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FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   2   

Datum verslag:     7 augustus 2020 

Curator:  mr. B.A.P. Sijben  

R-C:   mr. C.A.M. de Bruijn    

 
Naam onderneming Albema/Robema B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Albema/Robema B.V., statutair gevestigd te Helmond en 

kantoorhoudende te (5705 CL) Helmond aan de 

Vossenbeemd 112A, alsmede kantoorhoudende te (7554 

TB) Hengelo aan de Robijnstraat 34, ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 17045457 (hierna: 

“Albema” of “gefailleerde”). 

Activiteiten onderneming De bedrijfsomschrijving in de Kamer van Koophandel luidt: 

“De handel -zowel nationaal als internationaal- en de im- en 

export van metaalwaren, draadprodukten, 

bevestigingsmaterialen, gereedschappen en 

roestbestendige bevestigingsmaterialen en daaraan 

verwante artikelen, het voeren van agenturen en 

vertegenwoordigingen en het optreden als commissionair, 

alles in de ruimste zin.” Zakelijk weergegeven betreffen de 

activiteiten de handel in diverse soorten 

bevestigingsmaterialen.    

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2018 € 10.829.947 € 98.118  € 4.403.538 

2017 € 9.508.534 € 13.039 € 4.569.707 
 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens zijn op basis van de vastgestelde 

jaarrekening over 2018.  

Personeel gemiddeld aantal 46 personen  
Boedelsaldo € 346.240,48 

 

Verslag 2: 

€ 685.232,73 

Verslagperiode 14 januari 2020 tot en met 7 februari 2020  

 

Verslag 2: 

8 februari 2020 tot en met 31 juli 2020 

Bestede uren in verslagperiode 248 uren en 10 minuten.  

 

Verslag 2: 

276 uren 5 minuten.  

Toelichting bestede uren  Verwezen wordt naar de ingediende urenspecificaties.  
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1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder van gefailleerde is Albema-Robema 

Holding B.V., zulks sedert 27 november 2018. Sinds 1 

februari 1994 is de heer A.M.A.W. Mulder bestuurder van 

gefailleerde.  

 Lopende procedures Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 

 Verzekeringen De curator heeft contact gehad met de 

assurantietussenpersoon (Aon Groep). Albema had de 

gebruikelijke verzekeringen afgesloten. De noodzakelijke 

verzekeringen zijn gecontinueerd (waaronder: 

voertuigverzekeringen, brandverzekering, 

aansprakelijkheidsverzekering, Wegam/Wegas 

verzekering); de overige verzekeringen zijn beëindigd. Daar 

waar mogelijk zullen de andere verzekeringen ook 

beëindigd worden.  

 

Verslag 2: 

Inmiddels zijn alle verzekeringen beëindigd. In 

verband met de tijdelijke voortzetting van de 

activiteiten en de afwikkeling zijn bepaalde 

verzekeringen voortgezet, waarbij – zodra mogelijk – 

niet noodzakelijke verzekeringen werden beëindigd. 

Door de boedel is voor € 5.367,98 aan 

verzekeringspremies betaald.     

 Huur Gefailleerde huurt de bedrijfspanden aan de Vossenbeemd 

112A te Helmond en de Robijnstraat 34 te Hengelo van 

Robema Vastgoed B.V.  

 

Verslag 2: 

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 39 

Faillissementswet zijn de huurovereenkomsten door 

de curator opgezegd. In overleg tussen de curator en 

de verhuurder zijn de huurovereenkomst eerder met 

wederzijds goedvinden beëindigd en zijn de panden 

opgeleverd. De huurovereenkomst voor het pand in 

Hengelo is beëindigd per 15 april 2020; de 

huurovereenkomst voor het pand in Helmond is 

beëindigd per 15 mei 2020.  

 Oorzaak faillissement De bestuurder verklaarde over de oorzaak van het 

faillissement als volgt. Albema had sinds 2008/2009 

financiële moeilijkheden, zulks als gevolg van het 

economische klimaat in die tijd. In 2017 en 2018 was een 

positieve ontwikkeling zichtbaar in omzet en resultaat. In 

2019 gingen enkele (grotere) klanten over tot beëindiging 
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van de handelsrelatie. Het wegvallen van deze klanten had 

een omzetdaling van circa 40% tot gevolg. De bestuurder 

zag geen mogelijkheden om deze omzetdaling het hoofd te 

bieden. Uiteindelijk is besloten om zelf het faillissement aan 

te vragen.    

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
46 werknemers.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
46 werknemers.  

2.3 Datum ontslagaanzegging Bij brief van 15 januari 2020 zijn de 

arbeidsovereenkomsten opgezegd.  

 

 Werkzaamheden De arbeidsovereenkomsten zijn met machtiging van de 

rechter-commissaris opgezegd. Met het UWV heeft overleg 

plaatsgevonden. Het UWV heeft een collectieve intake 

gehouden op de locaties van Albema in Helmond en 

Hengelo. Het personeel is aan de hand van mailings 

geïnformeerd. Enkele personeelsleden hebben aangegeven 

vervroegd uit dienst te willen treden; ter zake is met deze 

werknemers een vervroegde beëindiging overeengekomen.  

 

Verslag 2: 

Er heeft nog contact plaatsgevonden met het UWV en 

enkele personeelsleden.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Niet van toepassing. 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster.  
 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Inventaris Nog niet bekend.  

Voertuigen Nog niet bekend.   

Transportmiddelen/

emballage 

Nog niet bekend.   

Verslag 2: 

Beschrijving Verkoopopbreng

st 

Boedelbijdra

ge 

Bedrijfsmiddelen € 49.384,00 Niet van 
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toepassing. 
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Gefailleerde beschikt over een inventaris 

((kantoor)meubilair, stellingen, interne transportmiddelen). 

De voertuigen bestaan uit een drietal vrachtwagens en een 

bestelauto (de personenauto’s werden alle geleased). Voor 

het vervoer en verplaatsen van voorraden werd gebruik 

gemaakt van verschillende transportmiddelen/emballage, 

zoals bakken en kisten.  

 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst geniet bodemvoorrecht, voor zover 

sprake is van bodemzaken.  

 Werkzaamheden Inventarisatie bedrijfsmiddelen en mogelijke eigendommen 

derden; afstemming met de bestuurder inzake de 

bedrijfsmiddelen en de mogelijke eigendommen van 

derden. De bedrijfsmiddelen zullen in beginsel door middel 

van een (online) veiling worden verkocht.  

 

Verslag 2: 

De bedrijfsmiddelen en voorraad zijn verkocht via 

een online veiling van Troostwijk Auctions. Dit heeft 

geleid tot een bruto opbrengst ad € 120.820,00 

(netto opbrengst: € 100.663,48). In het kader van de 

veiling hebben diverse contacten met Troostwijk 

Auctions plaatsgevonden.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbij 

drage 

Bevestigingsmaterialen Nog niet bekend.  

 

Verslag 2: 

Beschrijving Verkoopopbreng

st 

Boedelbij 

drage 

Bevestigingsmaterial

en 

€ 71.436,00 Niet van 

toepassin

g.  
 

 Toelichting voorraad Albema beschikt over een substantiële voorraad 

bevestigingsmaterialen, die grotendeels aanwezig zijn op de 

locatie in Helmond en deels op de locatie in Hengelo. Van 

onderhanden werk is geen sprake (door Albema werden zelf 

geen goederen geproduceerd en alle leveringen waren 

reeds gefactureerd). Per datum faillissement bedroeg de 

boekwaarde van de voorraad circa € 3.022.611,86, waarbij 

Albema een deel ad € 1.396.870,00 als incourant had 

aangemerkt.  
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 Werkzaamheden Er heeft een inventarisatie van de voorraden en mogelijke 

eigendommen van derden plaatsgevonden. Ter zake vond  

afstemming plaats met het betrokken personeel en de  

bestuurder. Een groot deel van de voorraad was 

klantspecifiek; deze voorraden zijn per klant inzichtelijk 

gemaakt. Na faillissementsdatum zijn door de curator nog 

voorraden aan klanten verkocht, waartoe de verkopen zijn 

begeleid en de afwikkeling daarvan is gemonitord. In dat 

kader heeft veelvuldig overleg met klanten/afnemers, het 

personeel en de leveranciers plaatsgevonden. De 

resterende voorraad wordt inzichtelijk gemaakt en deze zal 

in beginsel, na afwikkeling van de rechten van derden, door 

middel van een (online) veiling worden verkocht.  

 

De bedrijfsmiddelen en voorraad zijn verkocht via 

een online veiling van Troostwijk Auctions. Dit heeft 

geleid tot een bruto opbrengst ad € 120.820,00 

(netto opbrengst: € 100.663,48). In het kader van de 

veiling hebben diverse contacten met Troostwijk 

Auctions plaatsgevonden.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Opbrengst Boedelbijdrage 

Domeinnamen Nog niet bekend.  

Banksaldo ING 

Bank N.V.  

Nog niet van 

toepassing.  

 

 

Verslag 2: 

Beschrijving Opbrengst Boedelbijdra

ge 

Banksaldi € 31.637,26  Niet van 

toepassing. 

Kasgeld € 422,68 Niet van 

toepassing. 

Creditnota 

leverancier  

€ 4.438,22 Niet van 

toepassing. 

Restituties € 6.896,34 Niet van 

toepassing.  
 

3.13 Toelichting andere activa Albema beschikt over enkele domeinnamen; gezien zal 

worden of deze kunnen worden verkocht. Albema houdt een 

bankrekening aan bij ING Bank N.V. met – volgens de 

bankafschriften – een positief saldo van € 3.632,75; 

ondanks een daartoe strekkend verzoek is dit bedrag nog 

niet op de faillissementsrekening ontvangen.  

 

Verslag 2: 
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De domeinnamen van Albema zijn verkocht via de 

online veiling van Troostwijk Auctions en de 

opbrengst is meegenomen in de opbrengst van de 

bedrijfsmiddelen.  

 

Van ING Bank N.V. is een banksaldo ontvangen ad € 

3.761,32. Via ABN AMRO Bank N.V. is een banksaldo 

ontvangen ad € 27.875,94.   

 

Het kasgeld is ingenomen en afgestort (€ 422,68).  

 

In het kader van de afwikkeling van de 

eigendomsvoorbehouden heeft een leverancier een 

bedrag ad € 4.438,22 aan de boedel voldaan; dit in 

het kader van de afwikkeling van de zogenaamde 

ongedaanmakingsverbintenissen als gevolg van de 

ontbinding van de onderhavige 

koopovereenkomst(en).  

 

De restituties hebben betrekking op verschillende 

teruggaves (€ 6.896,34).  

 werkzaamheden Quick scan administratie en bezoek aan bedrijf gefailleerde. 

 

Verslag 2: 

De verschillende activa bestanddelen zijn 

afgewikkeld.  

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdrage 

Handelsdebiteu

ren 

€ 

1.688.707,94 

€ 

240.804,

40 

 

 

Verslag 2: 

Beschrijving Omvang Opbre

ngst 

Boedelbijdrage 

Handelsd

ebiteuren 

(pré 

faillissem

ent) 

€ 

1.707.20

8,41 

€ 

1.68

7.86

7,28 

Niet van toepassing. 

 

 Toelichting debiteuren Volgens de debiteurenlijst per 10 januari 2020 beloopt de 

omvang van de debiteuren € 1.688.707,94. Een deel van de 

debiteuren heeft reeds betaald, hetzij in het kader van 
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reguliere betalingen dan wel in het kader van gemaakte 

afspraken omtrent de verkoop van voorraden. Op de 

debiteurenlijst staan enkele oninbare debiteuren, 

bijvoorbeeld als gevolg van faillissement van de debiteur. 

De debiteurenlijst zal worden geactualiseerd en, in overleg 

met de pandhouder, zal de incasso ter hand worden 

genomen.    

 

Verslag 2: 

In overleg met de financiële administratie van 

Albema is de debiteurenlijst geactualiseerd. Dit heeft 

geleid tot een totaalbedrag aan openstaande 

debiteuren ad € 1.707.208,41. Het betreft hier de pré 

faillissementsdebiteuren (dus niet de 

boedeldebiteuren).  

 

Tot op heden is een totaalbedrag ad € 1.687.867,28 

geïncasseerd. Van het geïncasseerde bedrag is € 

815.994,11 voldaan op de boedelrekening. Een 

bedrag ad € 871.873,17 is voldaan op de 

bankrekeningen van Albema (waarvan het overgrote 

merendeel op de bankrekening bij ABN AMRO Bank 

N.V.).  

 

Dit leidt tot een nog openstaand bedrag ad € 

19.341,13.  

 

Van het openstaande bedrag is een deel ad € 

12.327,51 oninbaar. Dit deel wordt als oninbaar 

aangemerkt, omdat de betreffende debiteuren (voor 

het grootste deel) failliet zijn dan wel vanwege het 

feit dat posten ten onrechte zijn gefactureerd of de 

betreffende debiteuren verrekenbare 

tegenvorderingen hebben.  

 

Ten incasso staat derhalve nog open een bedrag ad € 

7.013,62 (aldus afgerond 0,41% van de totale 

debiteurenpositie).  

 

In het kader van debiteurenincasso is van debiteuren 

voor een totaalbedrag ad € 11.227,48 aan 

buitengerechtelijke incassokosten ontvangen.   

 

Samenvatting 
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Openstaand (start): € 1.707.208,41 

Betaald: € 1.687.867,28  

Oninbaar: € 12.327,51 

 

Nog openstaand: € 7.013,62 

 Werkzaamheden Quick scan administratie en gesprek met de bestuurder en 

boekhouder.  

 

Verslag 2: 

De debiteurenpositie bestaat uit een groot aantal 

verschillende debiteuren, variërend van kleine tot 

grote posten. De afgelopen verslagperiode is de 

incasso van debiteuren (verder) ter hand genomen. 

In dat kader zijn meerdere incassobrieven (in eerste 

instantie door middel van mailings) verstuurd en zijn 

aansluitend verschillende debiteuren nog per e-mail 

of telefonisch benaderd. Daar waar nodig zijn vragen 

van debiteuren beantwoord, bijvoorbeeld door het 

verstrekken van kopie facturen. Er is, met name met 

grotere debiteuren, gediscussieerd aan de hand van 

door de debiteuren gevoerd verweer. Ter weerlegging 

van verweren is ook onderzoek gedaan in de 

administratie en heeft overleg plaatsgevonden met 

de financiële administratie van Albema. Ten aanzien 

van enkele debiteuren was het nodig om een concept 

dagvaarding op te stellen, teneinde de betreffende 

debiteuren tot betaling te bewegen. 

 

Wat betreft het thans nog openstaande bedrag, zal de 

verdere incasso / afwikkeling in de komende 

verslagperiode worden opgepakt.  

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Huisbankier van Albema is ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN 

AMRO’). ABN AMRO heeft een financiering verstrekt door 

middel van een rekening-courant faciliteit met een 

kredietlimiet van € 2.250.000,00. Volgens ABN AMRO haar 

indieningsbrief bedraagt de vordering € 1.471.244,98, zulks 

per faillissementsdatum.   

 

Verslag 2: 

ABN AMRO is inmiddels volledig ingelost.  

 Leasecontracten Albema was met diverse partijen lease- en 

duurovereenkomsten aangegaan, waaronder ter zake van 
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kopieerapparaten, auto’s, et cetera. Een aantal van deze 

overeenkomsten is inmiddels afgewikkeld en de rest zal in 

de komende verslagperiode worden afgewikkeld.   

 

Verslag 2: 

Alle leasecontracten zijn afgewikkeld. 

 Beschrijving zekerheden ABN AMRO beroept zich op de volgende zekerheden: 

 

- een pandrecht op inventaris; 

- een pandrecht op vorderingen; 

- een pandrecht op voorraden; 

- een pandrecht op rechten van intellectueel 

eigendom; 

- een pandrecht op de aandelen in Albema.  

 

Daarnaast zijn derden, hoofdelijk of krachtens borgtocht (al 

dan niet versterkt met zekerheden), verbonden voor de 

door ABN AMRO verstrekte financiering.   

 Separistenpositie Met ABN AMRO zijn afspraken gemaakt, zodat ABN AMRO 

zich niet als separatist hoeft te manifesteren.   

 

Verslag 2: 

Nu ABN AMRO volledig is ingelost, behoeft wat 

betreft de opbrengst geen afrekening richting ABN 

AMRO meer plaats te vinden.  

 Eigendomsvoorbehoud Meerdere partijen (in totaal 27 per heden) hebben een 

beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud en/of andere 

eigendomsrechten en/of reclamerechten. De individuele 

claims zijn reeds deels beoordeeld en voor het andere deel 

dienen ze nog beoordeeld te worden. Ter afwikkeling zijn 

kijk- en ophaaldagen ingepland.  

 

Verslag 2: 

Alle claims zijn beoordeeld en afgewikkeld. De 

partijen met rechtsgeldige claims zijn in staat gesteld 

hun goederen te komen ophalen op de daartoe 

geplande kijk- en ophaaldagen op de locatie in 

Hengelo respectievelijk de locatie in Helmond.  

 Retentierechten Niet van toepassing.  

 Reclamerechten In dit kader wordt verwezen naar het onderdeel 

‘Eigendomsvoorbehoud’.  

 Boedelbijdragen Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. Er is 

veelvuldig overlegd en gecorrespondeerd met leveranciers 

in verband met de afwikkeling van claims. Met ABN AMRO 
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heeft overleg plaatsgevonden en zijn afspraken gemaakt.  

 

Verslag 2: 

Met ABN AMRO heeft periodiek overleg en 

afstemming plaatsgevonden (telefonisch en per e-

mail) over de afwikkeling, waaronder in het bijzonder 

de verkoop van voorraden en de inning van 

debiteuren.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Albema beschikte over een grotendeels klant specifieke 

voorraad (aldus voorraad die specifiek voor een bepaalde 

klant werd aangehouden). Teneinde de waarde van die 

voorraad te behouden is de meest aangewezen afnemer die 

klant waarvoor de voorraad bestemd is, zodat die klanten 

benaderd zijn. De bedrijfsactiviteiten van Albema zijn (in 

afgeslankte vorm) tijdelijk voortgezet om nog voorraad te 

verkopen en de mogelijkheden van een doorstart te bezien. 

Deze voortzetting is inmiddels gestaakt.  

 

In dat kader is de aanwezige voorraad op klantniveau 

inzichtelijk gemaakt, waarbij ook inzichtelijk is gemaakt van 

welke leveranciers deze voorraad afkomstig is (zulks met 

verkoop- respectievelijk inkoopwaardes). Verschillende 

klanten zijn vervolgens benaderd, waarna – daar waar 

mogelijk – afspraken werden gemaakt over de overname 

van de voorraad en de betalingen van een eventueel 

openstaande debiteurenpositie. 

 

De huidige stand is dat voor € 415.606,47 (exclusief BTW 

nu de BTW verleggingsregeling werd toegepast) aan 

voorraad is verkocht.  

 

Voor zover tot de uitgeleverde voorraad goederen behoren 

waarop leveranciers een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud 

kunnen claimen, dan zal ter zake een afrekening 

plaatsvinden.  

 

Met ABN AMRO zijn ter zake afspraken gemaakt. De 

rechtstreeks verbonden kosten zullen door ABN AMRO 

worden gedragen, waarbij bovendien een verdeelsleutel is 

overeengekomen voor wat betreft de opbrengst.  
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Verslag 2: 

Gedurende de voortzettingsperiode is voor een 

totaalbedrag ad € 416.746,52 (BTW verlegd) 

verkocht. Dit bedrag is volledig betaald.  

 Financiële verslaglegging Bij het opstellen van dit eerste verslag is nog niet volledig 

inzichtelijk wat de kosten zijn en welke bedragen 

afgerekend dienen te worden aan de leveranciers. De 

komende verslagperiode zal dit inzichtelijk worden 

gemaakt, zodat ook een afrekening met de bank kan 

plaatsvinden.  

 

Verslag 2: 

De omzet over de voortzettingsperiode bedraagt € 

416.746,52 (BTW verlegd). 

 

De verbruikte voorraad (met eigendomsvoorbehoud) 

vertegenwoordigt een waarde ad € 47.553,71. Dit 

bedrag is richting de betrokken leveranciers 

afgerekend.  

 

De overige kosten (ICT, brandstof, energie, 

verzekering, alarm) bedragen € 30.424,64 inclusief 

BTW.  

 

Per saldo is een resultaat gerealiseerd ad € 

338.768,17, nog te corrigeren met de terug te vragen 

BTW over de kosten.  

 

Samenvatting 

 

Omzet: € 416.746,52 

Afrekening rechten van derden : € 47.553,71 

Kosten: € 30.424,64 

 

Resultaat: € 338.768,17 

 

Nu ABN AMRO volledig is voldaan, komt het behaalde 

resultaat aan de boedel toe en behoeft er geen 

afrekening plaats te vinden.  

 Werkzaamheden Begeleiden en monitoren van de tijdelijk voortgezette 

exploitatie door de curator / faillissementsboedel. 

Operationele aansturing, het leggen van noodverbanden en 

financiële opvolging. 

 

Verslag 2: 
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De betaling van de boedeldebiteuren is opgevolgd. Er 

is inzichtelijk gemaakt welke voorraad is verbruikt, 

waarop leveranciers een rechtsgeldig 

eigendomsvoorbehoud hadden. Aan de hand van de 

voorraadlijst is zulks inzichtelijk gemaakt en 

afgestemd met de betrokken leveranciers, waarna 

afrekening heeft plaatsgevonden. De overige kosten 

zijn opgevraagd, gecontroleerd en voldaan. Bij enkele 

partijen heeft het enige tijd geduurd voordat de 

opgaves werden ontvangen.  

 

Doorstart 

 Beschrijving Een doorstart bleek niet mogelijk, althans niet opportuun, 

te zijn.  

 Verantwoording Niet van toepassing.  

 Opbrengst Niet van toepassing.  

 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Door diverse partijen werd interesse getoond in de 

overname van activa en/of activiteiten. In dat kader is een 

bidbook opgesteld en een dataroom gemaakt. De 

geïnteresseerde partijen werden uitgenodigd om een 

bieding uit te brengen. Eén interessante bieding werd 

ontvangen, uiteindelijk werd door deze partij de bieding 

niet gestand gedaan.  

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk wordt dit onderzocht. 

 Depot jaarrekeningen De relevante jaarrekeningen zijn telkenmale tijdig 

gedeponeerd.  

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Albema is op 3 oktober 1980 opgericht. Mocht aan de 

stortingsverplichting niet voldaan zijn, dan is de vordering 

tot volstorting van de aandelen verjaard (zie: HR 17 

oktober 2003, NJ 2004/282). 

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk, wordt dit onderzocht. 

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk, wordt dit onderzocht. 

 Werkzaamheden De administratie bevindt zich in een zogenaamde cloud 

omgeving. Met behulp van een ICT’er is een image/kopie 

van de administratie gemaakt. De administratie is aan een 

quick scan onderworpen.  

 

Verslag 2: 

De relevante fysieke administratie is extern 
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opgeslagen.  

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris & kosten : p.m.  

 

Verslag 2: 

Salaris & kosten : p.m.  

UWV : € 209.819,42 

Verhuurder : € 102.068,56 (nog te beoordelen) 

 Pref. Vord. van de fiscus Nog niet bekend.  

 

Verslag 2: 

€ 546.666,00.  

 Pref. Vord. van het UWV Nog niet bekend.  

 

Verslag 2: 

€ 114.659,57 

 Andere pref. Crediteuren Nog niet van toepassing.  
 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot nu toe hebben 104 crediteuren een vordering 

ingediend.   

 

Verslag 2: 

Tot nu toe hebben 137 crediteuren een vordering 

ingediend.   

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Reeds ter verificatie ingediend: € 2.322.696,35 (inclusief 

vordering van ABN AMRO). 

 

Verslag 2: 

€ 741.519,62 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.   

 Werkzaamheden De uit de administratie bekende crediteuren zijn bij brief/e-

mail uitgenodigd om hun respectievelijke vorderingen ter 

verificatie in te dienen.  

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.  

 Aard procedure Niet van toepassing.  

 Stand procedure Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

10 Overig  
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 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheers- en 

vereffeningshandelingen. De komende verslagperiode zal de 

nadruk liggen op: 

- verkoop/afwikkeling activa; 

- inning debiteuren; 

- afwikkeling rechten van derden; 

- onderzoek administratie; 

- gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 2: 

De komende verslagperiode zal de nadruk liggen op: 

- afwikkeling debiteurenincasso; 

- onderzoek rechtmatigheidsaspecten; 

- gebruikelijke werkzaamheden. 

 Indiening volgend verslag Uiterlijk augustus 2020.  

 

Verslag 2: 

Ultimo februari 2021.  

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris.   
 


