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rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
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Datum verslag
Insolventienummer
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4
28-12-2020
F.18/20/10
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R-C
Curator

mr. A.L. Goederee
mr J.S. van Burg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Noordvlees B.V.

08-03-2020
1

Gegevens onderneming
Gegevens gefailleerde 1 : de besloten vennootschap Noordvlees B.V. (hierna:
“de vennootschap”)

08-03-2020
1

Statutair gevestigd te Aa en Hunze (te Gieten)
Vestigingsadres:
Steenkamp 1, 9461 VC te Gieten
Correspondentieadres:
Steenkamp 1, 9461 VC te Gieten
KvK-nr: 50478036

Activiteiten onderneming
Activiteiten onderneming:
de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezighoudt met Groothandel in vlees en vleesw aren en in
w ild en gevogelte.

Financiële gegevens

08-03-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 7.853.226,00

€ -503.862,00

2018

€ 8.015.334,00

€ 1.199.153,00

2017

€ 8.553.484,00

€ -209.476,00

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
10

08-03-2020
1

Toelichting
In de periode van circa tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt
het gemiddeld aantal personeelsleden tien.

Boedelsaldo
€ 7.069,40

08-03-2020
1

€ 12.643,30

16-06-2020
2

€ 13.043,30

28-09-2020
3

€ 87.081,47

28-12-2020
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
30-1-2020

08-03-2020
1

t/m
5-3-2020
van
6-3-2020

16-06-2020
2

t/m
8-6-2020
van
9-6-2020

28-09-2020
3

t/m
20-9-2020
van
21-9-2020

28-12-2020
4

t/m
20-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

89 uur 24 min

2

58 uur 30 min

3

49 uur 24 min

4

47 uur 36 min

totaal

244 uur 54 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

16-06-2020
2

De vennootschap Noordvlees B.V. is op 23 juli 2010 opgericht en in het
Handelsregister ingeschreven sedert 28 juli 2020. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door Driebergen Holding B.V. Het bestuur van
de vennootschap w ordt per 14 maart 2018 gevormd door de heer J. Bakker. De
aandelen van Driebergen Holding B.V. w orden gehouden door Jabat B.V.

08-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken bij lopende
procedures.

08-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschap de navolgende verzekeringen gesloten:
- Een Allianz zakenpakketpolis bij Allianz Schadeverzekering Nederland B.V.
Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement w aren geëindigd
door middel van royement w egens premieachterstand, heeft de curator de
verzekeringen opgezegd althans zijn deze beëindigd, behalve indien en voor
zover verzekeringsdekking tijdens het faillissement nog gedurende enige tijd in
stand diende te blijven. De curator is nog onbekend met een eventuele
premierestitutie in verband met de beëindiging van de verzekeringen.

1.4 Huur

08-03-2020
1

1.4 Huur
De vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Steenkamp 1 te (9461 VC)
Gieten voor een aanvangshuur van € 74.000,- per jaar.

08-03-2020
1

Verhuurder is: Jabat B.V.
De huurovereenkomst is gesloten voor een periode van 10 jaar, eindigend op
30 augustus 2022.
De vennootschap huurt van dezelfde verhuurder voor dezelfde periode de in
de bedrijfsruimte aanw ezige inventaris voor een aanvangshuur van € 15.000,per jaar.
In de huurovereenkomst roerende zaken is een recht van koop voor de
vennootschap opgenomen w elke de curator w enst te effectueren.
Curator en verhuurder zijn met elkaar in overleg over effectuering van het
recht van koop roerende zaken en beëindiging van de huurovereenkomst van
de bedrijfsruimte met w ederzijds goedvinden.
Voorts huurde de vennootschap nog een koffiemachine en bedrijfskleding
w elke zaken in overleg door de verhuurder w orden teruggenomen.
Het overleg tussen curator en verhuurder over effectuering van het recht van
koop alsmede gezamenlijke verkoop is nog gaande. De curator verw acht in de
komende verslagperiode tot afronding van het overleg en daadw erkelijke
effectuering van het recht van koop te kunnen komen.

16-06-2020
2

Zie ook onder 3.3. Gezamenlijke onderhandse verkoop is tot dusverre niet
mogelijke gebleken in verband w aarmee in overleg tot gezamenlijke openbare
verkoop is besloten in het kader w aarvan partijen nader overleg voeren over
een verdeelsleutel m.b.t. de opbrengst van de veiling zulks in
overeenstemming met de contractuele regeling van het recht van koop.

28-09-2020
3

Het nader overleg tussen curator en verhuurder van de inventaris heeft tot
overeenstemming geleid over de verdeelsleutel m.b.t. de opbrengst van de
veiling overeenkomstig de contractuele regeling van het recht van koop. De
veiling heeft eind oktober 2020 plaatsgevonden en is zow el feitelijk als
financieel afgerond. Het bedrijfspand is per 1 november 2020 ontruimd aan
de verhuurder opgeleverd.

28-12-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur bestaan er meerdere met elkaar samenhangende
oorzaken die het faillissement tot gevolg hebben gehad.

08-03-2020
1

Over de periode 2012 tot en met 2017 is ieder jaar verlies gemaakt en alleen
in 2018 is een aanzienlijke w inst geboekt als gevolg van een zeer forse
kw ijtschelding middels een vaststellingsovereenkomst ad ca. € 1.600.000,door een partij die in de jaren 2012 tot en met 2017 jegens leveranciers van
de vennootschap garant heeft gestaan. Deze partij fungeerde feitelijk voor de
vennootschap als financier en heeft begin 2018 de financiering gestaakt. De
vennootschap heeft getracht de financiering bij een reguliere bank onder te
brengen hetgeen niet gelukt is w aarop de financiering is overgenomen door
(een coöperatie van) enkele leveranciers. Zonder de kw ijtschelding zou ook in
2018 het resultaat ca. € 300.000,- negatief hebben bedragen. Onder het
bew ind van een nieuw e bestuurder afkomstig uit de kring van de financier is
gestreefd naar groei en margeverbetering. De in 2018 ingezette maatregelen
hebben vervolgens als gevolg van externe marktomstandigheden onvoldoende
geresulteerd in een noodzakelijke margeverbetering w aardoor ook in 2019
een zeer fors negatief resultaat (ca. € 450.000,- is behaald.
Gelet op de oplopende verliezen en het ontbreken van perspectief op
omzetgroei en margeverbetering heeft de coöperatie van leveranciers het aan
haar verleende pandrecht op debiteuren half januari 2020 openbaar gemaakt
w aardoor een onmiddellijk liquiditeitsprobleem ontstond. Het bestuur heeft op
hetzelfde moment aan de aandeelhouder geadviseerd om eigen aangifte van
faillissement te doen hetgeen op 23 januari 2020 is gedaan w aarna op 30
januari 2020 het faillissement is uitgesproken.

De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement nog
vervolgen.
Is nog in onderzoek.

16-06-2020
2

Vooralsnog heeft nader onderzoek geen nieuw e gezichtspunten opgeleverd.

28-09-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

08-03-2020
1

Toelichting
Op de datum van uitspraak van het faillissement w aren er in totaal nog tien
personeelsleden in vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

08-03-2020
1

Toelichting
In het jaar voor het faillissement w aren er ongeveer net zoveel
personeelsleden in dienst bij de vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

31-1-2020

10

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomsten op 31 januari 2020
opgezegd.

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
Er hebben de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden w aarbij
mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de
rechter-commissaris, w erknemers en het UW V. Tevens heeft er op 6 februari
2020 een bijeenkomst met het voltallige personeel plaatsgevonden w aarbij de
gevolgen van het faillissement voor het personeel uiteen zijn gezet en uitleg is
gegeven over een mogelijke doorstart en voortzetting der activiteiten bij w elke
bijeenkomst ook een medew erkster van het UW V aanw ezig is gew eest om
tekst en uitleg over de (administratieve) afw ikkeling van de
loongarantieregeling te geven en de daartoe benodigde formulieren uit te
reiken en w eer in te nemen.

08-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
De vennootschap heeft geen onroerende
zaken in eigendom.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

08-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

08-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen w orden deels gehuurd van de verhuurder van de
bedrijfslocatie (zie sub 1.6). De curator heeft daarnaast - in overeenstemming
met de administratie van de gefailleerde vennootschap – bedrijfsmiddelen
(bestaande uit inventariszaken en rollend materieel) aangetroffen. De curator
heeft de volledige inventaris door het NTAB laten taxeren (zulks mede met het
oog op de effectuering van het recht van koop). Alle eigen zaken zijn (voor
zover geen leasezaken en/of vallend onder een eigendomsvoorbehoud) (stil)
verpand aan de Coöperatie Ledo Varkens Noord U.A. te Niekerk.

08-03-2020
1

Een verkoopopbrengst is nog niet bekend. De curator is doende met
onderzoek naar de verkoopmogelijkheden.
De curator is nog doende met het onderzoek naar de (rechtsgeldigheid van de)
verstrekte zekerheden en zal pas daarna in overleg treden met betrekking tot
eventuele boedelbijdragen.
De curator is nog met verhuurder in overleg over (gezamenlijke) verkoop (zie
ook sub 1.4).

16-06-2020
2

Zie sub 1.4.

28-09-2020
3

De gezamenlijke veiling heeft eind oktober 2020 plaatsgevonden
resulterende in een opbrengst in overeenstemming met de uitgebrachte
taxatie uit hoofde w aarvan de boedel overeenkomstig de toepasselijke
verdeelsleutel een bedrag ad € 34.025,26 inclusief BTW op de
boedelrekening heeft ontvangen.

28-12-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing op nagenoeg de gehele inventaris van
de bedrijfslocatie. Aangezien de relevante belastingschuld de opbrengst van
de bodemzaken zeer w aarschijnlijk zal overtreffen loopt de opbrengst daarvan
via de boedel.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

08-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er hebben van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop
verband houdende w erkzaamheden plaatsgevonden.

08-03-2020
1

De w erkzaamheden zijn voortgezet w aarbij besprekingen met diverse partijen
hebben plaatsgevonden.

16-06-2020
2

De w erkzaamheden zijn voortgezet.

28-09-2020
3

De w erkzaamheden zijn voortgezet.

28-12-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is enige zeer geringe voorraad aangetroffen.

08-03-2020
1

Verkoopopbrengst is nog niet bekend.
Zie voor boedelbijdrage hiervoor sub 3.7.
Verkoopopbrengst is nog niet bekend.

28-09-2020
3

Zie sub 3.3.

28-12-2020
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

08-03-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

08-03-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er hebben inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

08-03-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

debiteuren

€ 594.780,99

totaal

€ 594.780,99

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenportefeuille met een nominale w aarde per
faillissementsdatum van € 594.780,99 aangetroffen. De debiteurenvorderingen
w aren stil verpand aan de Coöperatie Ledo w elke pandhouder op 18 januari
2020 haar pandrecht openbaar heeft gemaakt.

08-03-2020
1

Het is de curator niet bekend w elk bedrag aan debiteuren inmiddels door
Coöperatie Ledo is geïncasseerd. In een volgend verslag hoopt de curator
hierover meer inzicht te kunnen verschaffen.

16-06-2020
2

Zie ook sub 5.3. De pandhouder en curator trekken inmiddels gezamenlijk op in
het kader van de debiteurenincasso w aarbij een boedelbijdrage van 5% is
overeengekomen. In een volgend verslag zal meer inzicht w orden verschaft
over de opbrengst der debiteurenincasso.

28-09-2020
3

Sedert verslag 3 is er een bedrag ad ca. € 132.000,- aan debiteuren door de
pandhouder geïncasseerd.
De debiteurenincasso is nog gaande.

28-12-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden verricht.

08-03-2020
1

De curator is met de pandhouder Coöperatie Ledo in overleg getreden en
heeft contacten onderhouden met diverse debiteuren.

16-06-2020
2

De curator heeft het overleg met Ledo voortgezet (zie ook sub 5.3) en
contacten met debiteuren onderhouden.

28-09-2020
3

De curator heeft de betreffende w erkzaamheden voortgezet.

28-12-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 437.000,00
Toelichting vordering van bank(en)

08-03-2020
1

Zoals sub 1.7 aangegeven w ordt de vennootschap niet door een reguliere
bank gefinancierd maar door een coöperatie van (enkele) leveranciers. Deze
Coöperatie Ledo heeft uit hoofde van een aan de gefailleerde vennootschap
verstrekte lening per datum faillissement een bedrag van € 437.000,- te
vorderen. Daarnaast heeft de Coöperatie uit hoofde van geleverde zaken een
bedraag ad € 895.323,09 te vorderen.

5.2 Leasecontracten
De vennootschap heeft enkele leaseovereenkomsten met betrekking tot
rollend materieel gesloten w elke echter allen beëindigd lijken te zijn
voorafgaand aan het faillissement. De curator heeft een en ander nog in
onderzoek.

08-03-2020
1

Het onderzoek heeft vooralsnog geen nieuw e gezichtspunten opgeleverd.

16-06-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde
vennootschap zijn de navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve van de
Coöperatie Ledo.

08-03-2020
1

- Verpanding in eerste verband van alle huidige en toekomstige inventaris,
huidige en toekomstige voorraden en huidige en toekomstige vorderingen één
en ander voor zover eigendom van de vennootschap en niet belast met een
eerste pandrecht ten behoeve van derden.
De curator heeft e.e.a. nog in onderzoek.
Het onderzoek van de curator naar de w ijze, aanvang en beëindiging der
financiering en de daaraan verbonden zekerheden is gaande en zal nog
w orden vervolgd.

16-06-2020
2

Het onderzoek van de curator en het nader overleg met de pandhouder heeft
geleid tot erkenning van de rechtsgeldigheid van het pandrecht op de
debiteurenvorderingen.

28-09-2020
3

5.4 Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de
Coöperatie in principe de positie van separatist.

08-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over het
faillissement w aarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder
eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. Van die
mogelijkheid hebben enkele schuldeisers gebruik gemaakt.

5.6 Retentierechten

08-03-2020
1

5.6 Retentierechten
De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak
maakten op een recht van retentie.

08-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
De curator heeft geen berichten ontvangen die er op w ijzen dat er sprake is
van een beroep op reclamerechten.

08-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verw ezen w ordt naar 3.7.

Toelichting
Verw ezen w ordt naar 3.1, 3.3, 3.6 en 3.8.

08-03-2020
1

16-06-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er zijn besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd
met de betrokken partijen zoals bank, leasemaatschappij en leveranciers.

08-03-2020
1

De betreffende w erkzaamheden zijn en w orden voortgezet. Zie ook sub 5.3.

16-06-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gefailleerde heeft haar w erkzaamheden 2 w eken voorafgaand aan het
faillissement als gevolg van de opstelling van haar financier en tevens zijnde
de grootste toeleverancier noodgedw ongen gestaakt w aardoor er geen
voortzetting heeft kunnen plaatsvinden.

08-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

08-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

08-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft (vooralsnog) ook geen doorstart plaatsgevonden.
De curator heeft uiteraard w el onmiddellijk na uitspraak van het faillissement
de activa bestaande uit inventaris en rollend materieel geïnventariseerd en
laten taxeren door NTAB en deze zaken aan mogelijke gegadigden te koop
aangeboden hetgeen echter nog niet tot verkoop heeft geleid. De curator zal
de komende verslagperiode zijn inspanningen vervolgen om (in overleg met
verhuurder en pandhouder) tot verkoop te komen.

08-03-2020
1

Zie sub 1.4 en 3.3.

16-06-2020
2

Er is inmiddels tot gezamenlijke openbare verkoop besloten w elke w ordt
voorzien in de komende verslagperiode.

28-09-2020
3

Zie sub 3.3.

28-12-2020
4

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

08-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

08-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

08-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er hebben met de voorbereiding van de verkoop verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden zoals inventarisatie en het onderhouden van
mondelinge en schriftelijke contacten met alle betrokkenen.

08-03-2020
1

De betreffende w erkzaamheden zijn en w orden voortgezet.

16-06-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

Er is van de vennootschap een ordentelijke administratie aangetroffen die aan
de daaraan te stellen eisen voldoet.

08-03-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De opeenvolgende jaarrekeningen van de vennootschap zijn altijd tijdig
gedeponeerd.

08-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

08-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

08-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator moet hier nog nader onderzoek naar doen.

Toelichting
Het onderzoek ten deze is nog gaande.

7.6 Paulianeus handelen

08-03-2020
1

16-06-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft aanknopingspunten voor paulianeus handelen aangetroffen
en moet hier nog nader onderzoek naar doen.

Toelichting
Vernietiging betalingen aan Coöperatie Ledo
In de periode vanaf het (voorgenomen) aandeelhoudersbesluit tot het doen
van eigen aangifte d.d. 15 januari 2020 tot de uitspraak van het faillissement
op 30 januari 2020 hebben er diverse betalingen (tot een totaalbedrag ad ca.
€ 111.000,-) plaatsgevonden door (de bestuurder van) gefailleerde aan
Coöperatie Ledo, bij w ie op dat moment dezelfde bestuurder de functie van
secretaris/penningmeester vervulde. De curator heeft de betreffende
betalingen op grond van artikel 47 Fw vernietigd en de betaalde bedragen van
Coöperatie Ledo opgeëist. Daarnaast heeft de curator bij Coöperatie Ledo ook
om opheldering met betrekking tot een aantal overige onderw erpen verzocht.
De curator is nog in afw achting van een (inmiddels toegezegde) reactie
w aarna de route ten aanzien van mogelijk noodzakelijke vervolgstappen kan
w orden bepaald.

Toelichting
Zie ook sub 5.3. Het overleg tussen curator en Ledo is voortgezet hetgeen na
opheldering m.b.t. diverse onderw erpen met toestemming van de rechtercommissaris heeft geleid tot erkenning van het pandrecht op
debiteurenvorderingen en overeenstemming omtrent een door Ledo aan de
boedel terug te betalen bedrag van de ontvangen gelden vanaf indiening
eigen aangifte (23 januari 2020).

Toelichting
Het betreffende bedrag is op de boedelrekening bijgeschreven

08-03-2020
1

16-06-2020
2

28-09-2020
3

28-12-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse
betrokkenen.

08-03-2020
1

De w erkzaamheden zijn en w orden voortgezet.

16-06-2020
2

Er zijn schriftelijke, telefonische en persoonlijke contacten met de betrokken
personen onderhouden.

28-09-2020
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 6.050,00

08-03-2020
1

Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.
€ 24.200,00

16-06-2020
2

€ 84.833,09

28-09-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.741,00

08-03-2020
1

Toelichting
De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 10.741,00.
€ 27.165,00

16-06-2020
2

Toelichting
De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 27.165,00.
€ 27.511,00

28-09-2020
3

Toelichting
De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 27.511,00.
€ 28.132,00

28-12-2020
4

Toelichting
De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 28.132,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen
ingediend.
€ 56.558,94
Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre preferente vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 56.558,94.

8.4 Andere pref. crediteuren

08-03-2020
1

28-09-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen
ingediend.

08-03-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
39

08-03-2020
1

Toelichting
Tot dusverre hebben 39 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 1.642.407,50.
49

16-06-2020
2

Toelichting
Tot dusverre hebben 49 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 1.664.847,74.
53

28-09-2020
3

Toelichting
Tot dusverre hebben 53 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 1.670.169,51.
54

28-12-2020
4

Toelichting
Tot dusverre hebben 54 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 1.670.244,24.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.642.407,50

08-03-2020
1

Toelichting
Tot dusverre hebben 39 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 1.642.407,50.
€ 1.664.847,74

16-06-2020
2

Toelichting
Tot dusverre hebben 49 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 1.664.847,74.
€ 1.670.169,51

28-09-2020
3

Toelichting
Tot dusverre hebben 53 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 1.670.169,51.
€ 1.670.244,24
Toelichting
Tot dusverre hebben 54 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 1.670.244,24.

28-12-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan hier nog geen uitspraak over doen.

08-03-2020
1

Naar verw achting zal het faillissement te zijner tijd kunnen w orden
voorgedragen voor opheffing w egens de toestand van de boedel.

28-12-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.

08-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van
dit verslag zijn derhalve niet aan de orde.

08-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-03-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

08-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

08-03-2020
1

- onderzoek als bedoeld in de diverse punten;
- verkoop activa.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

16-06-2020
2

- onderzoek als bedoeld in de diverse punten;
- verkoop activa;
- vervolgactie vernietiging betalingen.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:

28-09-2020
3

- afronden onderzoeken en debiteurenincasso;
- verkoop activa.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- afronden onderzoeken en debiteurenincasso.

28-12-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

08-03-2020
1

De curator verw acht dat de afw ikkeling van het faillissement in de eerste helft
van 2021 kan plaatsvinden.

28-09-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
28-3-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

28-12-2020
4

