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Algemene gegevens
Naam onderneming
Machinefabriek G. van der Ploeg B.V.

Gegevens onderneming

21-10-2020
1

Gegevens onderneming
Machinefabriek G. van der Ploeg B.V., handelend onder de naam
Machinefabriek Van der Ploeg, is gevestigd aan de Plutow eg 13 te Leeuw arden
(8938 AC).
De vennootschap is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer:
01018737.
Het faillissement is uitgesproken op 22 september 2020. Bij beschikking van 23
september 2020 is er een afkoelingsperiode voor de duur van 2 maanden
gelast.
Op 6 oktober 2020 zijn de faillissementen uitgesproken van de navolgende tot
hetzelfde concern behorende vennootschappen:
- Nexit B.V.
- Foma Engineering B.V.
- Van der Ploeg Holding B.V.
Gelet op de verw evenheid tussen de vennootschappen, het feit dat de
vennootschappen, met uitzondering van Machinefabriek G. van der Ploeg B.V.,
geen tot nauw elijks eigen actief bezitten, nauw elijks eigen crediteuren hebben
en een aantal schulden van Machinefabriek G. van der Ploeg B.V. zijn gemaakt
ten behoeve van de andere vennootschappen, is om geconsolideerde
afw ikkeling van de faillissementen verzocht. De rechter-commissaris heeft op
19 oktober 2020 met de geconsolideerde afw ikkeling en gezamenlijke
verslaglegging vanuit Machinefabriek G. van der Ploeg B.V. ingestemd.

Activiteiten onderneming

21-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Het vervaardigen van metalen constructiew erken en delen daarvan, het
vervaardigen van overige machines, apparaten en w erktuigen voor specifieke
doeleinden; vervaardigen van machines voor de productie van papier en
karton; de exploitatie van een of meer machinefabrieken en het ontw erpen en
fabriceren van machines en apparaten en het uitvoeren van verspanende
bew erkingen; het ontw erpen en fabriceren van hydraulische
scheepsbouw persen en spantenbuigers. Export van speciale machines.

21-10-2020
1

Nexit BV:
Nexit B.V., voorheen genaamd Nieland B.V., is een bekende naam op het
gebied van persen om staal koud te kunnen w alsen. Deze persen/w alsen
verkoopt Nieland over de hele w ereld. Ze w orden gemaakt door
Machinefabriek G. van der Ploeg. Nexit B.V. hangt nauw samen met
Machinefabriek G. van der Ploeg B.V. Bij de doorstart van Machinefabriek G. van
der Ploeg zijn de activa van Nexit B.V. ook overgedragen. Nexit B.V. heeft
nauw elijks eigen crediteuren en is w el hoofdelijk aansprakelijk jegens de bank
en zit in de fiscale eenheid met de andere groepsvennootschappen.
Foma Engineering BV:
Foma is een vennootschap die voorheen w erd gebruikt voor 'bedrijfsvreemde'
innovatieve projecten. De onderneming hield zich bezig met staal- en
machinebouw en Foma richtte zich op kunststof. Sinds 2015 is in Foma
nagenoeg niets meer gebeurd. Foma bezit geen eigen activa en heeft geen
'eigen' schulden. W el is Foma hoofdelijk aansprakelijk jegens de bank en zit
Foma in de fiscale eenheid met de andere groepsvennootschappen.
Van der Ploeg Holding BV
Van der Ploeg Holding B.V. heeft nauw elijks actief, noch eigen schuldeisers of
eigen debiteuren. De vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk jegens de bank
en is onderdeel van de fiscale eenheid.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 8.055.801,00

€ 32.878,00

€ 5.951.382,00

2018

€ 8.684.974,00

€ 12.771,00

€ 5.474.691,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens w orden thans nog onderzocht.

21-10-2020
1

Het gebruikelijke onderzoek is verricht.

21-04-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
54
Toelichting
Op 22 september 2020 heeft de rechter-commissaris aan de curator
toestemming gegeven om tot het ontslag van het personeel over te gaan.

21-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 456.836,67

21-10-2020
1

Toelichting
De bank heeft een boedelkrediet ad € 10.000,-- beschikbaar gesteld.
De opbrengst van de verkoop van de materiële en immateriële activa bedraagt
€ 467.781,25.
Thans is er € 20.844,58 aan kosten gemaakt, van dit bedrag betreft een
gedeelte van € 4.549,03 boedelcrediteuren i.v.m. de voortzetting van de
onderneming. Een bedrag ad € 16.295,55 betreft de afkoop van een
leaseovereenkomst (laatste termijn financial lease).
€ 565.629,62

21-01-2021
2

Toelichting
In het kader van de voorzetting zijn kosten gemaakt. Deze kosten w aren
noodzakelijk om omzet te genereren. De betreffende facturen van leveranciers
zijn inmiddels door de boedel voldaan. Inmiddels hebben alle boedeldebiteuren
de door de boedel aan hen verzonden factuur voldaan.
Gelet op het pandrecht van de Rabobank op o.a. voorraad en halffabrikaten,
zijn met de Rabobank betalingsafspraken gemaakt ter zake de opbrengst van
de boedeldebiteuren. Met de Rabobank is overeengekomen de opbrengst te
verdelen (na aftrek van kosten) uit hoofde w aarvan aan de Rabobank
inmiddels € 66.110,50 is overgemaakt. Daarnaast is het door de Rabobank
verstrekte boedelkrediet ad
€ 10.000,- aan de Rabobank terugbetaald en heeft er een afrekening van de
taxatiekosten plaatsgevonden (hiervan komt 4.990,65 voor rekening van de
boedel). Zoals onder 6.6 vermeld w as een bedrag ad € 90.000,- geparkeerd op
de derdengeldenrekening van de curator. Op basis van de tussen curator en
doorstarter gemaakte afspraken (zie 6.6) is een gedeelte hiervan ad €
80.000,- overgemaakt naar de boedelrekening.
Abusievelijk zijn door de Rabobank kosten in rekening gebracht op de
boedelrekening van G. van der Ploeg Holding. Dit w ordt met terugw erkende
kracht aangepast.
€ 568.193,46

21-04-2021
3

Toelichting
Verrekening heeft plaatsgevonden met Engie Energie NL NV. Door
premierestitutie van Achmea Zilveren Kruis w erd een bedrag ontvangen en de
koopsom inventaris Nexit BV is ontvangen.
€ 568.193,46
Toelichting
Op de boedelrekeningen van de gefailleerde ondernemingen zijn geen
transacties gew eest in het afgelopen kw artaal.

Verslagperiode

28-07-2021
4

Verslagperiode
van
22-9-2020

21-10-2020
1

t/m
19-10-2020
van
20-10-2020

21-01-2021
2

t/m
18-1-2021
van
19-1-2021

21-04-2021
3

t/m
19-4-2021
van
20-4-2021

28-07-2021
4

t/m
16-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

197 uur 45 min

2

108 uur 5 min

3

14 uur 40 min

4

6 uur 10 min

totaal

326 uur 40 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Zie urenspecificatie.
O.a. inventarisatie, contact rechter-commissaris. contact en besprekingen
bestuurder, w erkzaamheden m.b.t. personeel, contact bank, bestudering
administratie, contact crediteuren en debiteuren, w erkzaamheden i.v.m. het
voortzetten van de exploitatie en in verband met doorstart/overname.

21-10-2020
1

Zie urenspecificatie.
O.A. voortzetten administratie, contact rechter-commissaris, correspondentie
(boedel)debiteuren, correspondentie crediteuren m.b.t. eigendomsvoorbehoud,
correspondentie doorstarter, correspondetie w erknemer/UW V, studie Soraluce,
en diverse overleggen.

21-01-2021
2

Zie urenspecificatie.
O.a. telefonisch contact en correspondentie doorstarter ter zake jaaropgaven,
correspondentie crediteuren en debiteuren.

21-04-2021
3

Zie urenspecificatie.
O.a. telefonisch contact en correspondentie UW V; correspondentie
crediteuren; studie vordering fiscus en UW V.

28-07-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is volgens het Handelsregister oorspronkelijk gestart in 1923,
de oprichtingsakte en inschrijving dateren van 1961.

21-10-2020
1

Van der Ploeg Holding B.V. is enig aandeelhouder van Machinefabriek G. van
der Ploeg B.V., Foma Engineering B.V. en Nexit B.V.
Middelijk aandeelhouder van Van der Ploeg Holding B.V. en bestuurder van alle
vier de vennootschappen is de heer J. Spruitenburg.

1.2 Lopende procedures
De curator zijn geen lopende procedures bekend.

21-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover sprake w as van lopende verzekeringen, zijn deze door de
doorstartende partij overgenomen of zullen deze w orden beëindigd.

21-10-2020
1

De lopende verzekeringen zijn inmiddels overgenomen of beëindigd.

21-01-2021
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst ter zake van de bedrijfsruimte aan de
Plutow eg 13 te Leeuw arden. Binnen het concern w erd de bedrijfsruimte door
Machinefabriek G. Van der Ploeg B.V. gehuurd van Van der Ploeg Holding B.V.

21-10-2020
1

Verhuurder is de thans doorstartende partij.
De huur is dan ook met ingang van de doorstart beëindigd.

21-01-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat de opdrachten sinds
enkele jaren achterblijven bij de prognose. Een koersw ijziging de afgelopen
jaren, het binnenhalen van nieuw e opdrachten en opdrachtgevers, en een
personele reorganisatie is onvoldoende gebleken. Daarbij hebben vervolgens
de omstandigheden rond Covid-19 een rol gespeeld.
Door gebrek aan liquiditeit w as het voor gefailleerde niet langer mogelijk om
de salarissen uit te betalen. Gefailleerde heeft het langer voortzetten van de
onderneming niet verantw oord geacht gelet op het gebrek aan opdrachten,
liquiditeiten en de huidige schuldenpositie. Reden w aarom op 18 september
2020 overgegaan is tot aanvraag van het eigen faillissement.

21-10-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
54

21-10-2020
1

Toelichting
Aan de w erknemers is, met instemming van de rechter-commissaris, ontslag
aangezegd per brief van 25 september 2020.
Op 25 september 2020 heeft er een w erknemersbijeenkomst plaatsgevonden.
UW V en vakbonden (CNV en FNV) zijn geïnformeerd en betrokken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
55

21-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-10-2020

54

totaal

54

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie/contact met o.a. r-c, w erknemers, OR, vakbonden, UW V.
Opstelling ontslagbrieven, bijeenkomst personeel. Overleg met
personeelsvereniging.

21-10-2020
1

contact w erknemers, uw v, doorstarter.

21-01-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

21-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

21-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoor- bedrijfsinventaris

€ 547.781,25

totaal

€ 547.781,25

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit:
- kantoor- en bedrijfsinventaris behorende bij een machinefabriek;
- rollend materieel;
- voorraad, onderhanden w erk en gereed product.

21-10-2020
1

Voorts is er sprake van vijf auto's in de lease.
Door Troostw ijk W aardering en Advies B.V. is een taxatie uitgevoerd, naar
aanleiding w aarvan het taxatierapport d.d. 1 oktober 2020 is opgesteld.
Er is sprake van een pandrecht van Rabobank op alle bedrijfsmiddelen. Ter
zake van de kantoor- en bedrijfsinventaris geldt echter het bodemvoorrecht
van de fiscus.
Met de Rabobank is een boedelbijdrage overeengekomen. In de periode
tussen faillissementsdatum en datum overname is de onderneming voortgezet.
Met Rabobank is overeengekomen dat 50% van het in die periode
gefactureerde verminderd met de gemaakte kosten, aan de boedel toekomt
als boedelbijdrage. Dit komt neer op een boedelbijdrage ad € 66.110,50.
Alle boedeldebiteuren hebben de aan hen verzonden factuur inmiddels
voldaan. Aan de Rabobank is inmiddels een bedrag ad € 66.110,50
overgemaakt.

21-01-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht op de fiscus op de onder 3.3 genoemde
kantoor- en bedrijfsinventaris.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

21-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg en correspondentie met gefailleerde, bank/pandhouder, r-c,
Troostw ijk.
Intern overleg, studie en onderzoek m.b.t. bedrijfsmiddelen en taxatie.

21-10-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden en het onderhanden w erk zijn verpand aan Rabobank. Zie onder
3.3.

21-10-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie. Overleg en correspondentie gefailleerde, Rabobank, r-c,
taxateur.

21-10-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
/

21-10-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
/

21-10-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren peildatum 17-09-2020

€ 613.134,45

totaal

€ 613.134,45

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan Rabobank. Ter zake van de met Rabobank
overeengekomen boedelbijdrage, zie onder 3.3.

21-10-2020
1

De debiteuren zijn als onderdeel van de met doorstarter gesloten activa
overeenkomst door de Rabobank verkocht aan SMI, zulks met uitzondering van
de boedeldebiteuren.

21-01-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie en overleg Rabobank, gefailleerde, taxateur. Studie,
onderzoek en inventarisatie naar debiteuren.

21-10-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.990.798,52

21-10-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft bij brief van 7 oktober 2020 haar vordering ingediend,
zulks met aantekening van haar pandrecht. Op de vordering van Rabobank
dienen de verkoopopbrengsten van de materiële en immateriële activa nog in
mindering te w orden gebracht.
€ 2.790.742,07
Toelichting vordering van bank(en)
Bij schrijven van 16 november 2020 heeft de Rabobank een gew ijzigde
vordering + p.m. posten ingediend. Er w ordt onder meer nog een credit card
afrekening in de periode voor faillissement verw acht.

5.2 Leasecontracten

21-01-2021
2

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van leasecontracten met betrekking tot 5 voertuigen. Deze
leasecontracten w orden beëindigd, danw el overgenomen door de
doorstartende partij. Of er sprake is van een (boedel)vordering van de
leasemaatschappij w ordt nog onderzocht.

21-10-2020
1

De leasemaatschappij heeft een boedelvordering ingediend voor
leasetermijnen na faillissementsdatum. Een gedeelte is door de boedel
voldaan vanw ege de voortzetting en het andere gedeelte door de doorstarter.

21-01-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht op aandelen, inventaris, vorderingen, voorraad
(incl. OHW en gereed product), debiteuren en immateriële activa.

21-10-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Rabobank is pandhouder.

21-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is sprake van diverse eigendomsvoorbehouden. De crediteuren die een
beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben gedaan, zijn in eerste instantie
gew ezen op de uitgesproken afkoelingsperiode.

21-10-2020
1

De eigendomsvoorbehouden w orden geïnventariseerd en zijn doorgegeven
aan doorstarter.

5.6 Retentierechten
In onderzoek.

21-10-2020
1

Er is de curator niet gebleken van retentierechten.

21-01-2021
2

5.7 Reclamerechten
In onderzoek.

21-10-2020
1

Er is de curator niet gebleken van reclamerechten.

21-01-2021
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met Rabobank is een boedelbijdrage overeengekomen.

21-10-2020
1

Als boedelbijdrage is een 50/50 verdeling over de opbrengst uit leveringen
w eek 39 t/m 40 verminderd met de door de boedel gemaakte kosten
overeengekomen. Dit komt neer op een boedelbijdrage ad € 66.110,50.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie. Overleg en correspondentie met gefailleerde, Rabobank, r-c.
Studie en onderzoek stukken.

21-10-2020
1

overleg en correspondentie Rabobank, rechter-commissaris, doorstarter,
onderzoek.

21-01-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft ervoor gekozen om na faillissement de exploitatie van de
onderneming voort te zetten met het doel de mogelijkheden van een doorstart
te onderzoeken, zulks maximaal voor de duur van de opzegtermijn van de
w erknemers.
De voortzetting heeft plaatsgevonden in overleg met de bestuurder van
gefailleerde en Rabobank. Rabobank heeft een boedelkrediet beschikbaar
gesteld ad € 10.000,00.

21-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Nadere verslaglegging volgt.

21-10-2020
1

Zie ook 3.3.

21-01-2021
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie. Onderzoek/beoordeling ter plaatse. Overleg en correspondentie
met o.a. gefailleerde, verhuurder, gegadigde, Rabobank, r-c, personeel.
Onderzoek administratie, voorraden, crediteuren, debiteuren. Aansturen
exploitatie.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving

21-10-2020
1

6.4 Beschrijving
Er hebben zich bij de curator diverse gegadigden gemeld in het kader van een
doorstart of overname van de activa van Machinefabriek G. Van der Ploeg B.V.
en/of Nexit B.V.

21-10-2020
1

Gelijktijdig met het uitspreken van het faillissement, heeft de eigenaar van het
onroerend goed alw aar de onderneming gevestigd is zich gemeld als
gegadigde voor een overname en doorstart van de onderneming. Doordat
deze partij reeds vooroverleg had gevoerd met bank en gefailleerde (i.v.m.
onderzoek mogelijkheid overname voor faillissement), kon er direct een bod
w orden gedaan. Eigenaar van het onroerend goed heeft het standpunt
ingenomen niet bereid te zijn om mee te w erken met een indeplaatstelling
t.z.v. de huurovereenkomst. Dit i.v.m. de concurrentiepositie ten opzichte van
de onderneming van verhuurder.
In opdracht van de bank is een onafhankelijke taxatie van de gefailleerde
onderneming uitgevoerd door Troostw ijk. De uitkomst van deze taxatie is
leidend gew eest bij de onderhandelingen omtrent de verkoop van de
gefailleerde onderneming. Ook heeft een rol gespeeld dat verhuurder als
doorstartende partij zich bereid heeft verklaard een groot gedeelte van het
personeel over te nemen.

6.5 Verantwoording
De opbrengst van de gefailleerde onderneming is gebaseerd op de
liquidatiew aarde conform de uitgevoerde taxatie, zulks vermeerderd met een
opslag van 12,5%. Daarnaast is overeengekomen dat tenminste aan 35
w erknemers een nieuw dienstverband met gelijke arbeidsvoorw aarden zal
w orden aangeboden.
De rechter-commissaris heeft met de activatransactie ingestemd.

6.6 Opbrengst

21-10-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 558.906,25

21-10-2020
1

Toelichting
De verkoopopbrengst van de kantoor- en bedrijfsinventaris van Machinefabriek
G. van der Ploeg BV komt toe aan de boedel. Deze opbrengst bedraagt in
totaal € 557.781,25.
Van dit bedrag is overeengekomen dat een gedeelte ad € 90.000,-- w ordt
geparkeerd op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator.
Reden hiervoor is dat er over een gedeelte van de activa (een CNC
Bew erkingscentrum, fabrikant Solaruce) een meningsverschil bestaat tussen
de curator en doorstartende partij omtrent de vraag of de machine als roerend
of onroerend geduid behoort te w orden. Overeengekomen is dat de koopsom
ter zake van deze machine w ordt geparkeerd en dat doorstarter binnen vier
w eken na betaling een procedure aanhangig dient te maken w aarin om een
verklaring voor recht zal w orden gevraagd. W ordt niet of niet tijdig een
procedure gestart, dan zal het bedrag toekomen aan de boedel.
Onderdeel van de koopovereenkomst is voorts een geleasede macine (CNC
verticaal bew erkeringscentrum Spinner, Type MVC 1000). Door de boedel is de
laatste leasetermijn ad € 16.295.,55 voldaan, w aarmee de machine in
eigendom van de boedel is gekomen. Door doorstarter is de door Troostw ijk
vastgestelde liquidatiew aarde voor deze machine betaald.
De vennootschap Nexit B.V. heeft een beperkte kantoor- en bedrijfsinventaris.
De activa van deze onderneming is betrokken bij de transactie met
verhuurder/doorstarter. Aan de boedel komt een bedrag ad € 1.125,-- toe ter
zake van de kantoor- en bedrijfsinventaris van Nexit BV. Aan dit bedrag ligt het
door Troostw ijk opgestelde taxatierapport ten grondslag.

Toelichting
Curator en doorstarter hebben overeenstemming bereikt over het
geparkeerde bedrag ad € 90.000,-. Overeengekomen is dat de boedel hiervan
een gedeelte ad € 80.000,- ontvangt. De verkoopprijs is derhalve met
instemming van de rechter-commissaris gereduceerd met € 10.000,-.

21-01-2021
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie onder 5.

21-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie en onderzoek. Overleg en correspondentie bank, gefailleerde,
doorstarter, bestuurder en r-c. Opstelling activaovereenkomst.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

21-10-2020
1

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

21-10-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen t/m 2019 zijn tijdig gedeponeerd.

21-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

21-10-2020
1

Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.

21-04-2021
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

21-10-2020
1

Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.

21-04-2021
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het gebruikelijke onderzoek w ordt verricht.
Nee

21-10-2020
1

21-04-2021
3

Toelichting
Er is geen sprake van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

21-10-2020
1

Toelichting
Het gebruikelijke onderzoek w ordt verricht.
Nee

21-04-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het gebruikelijke onderzoek w ordt verricht.

21-10-2020
1

Het gebruikelijke onderzoek is verricht, er zijn geen onregelmatigheden met de
rechtmatigheid geconstateerd.

21-04-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie.

21-10-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.549,03

21-10-2020
1

Toelichting
In verband met de voortzetting van de onderneming, zijn er boedelvorderingen
ontstaan.
€ 0,00

21-01-2021
2

Toelichting
Om omzet te genereren tijdens de voortzettingsperiode zijn kosten ontstaan.
Deze boedelvorderingen zijn voldaan.
€ 382.002,01

21-04-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft bij schrijven van 4 februari 2021 een boedelvordering ingediend
ter hoogte van
€ 382.002,01.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De curator doet onderzoek naar de vordering van de fiscus. Thans is de hoogte
hiervan nog niet bekend.

Toelichting
De curator heeft bericht ontvangen van de Belastingdienst en zal de vordering
nader onderzoeken. De definitieve hoogte van de fiscus is thans nog niet
bekend.
€ 125.357,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering omzetbelasting 2020 en
motorrijtuigenbelasting 2020 ingediend. Deze w ordt voorlopig geplaatst op
de lijst van preferente crediteuren.

8.3 Pref. vord. UWV

21-10-2020
1

21-01-2021
2

28-07-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator is in afw achting van de opgave van het beloop van de vordering
van het UW V.
€ 213.757,14

21-10-2020
1

21-04-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft bij schrijven van 4 februari 2021 een preferente vordering
ingediend ter hoogte van
€ 213.757,14.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 8.080,00

21-10-2020
1

Toelichting
Een voormalig w erknemer heeft een preferente vordering ingediend ter zake
van het onbetaald gebleven gedeelte van een overeengekomen
beëindigingsvergoeding.
Andere preferente crediteuren zijn in onderzoek.
€ 36.370,79

21-01-2021
2

Toelichting
Diverse w erknemers hebben een vordering ingediend in verband met
verlofsaldi die niet onder de loongarantieregeling van het UW V vallen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
77

21-10-2020
1

90

21-01-2021
2

Toelichting
Verschillende crediteuren hebben een beroep gedaan op het
eigendomsvoorbehoud. Na onderzoek is de vordering van verschillende
crediteuren gew ijzigd ingediend dan w el afgevoerd van de lijst van voorlopig
erkende concurrente crediteuren. Ook hebben crediteuren hun eerder
ingediende vordering verhoogd.
97
Toelichting
Met de doorstarter is de lopende leaseovereenkomst met betrekking tot het
Canon kopieerapparaat geïnventariseerd. De overeenkomst w ordt niet
voortgezet; het apparaat is opgehaald. De leasemaatschappij heeft een
vordering ter zake ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

21-04-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.405.329,91

21-10-2020
1

€ 3.240.086,15

21-01-2021
2

Toelichting
Door verschillende crediteuren is terecht een beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud; nadien is de vordering gew ijzigd dan w el afgevoerd
van de lijst. Ook is een vordering van een crediteur overgenomen door
doorstarter.
€ 3.210.515,13

21-04-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium valt nog niets te zeggen over de verw achte w ijze van
afw ikkeling.

21-10-2020
1

Het is niet w aarschijnlijk dat er een uitkering beschikbaar komt voor de
concurrente crediteuren.

21-01-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en onderzoek. Beoordeling vorderingen inclusief de beroepen op
eigendomsvoorbehouden. Overleg en correspondentie met crediteuren.
Overleg gefailleerde, doorstarter.

21-10-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend is er geen sprake van lopende procedures.

21-10-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

21-10-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

21-10-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie.

21-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De gebruikelijke w erkzaamheden en onderzoeken moeten w orden verricht,
w aarna beslist kan w orden over verdere vervolgstappen.

21-10-2020
1

Op dit moment w orden de definitieve vorderingen van het UW V en de fiscus
nog afgew acht.

21-04-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium valt over de verw achte w ijze van afw ikkeling nog niets te
zeggen.

21-10-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-10-2021

28-07-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Opstelling verslag.

21-10-2020
1

opstellen verslag

21-01-2021
2

Bijlagen
Bijlagen

