redenen – afgezien van het hoger beroep. Hierop heeft de curator alle
activiteiten stilgelegd. Voor de na faillietverklaring uitgevoerde
reparatiew erkzaamheden is een bedrag op de boedelrekening ontvangen van
€ 1.945,88.

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

02-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft de mogelijkheden voor het voortzetten van de activiteiten
onderzocht.

02-09-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die geïnteresseerd zijn in
een doorstart.

02-09-2020
1

6.5 Verantwoording
Er hebben zich tot op heden geen partijen bij de curator gemeld die interesse
zouden hebben in een doorstart.

02-09-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing

6.7 Boedelbijdrage

02-09-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

02-09-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht.

02-09-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft Insolvit B.V. verzocht om de digitale administratie van Van
Kalmthout veilig te stellen. De tot op heden ontvangen financiële gegevens
bieden geen duidelijkheid over de omzet, w inst of verlies en/ of balanstotaal
over de jaren 2019 en 2020. Volgens de bestuurder zijn de jaarrekeningen
2017 en 2018 w el opgesteld, maar niet gedeponeerd. De bestuurder heeft de
accountant verzocht om de ontbrekende gegevens (op korte termijn) aan te
leveren. Na ontvangst van de verzochte stukken zal de curator in de volgende
verslagperiode de administratie nader onderzoeken en beoordelen.

02-09-2020
1

In onderzoek.

01-12-2020
2

De ontvangen (en veilig gestelde) financiële gegevens bieden onvoldoende
duidelijkheid over de omzet, w inst of verlies en/of balanstotaal in de jaren
2019 en 2020.

04-03-2021
3

De overgelegde debiteurenadministratie w as onvolledig en de bestuurder is
thans bezig om de debiteurenpositie bij te w erken, zodat de pandhouder de
incasso ter hand kan nemen.
Aan de boekhoudplicht is niet voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: nog niet gedeponeerd, derhalve te laat
2017: nog niet gedeponeerd, derhalve te laat
2016: 9 maart 2018, derhalve te laat

02-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde voldoet aan de w ettelijk gestelde grens om gebruik te kunnen
maken van de vrijstelling van de plicht tot het laten verrichten van een
accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:396 lid 1 e.v. B.W .

7.4 Stortingsverplichting aandelen

02-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
W ordt nog onderzocht.

02-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal dit punt nog nader onderzoeken. De curator heeft dit punt nog
in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare
verslagen hieromtrent geen mededelingen w orden gedaan.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator stelt zich op het standpunt dat aan de boekhoudplicht niet is niet
voldaan. Voorts staat vast dat tw ee jaarrekeningen niet zijn gedeponeerd en
één jaarrekening te laat is gedeponeerd.

02-09-2020
1

01-12-2020
2

04-03-2021
3

Het voorgaande maakt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en w ordt
vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator
onderzoekt of er gronden zijn dat er in materiële zin sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

Toelichting
De curator heeft het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur afgerond. Van
gronden dat er in materiële zin sprake is van onbehoorlijk bestuur is niet
gebleken. De curator zal derhalve geen verdere actie ondernemen, zulks
mede gezien de zeer beperkt aanw ezige verhaalsmogelijkheden.

02-06-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-09-2020
1

Toelichting
De curator zal dit punt nog nader onderzoeken. De curator heeft dit punt nog
in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare
verslagen hieromtrent geen mededelingen w orden gedaan.
In onderzoek

01-12-2020
2

Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

04-03-2021
3

Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.
Nee
Toelichting
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

02-06-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
-

02-09-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De administratie is veilig gesteld. Het administratief onderzoek is gestart.

02-09-2020
1

Het administratief onderzoek is afgerond.

02-06-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

02-09-2020
1

Toelichting
P.M. (UW V)
P.M. (huur)
€ 26.573,28
Toelichting
€ 18.414,58 UW V
€ 8.158,71 huur

8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-12-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 174.307,00

02-09-2020
1

Toelichting
€ 122.006,00 Omzetbelasting
€ 49.374,00 Loonheffingen
€ 2.927,00 Vennootschapsbelasting
De fiscus zal uit hoofde van artikel 29 W et Omzetbelasting naar verw achting
een substantiële preferente vordering indienen in het faillissement van
gefailleerde.
€ 200.805,00

01-12-2020
2

Toelichting
€ 138.039,00 Omzetbelasting
€ 59.839,00 Loonheffingen
€ 2.927,00 Vennootschapsbelasting
€ 218.353,00
Toelichting
€ 154.072,00
€ 59.839,00
€ 2.927,00
€ 1.515,00

04-03-2021
3
Omzetbelasting
Loonheffingen
Vennootschapsbelasting
Motorrijtuigenbelasting

€ 219.095,00
Toelichting
€ 154.072,00
€ 59.839,00
€ 2.927,00
€ 2.257,00

02-06-2021
4
Omzetbelasting
Loonheffingen
Vennootschapsbelasting
Motorrijtuigenbelasting

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

02-09-2020
1

Toelichting
P.M.
€ 1.258,17

04-03-2021
3

Toelichting
€ 202,95 ex art. 66 lid 3 W W , gelijke rangorde fiscus
€ 1.055,22 ex art. 66 lid 1 W W , ex art. 3:288 sub e BW

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.433,57
Toelichting
Autobedrijf Nieuw endijk B.V. – kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-09-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

02-09-2020
1

Toelichting
39

01-12-2020
2

40

02-06-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 220.592,02

02-09-2020
1

Toelichting
Voor een eerste overzicht van de crediteuren w ordt verw ezen naar de aan dit
verslag gehechte crediteurenlijst.
€ 306.402,77

01-12-2020
2

€ 317.544,04

04-03-2021
3

€ 317.687,84

02-06-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator heeft de crediteuren verzocht hun vorderingen kenbaar te maken.
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement kan op dit moment nog
geen uitspraak w orden gedaan.

02-09-2020
1

Naar verw achting zal dit faillissement w orden opgeheven bij gebrek aan
baten. Dit betekent dat er geen uitkering kan volgen aan crediteuren met
een preferente of concurrente vordering.

02-06-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te
dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht w ensen te
beroepen.

02-09-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend bij de curator zijn er geen civiele procedures aanhangig
w aarbij curanda partij is.

02-09-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

02-09-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

02-09-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn w aarbij curanda partij is.

02-09-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkoop activa/afw ikkelen mogelijke doorstart;
- onderzoeken oorzaken faillissement en rechtmatigheid;
- incasseren debiteurenvorderingen;
- onderzoeken rechtmatigheid verpandingen;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- afw ikkelen claims eigendomsvoorbehoud;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

02-09-2020
1

- afw achting rekening en verantw oording Rabobank;
- rechtmatigheidsonderzoek/ /onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen.

01-12-2020
2

- afw achting rekening en verantw oording Rabobank;
- rechtmatigheidsonderzoek/ /onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen.

04-03-2021
3

- afw ikkelen.

02-06-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling kunnen op dit moment nog een uitspraken
w orden gedaan.

02-09-2020
1

De definitieve afw ikkeling van dit faillissement w ordt thans in gang gezet.

02-06-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
In de komende verslagperiode zal de curator de w erkzaamheden verrichten
zoals opgenomen in dit verslag.

Bijlagen
Bijlagen

02-09-2020
1

