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Algemene gegevens
Naam onderneming
PLEKVoor B.V.

29-02-2020
1

Gegevens onderneming
PlekVoor B.V. is statutair gevestigd in de gemeente Apeldoorn, maar
kantoorhoudende te (3707 JX) Zeist aan de Kampw eg 120.

29-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Hoew el de Kamer van Koophandel vermeldt dat de onderneming
holdingactiviteiten verricht, bestonden de feitelijke w erkzaamheden van
gefailleerde uit de bouw van modulaire w oningen voor onder meer sociale
w oningcorporaties.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 139.581,00

€ 8.867,00

€ 317.173,00

2018

€ 1.442.235,00

€ -426.051,00

€ 293.123,00

2017

€ 381.101,00

€ -608.386,00

€ 231.526,00

Toelichting financiële gegevens

29-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Blijkens de jaarrekeningen van gefailleerde draaide zij al jarenlang een
verlieslatende exploitatie en w as het eigen vermogen al enkele jaren negatief.
In 2017 w as het eigen vermogen reeds € 588.409 negatief, terw ijl dat in 2018
verder opliep naar € 1.009.366 negatief.

29-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

29-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

29-02-2020
1

Toelichting
In verband met onder meer het feit dat de boedelrekening pas vrij laat
beschikbaar kw am, heeft de curator de verkoopopbrengst van de activa
vooralsnog op de derdengeldenrekening van diens kantoor geparkeerd. In de
komende verslagperiode zal een deel van de verkoopopbrengst op de
boedelrekening w orden geplaatst, omdat over een deel van de activa discussie
met de voormalig pandhouder is ontstaan omtrent de rechtsgeldigheid van het
door haar ingeroepen pandrecht op een aantal roerende zaken.
€ 79.339,47

30-05-2020
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode is een bedrag van € 20.000,- ter zake de goodw ill
ontvangen op de boedelrekening. Daarnaast heeft de curator onder meer het
positieve saldo op de ING rekening geïnd.
€ 77.561,46

30-11-2020
4

€ 42.506,47

28-02-2021
5

€ 51.850,09

24-09-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-1-2020

29-02-2020
1

t/m
21-2-2020
van
22-2-2020

30-05-2020
2

t/m
27-5-2020
van
28-5-2020

31-08-2020
3

t/m
30-8-2020
van
31-8-2020

30-11-2020
4

t/m
20-11-2020
van
21-11-2020

28-02-2021
5

t/m
19-2-2021
van
20-2-2021

28-05-2021
6

t/m
21-5-2021
van
22-5-2021

24-09-2021
7

t/m
21-8-2021
van
22-8-2021
t/m
30-11-2021

Bestede uren

24-12-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

70 uur 24 min

2

41 uur 0 min

3

60 uur 57 min

4

26 uur 12 min

5

6 uur 42 min

6

26 uur 18 min

7

26 uur 30 min

8

34 uur 42 min

totaal

292 uur 45 min

Toelichting bestede uren
Als gevolg van een eigen aangifte is PlekVoor B.V. op 28 januari 2020 in staat
van faillissement verklaard.

29-02-2020
1

Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator dezelfde dag contact
gezocht met de bestuurders van gefailleerde, te w eten de heer B.A. Mutsaers
en mevrouw G. Loois. Daaropvolgend heeft er vervolgens een bespreking
plaatsgevonden met de bestuurders en het personeel in de gehuurde
bedrijfsruimte in Zeist en is het personeel geïnformeerd
omtrent het ontslag. Op deze dag heeft de curator een deel van de
administratie van gefailleerde ontvangen uit handen van de bestuurders.
Verder heeft de curator in deze verslagperiode NTAB gevraagd de aangetroffen
inventaris. modulaire w oningen, ambulante materiaal/bodemzaken en
voorraad te taxeren. Daarna heeft de curator aan een aantal partijen die
interesse toonden in een algehele overname van activa en activiteiten in de
gelegenheid gegeven een bieding op de activa en activiteiten uit te brengen,
w aarna de curator met de hoogste bieder verder heeft onderhandeld ter zake
de verkoop van de activa en activiteiten van gefailleerde. Voornoemde activa
zijn vervolgens verkocht en overgedragen aan Stichting W oontij.
Tot slot heeft de curator in deze verslagperiode de arbeidsovereenkomst met
de tw aalf w erknemers van gefailleerde (zie paragraaf 2) opgezegd.
In de tw eede verslagperiode is de curator overgegaan tot het uitleveren van
de eigendommen van derden en heeft de curator onder meer met de financier
onderhandeld over een minnelijke schikking ter zake de buitengerechtelijke
vernietiging (zie paragraaf 7).

30-05-2020
2

In de derde verslagperiode is de curator gestart met het
rechtmatigheidsonderzoek naar gefailleerde en heeft hij de dagvaarding
opgesteld voor de ingeroepen buitengerechtelijke vernietiging.

31-08-2020
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator de inleidende dagvaarding
uitgebracht en heeft de curator in het rechtmatigheidsonderzoek een tw eede
paulianeuze rechtshandeling geconstateerd, w elke hij eveneens met een

30-11-2020
4

beroep op de faillissementspauliana buitengerechtelijk heeft vernietigd.
Inmiddels heeft de w ederpartij zich in de procedure gesteld en staat de zaak
voor 16 december a.s. voor conclusie van antw oord.
In de vijfde verslagperiode heeft de w ederpartij een conclusie van antw oord
met gespiegelde eis in reconventie ingesteld, teneinde de geparkeerde gelden
op de derdengeldenrekening aan haar toegew ezen te krijgen. Vervolgens
heeft de rechtbank de zaak voor comparitie geplaatst op 19 mei 2021.

28-02-2021
5

In de zesde verslagperiode heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden
en heeft de rechtbank de zaak nadien geplaatst voor vonnis medio juli 2021.

28-05-2021
6

In de zevende verslagperiode heeft de rechtbank een tussenvonnis gew ezen
en heeft de curator vervolgens de rechtbank verzocht tussentijds incidenteel
appèl in te mogen stellen tegen onderdelen uit het vonnis. De zaak is thans
voor vonnis geplaatst op 3 november 2021 ter zake dit verzoek.

24-09-2021
7

In de achtste verslagperiode heeft de rechtbank eindvonnis gew ezen,
w aarbij de vordering van de curator in conventie slechts voor een zeer
beperkt deel is toegew ezen en de vordering van Purplefield in reconventie
voor het overgrote deel is toegew ezen. Aangezien het vonnis op 24
december jl. door de curator is ontvangen dient de curator het vonnis nog
nader te bestuderen.

24-12-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde bezat op datum faillissement over een drietal aandeelhouders,
w aarvan tw ee aandeelhouders, te w eten LILA Management & Advies B.V. en
BMU Holding B.V. tevens het bestuur van gefailleerde vormden. Bestuurders
van LILA Management & Advies B.V. en BMU Holding B.V. w aren respectievelijk
mevrouw G. Loois en de heer B.A. Mutsaers. De derde aandeelhouder trad
feitelijk als financier van gefailleerde op.

29-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement w as gefailleerde als gedaagde betrokken in een
tw eetal procedures voor de rechtbank Midden-Nederland en de Raad van
Arbitrage voor de bouw . Inmiddels heeft de curator beide procedures
geschorst.

29-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de lopende verzekeringen zoveel mogelijk beëindigd.

1.4 Huur

29-02-2020
1

1.4 Huur
Hoew el de curator reeds aan de rechter-commissaris toestemming had
gevraagd om de huur aan de Kampw eg 120 te Zeist op te mogen zeggen,
bleek de opzegtermijn dusdanig kort te zijn dat opzegging van de huur de
verkoopactiviteiten van de curator in de w eg zou komen te zitten. Om die
reden heeft de curator besloten eerst het verkoopproces af te w achten
alvorens tot opzegging over te gaan. Inmiddels heeft de koper van de activa
van gefailleerde te kennen gegeven graag in de plaats te w orden gesteld voor
gefailleerde als huurder. Tot die tijd w orden de huurpenningen direct door de
koper van de activa aan de verhuurder voldaan, zodat daarmee een
boedelvordering w ordt voorkomen.

29-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
In de bespreking met de bestuurders lieten deze w eten dat de oorzaak van
het faillissement is gelegen in tegenvallende verkopen van de modulaire
w oningen en het structureel teruglopen van opdrachten. Aangezien de marges
bij gefailleerde onder druk lagen, gelukte het gefailleerde al jarenlang niet
meer om een kostendekkende exploitatie te draaien. De
liquiditeitsproblemen die daardoor ontstonden als gevolg van diverse
achterstanden bij crediteuren en leveranciers hebben er dan ook voor gezorgd
dat een faillissement uiteindelijk onafw endbaar w as.
In de komende verslagperiodes zal de curator nader onderzoek verrichten
naar de oorzaak van het faillissement.

29-02-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

29-02-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

29-02-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

31-1-2020

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
opvragen arbeidsovereenkomsten en loonstroken, aanschrijven w erknemers
en rechter-commissaris, contact met UW V ter zake intake.

29-02-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

29-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

29-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

ambulant materiaal/bodemzaken

€ 20.000,00

inventaris

€ 20.000,00

totaal

€ 40.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft ambulant materiaal (zoals een tw eetal vorkheftrucks),
alsmede inventaris aangetroffen, w elke door NTAB is getaxeerd en die met
toestemming van de rechter-commissaris inmiddels zijn verkocht aan Stichting
W oontij.

29-02-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de verkoopopbrengst ad €
105.500,00 van Stichting W oontij ontvangen op de de derdengeldenrekening
van zijn kantoor. Een bedrag van ter hoogte van € 20.000 (goodw ill) is op de
boedelrekening geplaatst. Het restantbedrag ad € 85.500,00 is in verband met
de discussie met de financier tijdelijk geparkeerd op de derdengeldenrekening
van het kantoor van de curator.

30-05-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal namens de fiscus het bodemvoorrecht uitoefenen.

29-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen in bedrijfspand en op het terrein in Zeist,
contact met taxateur en divers overleg met pandhouder, potentiële kopers en
bestuurders.

29-02-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
voorraad

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 8.000,00

vier modulaire w oningen

€ 37.500,00

totaal

€ 45.500,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een bescheiden voorraad, een drietal half afgebouw de
modulaire w oningen en een tw eetal show -w oningen op het buiten terrein
aangetroffen. Eén van de tw ee show -w oningen is vermoedelijk eigendom van
een derde. Voornoemde w oningen zijn door NTAB getaxeerd en met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan Stichting W oontij.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

29-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraad en modulaire w oningen en op het terrein in Zeist,
contact met taxateur en divers overleg met pandhouder, potentiële kopers en
bestuurders.

29-02-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

afrekening loonkosten doorstart

€ 3.622,32

w aarborgsom verhuurder

€ 3.388,00

Immateriële activa / goodw ill

€ 20.000,00

totaal

€ 27.010,32

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft immateriële activa c.q. goodw ill aangetroffen, w elke met
toestemming
van de rechter-commissaris is verkocht aan Stichting W oontij voor een bedrag
ad €
20.000,- (ex BTW ). De curator verw acht in ieder geval deze opbrengst in de
komende
verslagperiode op de boedelrekening te ontvangen.

29-02-2020
1

Naast de betaling van de koopprijs zal Stichting W oontij trachten om enkele
w erknemers van gefailleerde een nieuw e arbeidsovereenkomst aan te bieden.
Tot dat moment heeft Stichting W oontij een aantal w erknemers van
gefailleerde verzocht gedurende de
opzegtermijn aan het w erk te gaan, teneinde het project van koper uit het
gekochte af te maken. De curator heeft hier in beginsel zijn medew erking aan
verleend (op basis van de koopovereenkomst) onder de voorw aarden dat de
loonkosten van deze w erknemers gedurende de opzegtermijn geheel w orden
voldaan door Stichting W oontij, laatstgenoemde instaat voor de kosten die
met dit w erk gepaard gaan (w aaronder de huur van het bedrijfspand) en
Stichting W oontij de verzekeringen van deze w erknemers van
gefailleerde voortzet. De boedel zal één en ander uiteindelijk met Stichting
W oontij op basis van de gew erkte uren van het personeel.
In de tw eede verslagperiode heeft Stichting W oontij de loonkosten van de
w erknemers voldaan aan de boedel. De w aarborgsom die gefailleerde op
grond van de bruikleen/huurovereenkomst aan de verhuurder betaalde is
eveneens door de verhuurder aan de boedel voldaan.

30-05-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventariseren orderportefeuille, divers overleg met potentiële kopers en
bestuurders.

29-02-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing
totaal

Toelichting debiteuren
De curator heeft geen debiteurenportefeuille aangetroffen.

29-02-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Divers overleg met bestuurders en pandhouder.

29-02-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator is niet bekend met een bancaire lening. Het w as de aandeelhouder
die juist de financiering van gefailleerde voor een bedrag ad € 1.155.048,00 op
zich had genomen.

29-02-2020
1

5.2 Leasecontracten
De curator is vooralsnog niet bekend met enig leasecontract.

29-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De aandeelhouder had een eerste pandrecht op onder meer de debiteuren,
voorraad en inventaris van gefailleerde.

29-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie paragraaf 7.6.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

29-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In totaal hebben 5 partijen zich bij de curator gemeld die een beroep hebben
gedaan op eigendomsvoorbehoud. De curator verw acht in de komende
verslagperiode de diverse eigendomsvoorbehouden te controleren en uit te
leveren.

29-02-2020
1

In de tw eede verslagperiode hebben in totaal 15 partijen zich bij de curator
gemeld en een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Van 3 partijen
heeft de curator het eigendomsvoorbehoud erkend. Tw ee partijen hebben na
het voldoen van de boedelbijdrage de goederen opgehaald. De derde partij
heeft hiervan afgezien.

30-05-2020
2

5.6 Retentierechten
De curator is niet bekend met enig retentierecht.

29-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met enig recht van reclame.

29-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met de pandhouder
ter zake een boedelbijdrage.
€ 726,00

29-02-2020
1

30-05-2020
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode hebben tw ee partijen van w ie het
eigendomsvoorbehoud w erd erkende boedelbijdrage ter hoogte van € 363,00
inclusief BTW voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
divers overleg met financierende aandeelhouder en derden die zich op een
eigendomsvoorbehoud beroepen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

29-02-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Hoew el de onderneming voorafgaande aan het faillissement nog druk in de
w eer w as met de afbouw van de w oningen heeft de curator onvoldoende
mogelijkheden gezien om de exploitatie te continueren gedurende
faillissement. Mede door de aanzienlijke schuldenlast zijdens gefailleerde bij
leveranciers w as het niet mogelijk om in bestelling staande producten zonder
diverse additionele betalingen uitgeleverd te krijgen. Bovendien bleek het niet
mogelijk om nog rendabele omzet uit de lopende opdrachten te verkrijgen,
zodat de curator direct besloot om de deuren van de onderneming te sluiten
en het personeel naar huis te sturen.

29-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

29-02-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

29-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

29-02-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

29-02-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

29-02-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

29-02-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

29-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurders hebben de nodige administratie van gefailleerde overhandigd.
De curator zal deze administratie in de komende verslagperiodes op
rechtmatigheid controleren

29-02-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de jaren 2015 t/m 2018 zijn tijdig gedeponeerd. Over
het jaar 2019 is geen jaarrekening gedeponeerd.

29-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

29-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

29-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

29-02-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Ja

29-02-2020
1

Toelichting
De curator heeft vastgesteld dat daags voor faillissement de financier van
gefailleerde een pandrecht heeft gevestigd op onder meer de debiteuren,
voorraad en inventaris van gefailleerde. Aangezien de feitelijke situatie rondom
deze zekerheidsstelling sterke gelijkenis vertoonde met de drie door de Hoge
Raad gew ezen arresten Van Dooren q.q./ABN AMRO Bank I, II en III, heeft de
curator zich op het standpunt gesteld dat er sprake w as van paulianeus
handelen op grond w aarvan de curator de rechtshandeling buitengerechtelijk
vernietigd heeft. In de komende verslagperiode zal de curator bezien of het
noodzakelijk is verdere rechtsmaatregelen te treffen.
Ja

30-05-2020
2

Toelichting
Op 19 november 2019 w erden diverse leningsovereenkomsten uit 2017 en
2018 onder gebracht in een nieuw e leningsovereenkomst. Daarbij w erd er
door de financier van gefailleerde een pandrecht bedongen op alle materiële
vaste activa en debiteuren van gefailleerde zonder dat op dat moment
additionele financiering w erd verstrekt. Nadat de financier van gefailleerde
ermee bekend w erd dat het faillissement aanstaande w as, heeft zij daags
voor het faillissement de pandakte geregistreerd bij de Belastingdienst,
tengevolge w aarvan het pandrecht formeel tot stand kw am.
De curator heeft getracht tot een schikking te komen met de financier, mede
gelet op het relatief beperkte belang w aarover discussie bestaat tussen
partijen. Aangezien de vordering van de Belastingdienst de w aarde van de
verkochte bodemzaken zal overtreffen en er geen debiteuren zijn
aangetroffen, speelt de discussie louter over de verkoopopbrengst van de
voorraad en de verkochte modulaire w oningen ad in totaal € 45.500,00.
Daarnaast is duidelijk gew orden in deze verslagperiode dat banken medio juli
2020 negatieve rente gaan doorbelasten over bedragen die gereserveerd
staan op derdengeldenrekeningen van advocaten- en notariskantoren,
hetgeen eveneens ten laste komt van de gereserveerde verkoopopbrengst op
de derdengeldenrekening.
Aangezien het de curator tot op heden niet is gelukt om tot overeenstemming
te komen met de financier en laatstgenoemde haar standpunt principieel
w enst uit te procederen, is de curator genoodzaakt om de financier in de
volgende verslagsperiode in rechte te betrekken.
Ja
Toelichting
In de vierde verslagperiode heeft de curator een tw eede paulianeuze
rechtshandeling geconstateerd zijdens de financier van gefailleerde, w aarbij
gefailleerde enkele maanden voorafgaande aan het faillissement onverplicht
een geldlening van een zustervennootschap uit haar vrije vermogen heeft
terugbetaald, ten gevolge w aarvan de zustervennootschap w erd geliquideerd.
Vervolgens heeft de financier deze onverplichte betaling naar eigen zeggen
terug geleend aan gefailleerde tegen zeer ongunstige voorw aarden. Ook deze
onverplichte rechtshandeling heeft de curator met een beroep op de
faillissementspauliana buitengerechtelijk vernietigd, alsmede betrokken in de
gerechtelijke procedure tegen de financier.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

30-11-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

30-05-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
inventarisatie administratie en correspondentie met bestuurders hieromtrent,
diverse discussies met pandhouder.

29-02-2020
1

De pandhouder in rechte betrekken, discussie met de bestuurders over de
administratie en pauliananeuze handelingen.

30-05-2020
2

diverse correspondentie met financier/pandhouder en rechter-commissaris ter
zake de door de financier gestarte 69 Fw -procedure.

30-11-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 72,60

29-02-2020
1

Toelichting
Naast het salaris en de verschotten van de curator, heeft ClaimsAgent een
boedelvordering ter zake de crediteurenlijst. Daarnaast verw acht de curator
een boedelvordering van het UW V te ontvangen.
€ 121,00

30-05-2020
2

€ 136,13

30-11-2020
4

€ 43.026,71

28-02-2021
5

Toelichting
Naast de vordering van ClaimsAgent ten behoeve van de crediteurenlijst van €
142,18, heeft ook het UW V een boedelvordering ingediend van in totaal €
42.884,53.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

29-02-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend, maar deze w ordt w el
verw acht.
€ 3.564,00

30-05-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ter zake Loonheffingen ingediend,
terw ijl de 29 OB-vordering van de fiscus inmiddels is opgelopen tot een bedrag
ad € 57.476,72.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

29-02-2020
1

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend, maar deze w ordt w el verw acht.
€ 42.884,53

31-08-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft in de derde verslagperiode haar vordering ingediend.
€ 39.982,75

30-11-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

29-02-2020
1

39

30-05-2020
2

40

30-11-2020
4

42

28-02-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 261.633,19

29-02-2020
1

€ 417.121,97

30-05-2020
2

€ 422.346,44

31-08-2020
3

€ 1.577.394,44

30-11-2020
4

€ 2.587.222,92

28-02-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog niet duidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

29-02-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven crediteuren, correspondentie met UW V.

29-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

29-02-2020
1

Purplefield Investments B.V. is in de vierde verslagperiode een 69 Fw procedure gestart ten overstaan van de rechter-commissaris, teneinde de
curator te beletten een bodemprocedure tegen haar te entameren. Vervolgens
is de curator tegen voornoemde partij met instemming van de rechtercommissaris een bodemprocedure gestart ter zake de in paragraaf 7.6
beschreven handelingen.

30-11-2020
4

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

29-02-2020
1

De procedure tegen de financier/pandhouder betreft een bodemprocedure.

30-11-2020
4

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

29-02-2020
1

In de vierde verslagperiode is de 69 Fw -procedure ten gunste van de boedel
beslecht en heeft de financier/pandhouder ervan afgezien om hiertegen hoger
beroep in te stellen. Vervolgens is de curator in deze verslagperiode een
bodemprocedure gestart tegen de financier/pandhouder. Inmiddels heeft de
financier zich in de bodemprocedure gesteld en staat de zaak voor 16
december 2020 voor conclusie van antw oord.

30-11-2020
4

In de vijfde verslagperiode heeft de financier/pandhouder een conclusie van
antw oord met gespiegelde eis in reconventie ingesteld, teneinde de
geparkeerde gelden op de derdengeldenrekening aan haar toegew ezen te
krijgen. Vervolgens heeft de rechtbank de zaak voor comparitie geplaatst op
19 mei 2021.

28-02-2021
5

In de zesde verslagperiode heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden
en is de zaak geplaatst voor vonnis medio juli 2021.

28-05-2021
6

In de zevende verslagperiode heeft de rechtbank een tussenvonnis gew ezen
en heeft de curator vervolgens de rechtbank verzocht tussentijds incidenteel
appèl in te mogen stellen tegen onderdelen uit het vonnis. De zaak is thans
voor vonnis geplaatst op 3 november 2021 ter zake dit verzoek.

24-09-2021
7

In de achtste verslagperiode heeft de rechtbank eindvonnis gew ezen,
w aarbij de vordering van de curator in conventie slechts voor een zeer
beperkt deel is toegew ezen en de vordering van Purplefield in reconventie
voor het overgrote deel is toegew ezen. Aangezien het vonnis op 24
december jl. door de curator is ontvangen dient de curator het vonnis nog
nader te bestuderen.

24-12-2021
8

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

29-02-2020
1

diverse correspondentie met financier en rechter-commissaris ter zake de door
de financier gestarte 69 Fw -procedure en de daaropvolgende
bodemprocedure.

30-11-2020
4

comparitie van partijen en opstellen pleitnota.

28-05-2021
6

opstellen akte en verzoek tot incidenteel appèl.

24-09-2021
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de
administratie van gefailleerde starten en zal de curator de eigenaar van de
overgebleven modulaire w oning trachten te traceren. Verder zal de curator
aanvangen met het uitleveren van de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en zal de discussie omtrent de
paulianeuze rechtshandeling w orden voortgezet. Voor het overige vinden de
w elbekende w erkzaamheden plaats.

29-02-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de
administratie van gefailleerde, alsmede de discussie ter zake de paulianeuze
rechtshandeling, voortzetten.

30-05-2020
2

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de
administratie van gefailleerde afronden, alsmede de dagvaarding richting de
financier ter zake de faillissementspauliana uitbrengen.

31-08-2020
3

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de
administratie van gefailleerde afronden en zal de bodemprocedure tegen de
financier w orden voortgezet.

30-11-2020
4

Het plan van aanpak is ongew ijzigd ten opzichte van de vorige verslagperiode.

28-02-2021
5

Het plan van aanpak is ongew ijzigd ten opzichte van de vorige verslagperiode.

28-05-2021
6

In de komende verslagperiode zal de curator zich beraden over het vonnis en
de bestuurders uitnodigen voor een gesprek ter zake de rechtmatigheid.

24-12-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor de duur van zes
maanden om crediteuren de gelegenheid te bieden hun vordering in te dienen
via de w ebsite
w w w .crediteurenlijst.nl.

29-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
24-3-2022

24-12-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
-------------------------------------------------------------------------------------------------De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig
samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is,
(nog) niet openbaar gemaakt is/kan w orden of achteraf aangepast moet
w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende
bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.

29-02-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

