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

5
08-06-2022
F.16/21/144
NL:TZ:0000189572:F001
18-05-2021

R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr. J.W.H. Rouers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Global Eco Packaging B.V.

17-06-2021
1

Gegevens onderneming
Global Eco Packaging B.V., statutair en feitelijk gevestigd te Breukelen (3621
LX) aan het adres Kortrijk 10, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer: 62111868.

17-06-2021
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Activiteiten onderneming
Volgens de Kamer van Koophandel: Het ontw ikkelen en exploiteren van
duurzame verpakkingsmaterialen; groothandel in, de im- en export van en
lease van roerende en onroerende zaken in het algemeen en bamboooplossingen in het bijzonder, zomede het verrichten van consultancyactiviteiten; groothandel in kleding, textiel, kledingaccessoires, schoenen,
verlichting, electronica en drukw erk alsmede het uitgeven van boeken.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 372.063,07

€ 8.212,00

€ 240.720,00

2018

€ 269.917,00

€ 15.110,00

€ 191.030,00

2020

€ 118.904,00

€ -104.528,72

€ 47.361,80

Toelichting financiële gegevens

17-06-2021
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Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de gegevens van de Kamer van
Koophandel en de administratie van gefailleerde.

17-06-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

17-06-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

17-06-2021
1

€ 7.368,84

16-09-2021
2

€ 17.368,84

14-12-2021
3

€ 17.337,61

09-03-2022
4

Toelichting
Situatie per 6 maart 2022:
In de verslagperiode zijn belaste en onbelaste verschotten voldaan ten
bedrage van € 31,23.

€ 22.012,61

Verslagperiode

08-06-2022
5

Verslagperiode
van
18-5-2021

17-06-2021
1

t/m
13-6-2021
van
14-6-2021

16-09-2021
2

t/m
12-9-2021
van
13-9-2021

14-12-2021
3

t/m
12-12-2021
van
13-12-2021

09-03-2022
4

t/m
6-3-2022
van
7-3-2022

08-06-2022
5

t/m
5-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 36 min

2

8 uur 54 min

3

15 uur 0 min

4

7 uur 42 min

5

3 uur 12 min

totaal

67 uur 24 min

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.

17-06-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Global Eco Packaging B.V. (hierna: “gefailleerde”) is opgericht in 2014. Enig
bestuurder is de heer L.L.N. Nijman (hierna: “bestuurder”). Enig
aandeelhoudster is mevrouw J. van Beek.

17-06-2021
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1.2 Lopende procedures
Gefailleerde is door een crediteur voor datum faillissement gedagvaard. De
curator heeft geen belang bij voorzetting van de procedure en heeft de
rechtbank verzocht om doorhaling van de procedure nadat bleek dat de
bestuurder van gefailleerde geen hoger beroep w ilde instellen tegen de
faillietverklaring.

17-06-2021
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1.3 Verzekeringen
Er zouden geen lopende verzekeringen meer zijn.

17-06-2021
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1.4 Huur
Er zouden geen lopende huurovereenkomsten zijn.

17-06-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft als volgt verklaard over de oorzaken en achtergronden
van het faillissement:
Gefailleerde is in 2014 opgericht ten behoeve van de verkoop van bioecologisch verantw oord verpakkingsmateriaal, met name taartdozen. Dit
materiaal zou een op een milieuvriendelijke c.q. ecologische w ijze w orden
gefabriceerd in Vietnam en direct w orden doorverkocht aan een Russische
partij en later aan een Nederlandse partij. Gemiddeld leverde gefailleerde vier
containers per jaar aan deze Nederlandse partij. In 2020 zou dit nog slechts
één container zijn vanw ege de maatregelen rondom COVID-19 en de
afnemende vraag en de teruggelopen productiecapaciteit. Sinds november
2020 lag de focus van de bestuurder elders en w as een faillissement niet meer
af te w enden zonder kapitaalinjectie of nieuw e orders, aldus de bestuurder.
Gefailleerde slaagde er niet in nieuw e klanten te verw erven. De laatste
klantorder zou in die periode (november 2020) geannuleerd zijn door de
bestuurder, omdat er niet voldoende w erkkapitaal meer zou zijn om de order
in te kunnen kopen. Met een aantal crediteuren heeft de bestuurder een
betalingsregeling getroffen. Het faillissement is vervolgens door een van de
crediteuren aangevraagd en uitgesproken op 18 mei 2021, derhalve een half
jaar ná november 2020.
De curator doet verder onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het
faillissement.

17-06-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

17-06-2021
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Toelichting
De bestuurder heeft verklaard dat er op datum faillissement geen persoon in
dienst w as. Volgens de administratie van gefailleerde zou de bestuurder een
arbeidsovereenkomst hebben met gefailleerde. Zekerheidshalve heeft de
curator met een machtiging van de rechter-commissaris ex artikel 40 Fw het
ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

17-06-2021
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-5-2021

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact met bestuurder en het UW V, correspondentie met rechter-commissaris
en ontslag aanzeggen als voornoemd.

17-06-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing. De bedrijfsruimte van gefailleerde betreft een bijgebouw
in de tuin van de privéw oning van gefailleerde. Dit gebouw w erd kosteloos ter
beschikking gesteld door de bestuurder aan gefailleerde.

17-06-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

17-06-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

17-06-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

17-06-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

17-06-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

17-06-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

17-06-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt over een w ebsite en e-mailaccounts.

17-06-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator onderzoekt naar de mogelijkheden van verkoop.

4. Debiteuren

17-06-2021
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4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Rekening-courantvordering

€ 17.368,84

€ 17.368,84

totaal

€ 17.368,84

€ 17.368,84

Boedelbijdr.

Vordering

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement zou gefailleerde vorderingen op tw ee partijen hebben.
Een betreft een handelsdebiteur de andere vordering betreft een vordering in
rekening-courant op de bestuurder. De bestuurder heeft de hoogte en de
opeisbaarheid erkend. De curator heeft deze rekening-courantvordering
daarom schriftelijk opgeëist. De andere vordering heeft de curator in
onderzoek. Dit zou gaan om een vordering op een debiteur uit Nieuw -Zeeland
en onder het Maori volk zou vallen, en praktisch oninbaar zijn, aldus de
bestuurder.

17-06-2021
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Situatie per 16 september 2021:
De curator heeft een betalingsregeling getroffen met de bestuurder ter zake
de terugbetaling van de rekening-courantschuld. De termijnbetalingen w orden
nagekomen. Er is tot op heden een bedrag van € 7.368,84 door de bestuurder
voldaan op de faillissementsrekening.

16-09-2021
2

De curator heeft de vordering op de debiteur uit Nieuw -Zeeland afgelopen
periode onderzocht. Aanvullende informatie is nodig. De curator heeft deze
informatie bij de bestuurder opgevraagd.
Situatie per 12 december 2021:
De bestuurder heeft in de afgelopen periode een bedrag van € 10.000,voldaan op de faillissementsrekening. Daarmee is de rekening-courantschuld
ad € 17.368,84 volledig voldaan. Dit punt is daarmee afgew ikkeld.

14-12-2021
3

De curator heeft aanvullende informatie ontvangen van de bestuurder. De
bestuurder heeft de debiteur in Nieuw -Zeeland per aangetekende brief
gesommeerd tot betaling. De curator heeft nog niet van deze debiteur
vernomen. W ordt vervolgd.
Situatie per 6 maart 2022:
De curator heeft tot op heden geen reactie ontvangen. Het treffen van
rechtsmaatregelen jegens de debiteur in Nieuw -Zeeland is gelet op de
daarmee gepaard gaande boedelkosten niet opportuun gebleken. De curator
beschouw t dit punt als afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

09-03-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Contact met bestuurder. Onderzoek in administratie.

17-06-2021
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Situatie per 16 september 2021:
Onderzoek in de administratie. Contact met bestuurder.

16-09-2021
2

Situatie per 12 december 2021:
Contact bestuurder, onderzoek in administratie en correspondentie debiteur.

14-12-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 6.140,92

17-06-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
Alle grootbanken in Nederland zijn aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij
De Volksbank N.V. h.o.d.n. Regiobank en bij ING Bank N.V.
ING Bank B.V. heeft haar vordering uit hoofde van een kredietovereenkomst
ingediend en daarbij is geen beroep gedaan op een zekerheidsrecht.
De Volksbank N.V. h.o.d.n. Regiobank heeft verklaard geen vordering in te
dienen en heeft geen zekerheden verkregen.
Gefailleerde heeft een kredietovereenkomst gesloten met OPR-Finance B.V. Zij
heeft haar vordering ingediend, ter hoogte van: EUR 31.135,46. De bestuurder
en de aandeelhoudster hebben zich persoonlijk borg gesteld voor de
terugbetaling van de lening.
Tevens zou gefailleerde nog een andere kredietovereenkomst hebben
gesloten. Deze partij is aangeschreven, maar heeft haar vordering en
zekerheden nog niet kenbaar gemaakt.
Mogelijk zullen deze partijen incasso-maatregelen nemen jegens de
bestuurder en/of de aandeelhoudster en in mindering brengen op de
ingediende concurrente crediteurenvordering.

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 16 september 2021:
Inmiddels heeft de andere kredietverstrekker een vordering ter hoogte van €
32.679,50 in het faillissement ingediend. Dit betreft CapitalBox AB, een
vennootschap naar Zw eeds recht. De bestuurder heeft zich persoonlijk borg
gesteld voor de terugbetaling van deze lening.

5.2 Leasecontracten

16-09-2021
2

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde zou geen leasecontracten hebben.

17-06-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde zou geen zekerheden hebben verstrekt.

17-06-2021
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

17-06-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

17-06-2021
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

17-06-2021
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

17-06-2021
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met ING Bank N.V. en De Volksbank N.V.

17-06-2021
1

Situatie per 16 september 2021:
Correspondentie met CapitalBox AB.

16-09-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

17-06-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

17-06-2021
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

17-06-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart is onderzocht, maar niet mogelijk gebleken.

17-06-2021
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

17-06-2021
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6.6 Opbrengst
Toelichting

17-06-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

17-06-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

17-06-2021
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7.1 Boekhoudplicht
Een gedeelte van de administratie is door de curator ontvangen. De curator
heeft dit in onderzoek.

17-06-2021
1

Situatie per 16 september 2021:
De curator heeft in de afgelopen periode aanvullende administratie ontvangen.
Deze administratie is geïnventariseerd. Het onderzoek in de administratie
w ordt voortgezet.

16-09-2021
2

Situatie per 12 december 2021:
De curator heeft de administratie beoordeeld en geconcludeerd dat de
boekhouding voldoet aan de minimumvereisten.

14-12-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2020: geen jaarrekening gedeponeerd.
2019: 01-09-2020, derhalve tijdig;
2018: geen jaarrekening gedeponeerd.

17-06-2021
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Krachtens artikel 2:394 lid 3 jo. 2:360 lid 1 BW had gefailleerde uiterlijk 12
maanden na afloop van het boekjaar 2018 de jaarrekening van dat boekjaar
dienen te deponeren. Voor het boekjaar 2020 bestond er nog geen
deponeringsplicht. Vanw ege het bepaalde in art. 2:248 lid 2 jo. 2:394 BW staat
vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt w ettelijk
vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is gew eest van het faillissement. De
bestuurder w ordt in de gelegenheid gesteld om het w ettelijk vermoeden te
w eerleggen. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt de aankomende periode
gecontinueerd.
Situatie per 16 september 2021:
De bestuurder heeft naar aanleiding van het vorige faillissementsverslag de
curator bericht over de deponering van de jaarrekeningen. Volgens de
bestuurder zijn de jaarrekeningen tot en met het boekjaar 2019 via het
digitale systeem van de Kamer van Koophandel ingediend, de verw erking
daarvan zou bij de Kamer van Koophandel niet correct zijn verlopen. De
bestuurder is in de gelegenheid gesteld om dit te bew ijzen. Vooralsnog
handhaaft de curator zijn standpunt ter zake de deponeringsplicht.

16-09-2021
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Situatie per 12 december 2021:
De bestuurder heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om diens standpunt
te bew ijzen. De curator heeft dit beoordeeld en geconcludeerd dat aannemelijk
is gemaakt dat de jaarrekening van 2018 tijdig is gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel. Dit punt is daarmee afgew ikkeld.

14-12-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

17-06-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens het uittreksel van de handelsregister van de Kamer van Koophandel is
het geplaatste kapitaal ad € 100,00 niet volgestort. Een eventuele vordering is
reeds verjaard gelet op artikel 3:307 BW .

17-06-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

17-06-2021
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In onderzoek.

Toelichting

16-09-2021
2

Situatie per 16 september 2021:
Zie punt 7.2.

Toelichting
Situatie per 5 juni 2022:
Bij de curator is nog een aantal vragen gerezen naar aanleiding van de
ontvangen administratie. De curator heeft een en ander nog in onderzoek.
Dit onderzoek is spoedig voltooid.

7.6 Paulianeus handelen

08-06-2022
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-06-2021
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Toelichting
Volgens de RDW had gefailleerde in het jaar voor datum faillissement tw ee
voertuigen op naam. De curator heeft het verloop van deze overschrijvingen in
onderzoek.

Toelichting

16-09-2021
2

Situatie per 16 september 2021:
Het onderzoek is gecontinueerd. Aanvullende stukken zijn opgevraagd bij de
bestuurder.

In onderzoek

14-12-2021
3

Toelichting
Situatie per 12 december 2021:
De curator heeft een en ander nog in onderzoek. W ordt vervolgd.

Toelichting

09-03-2022
4

Situatie per 6 maart 2022:
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de voertuigen eigendom
zijn van gefailleerde. De bestuurder heeft vervolgens interesse getoond om de
voertuigen van de boedel te kopen. Om de objectieve w aarde van de tw ee
voertuigen te bepalen, heeft de curator informatie opgevraagd bij de
bestuurder. W ordt vervolgd.

Toelichting

08-06-2022
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Situatie per 5 juni 2022:
De curator heeft de informatie van de bestuurder ontvangen. De voertuigen
zijn getaxeerd. De bestuurder heeft uiteindelijk een bieding van € 4.675,00
exclusief btw uitgebracht. De curator heeft deze bieding onder voorbehoud
goedkeuring rechter-commissaris geaccepteerd. Zodra goedkeuring is
verkregen w ordt er een activa-overeenkomst gesloten en zal de levering
plaatsvinden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

17-06-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen van en eerste onderzoek naar de administratie.

17-06-2021
1

Situatie per 16 september 2021:
Nader onderzoek in de administratie van gefailleerde. Communicatie met de
bestuurder.

16-09-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 27,23

17-06-2021
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Toelichting
Claimsagent B.V. heeft een boedelvordering ingediend ad € 27,23.

€ 30,25

16-09-2021
2

Toelichting
Situatie per 16 september 2021:
Claimsagent B.V. heeft een boedelvordering ingediend ad € 30,25.

€ 30,25

14-12-2021
3

Toelichting
Situatie per 12 december 2021:
Ongew ijzigd.

€ 30,25

09-03-2022
4

Toelichting
Situatie per 6 maart 2022:
Ongew ijzigd.

€ 30,25
Toelichting
Situatie per 5 juni 2022:
Ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

08-06-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.907,79

17-06-2021
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Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ingediend ad in totaal €
6.907,79.

€ 6.962,79

16-09-2021
2

Toelichting
Situatie per 16 september 2021:
De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ingediend ad in totaal €
6.962,79

€ 6.962,79

14-12-2021
3

Toelichting
Situatie per 12 december 2021:
Ongew ijzigd.

€ 6.962,79

09-03-2022
4

Toelichting
Situatie per 6 maart 2022:
Ongew ijzigd.

€ 6.962,79
Toelichting
Situatie per 5 juni 2022:
Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

08-06-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

17-06-2021
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Toelichting
Nog niet bekend.

€ 0,00

14-12-2021
3

Toelichting
Situatie per 12 december 2021:
Ongew ijzigd.

€ 0,00

09-03-2022
4

Toelichting
Situatie per 6 maart 2022:
Ongew ijzigd.

Toelichting
Situatie per 5 juni 2022:
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

08-06-2022
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.995,00

17-06-2021
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Toelichting
Betreft de kosten van de faillissementsaanvraag.

€ 1.995,00

16-09-2021
2

Toelichting
Situatie per 16 september 2021:
Ongew ijzigd.

€ 1.995,00

14-12-2021
3

Toelichting
Situatie per 12 december 2021:
Ongew ijzigd.

€ 1.995,00

09-03-2022
4

Toelichting
Situatie per 6 maart 2022:
Ongew ijzigd.

€ 1.995,00
Toelichting
Situatie per 5 juni 2022:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

08-06-2022
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

17-06-2021
1

Toelichting
Tot op heden hebben 4 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

5

16-09-2021
2

Toelichting
Situatie per 16 september 2021:
Tot op heden hebben 5 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

5

14-12-2021
3

Toelichting
Situatie per 12 december 2021:
Ongew ijzigd.

5

09-03-2022
4

Toelichting
Situatie per 6 maart 2022:
Ongew ijzigd.

5
Toelichting
Situatie per 5 juni 2022:
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

08-06-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 81.111,12

17-06-2021
1

€ 113.790,62

16-09-2021
2

€ 113.790,62

14-12-2021
3

Toelichting
Situatie per 12 december 2021:
Ongew ijzigd.

€ 113.790,62

09-03-2022
4

Toelichting
Situatie per 6 maart 2022:
Ongew ijzigd.

€ 113.790,62

08-06-2022
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Toelichting
Situatie per 5 juni 2022:
Ongew ijzigd.

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

17-06-2021
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Situatie per 16 september 2021:
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

16-09-2021
2

Situatie per 12 december 2021:
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

14-12-2021
3

Situatie per 6 maart 2022:
Ongew ijzigd.

09-03-2022
4

Situatie per 5 juni 2022:
Ongew ijzigd.

08-06-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencorrespondentie.

17-06-2021
1

Situatie per 16 september 2021:
Crediteurencorrespondentie.

16-09-2021
2

Situatie per 12 december 2021:
Crediteurencorrespondentie.

14-12-2021
3

Situatie per 6 maart 2022:
Crediteurencorrespondentie.

09-03-2022
4

Situatie per 5 juni 2022:
Crediteurencorrespondentie.

08-06-2022
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Cheap Cargo B.V. heeft voor datum faillissement gefailleerde gedagvaard
inzake een vordering tot nakoming van een verbintenis. Gefailleerde heeft
geen belang bij de procedure. De curator heeft de rechtbank verzocht om
doorhaling aan de zijde van de boedel.

17-06-2021
1

Situatie per 16 september 2021:
Dit punt is afgerond.

16-09-2021
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Correspondentie w ederpartij en rechtbank.

17-06-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op het
incasseren van de debiteuren, het verkrijgen van de volledige administratie en
het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur, onrechtmatigheden en paulianeuze
rechtshandelingen.

17-06-2021
1

Situatie per 16 september 2021:
In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op het
incasseren van de debiteuren, de afronding van de inventarisatie en het
onderzoek in de administratie, het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur,
onrechtmatigheden en paulianueze rechtshandelingen.

16-09-2021
2

Situatie per 12 december 2021:
In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op het
incasseren van de vordering op de debiteur uit Nieuw -Zeeland en het afronden
van het rechtmatigheidsonderzoek en de paulianeuze rechtshandelingen.

14-12-2021
3

Situatie per 6 maart 2022:
In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op de verkoop
van de voertuigen.

09-03-2022
4

Situatie per 5 juni 2022:
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek de komende periode afronden.

08-06-2022
5

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

17-06-2021
1

Situatie per 16 september 2021:
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

16-09-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
8-9-2022

08-06-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Dit volgt uit punt 10.1

17-06-2021
1

Bijlagen
Bijlagen

