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Scheepswerf De Hoop Lobith B.V. 24-11-2021 
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Vestigingsadres: Bijlandseweg 17 te (6916 BH) Tolkamer
Statutair gevestigd: Lobith

KvK-nummer: 09062610

Door de rechtbank Gelderland is een afkoelingsperiode van twee maanden
afgekondigd.

24-11-2021 
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Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen). 24-11-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 14.666.673,00 € 652.759,00 € 3.357.625,00

2020 € 237.527,00 € -2.100.942,00 € 8.098.954,00

2018 € 11.342.695,00 € -348.346,00 € 8.100.089,00

2021 € 460.231,00 € -3.281.249,00 € 15.063.999,00

Verslagnummer 4
Datum verslag 19-08-2022
Insolventienummer F.05/21/222
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000204439:F001
Datum uitspraak 25-10-2021

R-C mr. S. Boot
Curator mr V.F.M. Jongerius
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

De cijfers over 2020 en 2021 betreffen concept jaarcijfers. De cijfers over 2021
zijn opgemaakt tot datum faillissement.

24-11-2021 
 1

98 24-11-2021 
 1

€ 349,88 24-11-2021 
 1

€ 263.474,73 02-03-2022 
 2

€ 280.876,90 01-06-2022 
 3

€ 217.949,88 19-08-2022
 4

van 
25-10-2021

t/m 
24-11-2021

24-11-2021 
 1

van 
25-11-2021

t/m 
1-3-2022

02-03-2022 
 2

van 
2-3-2022

t/m 
31-5-2022

01-06-2022 
 3

van 
1-6-2022

t/m 
18-8-2022

19-08-2022
 4



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 71 uur 9 min

2 54 uur 36 min

3 19 uur 18 min

4 15 uur 12 min

totaal 160 uur 15 min

1. Inventarisatie

Scheepswerf De Hoop Lobith Houdstermaatschappij B.V. (09065830), waarvan
Shipyard De Hoop B.V. (09073935) enig aandeelhouder en bestuurder is,
houdt alle aandelen van Scheepswerf De Hoop Lobith B.V. Shipyard De Hoop
B.V. is tevens bestuurder van curanda. Enig aandeelhouder van Shipyard De
Hoop B.V. is Stichting administratiekantoor Shipyard De Hoop B.V. (56907427).
Van laatst genoemde vennootschap is de heer P.A.B.M. Janssens bestuurder,
die tevens bestuurder is van Shipyard De Hoop B.V.

Tussen curanda en Shipyard De Hoop B.V. bestond een
managementovereenkomst. De curator heeft voornoemde overeenkomst, met
toestemming van de rechter-commissaris, op 3 november 2021 beëindigd.

24-11-2021 
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Voor zover bekend waren er op datum faillissement geen lopende procedures. 24-11-2021 
 1

De verzekeringen zijn beëindigd dan wel overgenomen door één van de
vennootschappen behorende tot het concern Hoop, voor zover deze
verzekeringen nog noodzakelijk zijn voor het afronden van de
werkzaamheden.

24-11-2021 
 1



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft op 3 november 2021, met toestemming van de rechter-
commissaris, de navolgende huurovereenkomsten opgezegd:

een huurovereenkomst tussen Scheepswerf De Hoop Foxhol
Houdstermaatschappij B.V. en curanda betrekking hebbende op
kantoorruimte, bedrijfshallen, buitenterrein, scheepshellingen, kranen en
het dok te (9607 PX) Foxhol (gemeente Midden-Groningen) aan de
Scheepswervenweg 14;
een huurovereenkomst tussen Scheepswerf De Hoop Foxhol
Houdstermaatschappij B.V. en curanda met betrekking tot roerende
zaken;
een huurovereenkomst tussen Scheepswerf De Hoop Lobith
Houdstermaatschappij B.V. en curanda betrekking hebbende op
kantoorruimte, bedrijfshallen, buitenterrein, scheepshellingen, kranen,
het dok en een woonhuis gelegen te (6916 BH) Tolkamer aan de
Bijlandseweg 17-19 en 23;
een huurovereenkomst tussen Scheepswerf De Hoop Lobith
Houdstermaatschappij B.V. en curanda met betrekking tot roerende
zaken.

Tussen de verhuurders en de curator heeft nader overleg plaatsgevonden,
waarbij de verhuurders hebben aangegeven de huurovereenkomsten te w illen
beëindigen per datum opzegging, waarbij de resterende werkzaamheden,
onder meer het tewaterlaten van een schip, de afronding van werkzaamheden
ten aanzien van een engineeringsopdracht en werkzaamheden die de curator
nodig acht in het kader van het vervullen van zijn functie worden gefaciliteerd
door verhuurders. Op grond van bovengenoemd overleg zijn de
huurovereenkomsten beëindigd per 3 november 2021, met wederzijds
goedvinden.

24-11-2021 
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De oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat door de
coronapandemie de meeste grote projecten zijn gecanceld. Deze projecten
werden voor de coronapandemie uitgevoerd in de op 30 september 2020 in
surseance geraakte vennootschap Hoop Lobith International B.V. (nader te
noemen: HLI), welke vennootschap ook behoorde tot het concern Hoop.
Curanda leende haar werknemers voor de pandemie uit aan HLI, maar door de
surseance zijn de (nieuwe) opdrachten uitgevoerd vanuit curanda, waarbij de
NOW steun onontbeerlijk was. Dankzij de NOW steun en uitstel van betaling
verleend door de Belastingdienst kon tot september 2021 curanda grotendeels
aan haar financiële verplichtingen voldoen, waarbij de verwachting was dat
nieuwe opdrachten zouden worden binnengehaald in 2022. Hiervoor was
noodzakelijk overbruggingswerkzaamheden, gedurende 4 maanden vanaf
november 2021. Een opdracht voor deze werkzaamheden, die mondeling was
overeengekomen, werd in oktober 2021 ingetrokken, waarna de vennootschap
haar faillissement heeft aangevraagd.

24-11-2021 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
99

24-11-2021 
 1

Personeelsleden 
99

24-11-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

27-10-2021 99

totaal 99

Op 5 november 2021 heeft de intake voor de loongarantieregeling
plaatsgevonden. Naar verwachting zal het UWV over enkele maanden haar
vordering (boedel en preferent) bij de curator indienen.

In overleg met het concern, het UWV Werkbedrijf, alsmede de FNV en regionale
bedrijven vindt er een voorlichtingsdag en banenmarkt plaats in november
2021, om op die w ijze de werknemers te informeren over vacatures en de
kansen op de arbeidsmarkt. In verband met Covid-maatregelen wordt bekeken
of deze banenmarkt door kan gaan. Als dat niet zo is, worden de werknemers
schriftelijk geïnformeerd middels onder meer PowerPoint presentaties en
openstaande vacatures.

24-11-2021 
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Het UWV heeft haar boedel en preferente vordering op grond van de
loongarantieregeling ingediend. De curator verw ijst naar paragraaf 8 van dit
verslag en/of het voorlopig financieel verslag.

01-06-2022 
 3

3. Activa

Niet van toepassing. 24-11-2021 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Geen. 24-11-2021 
 1

De bedrijfsmiddelen werden gehuurd. Er staan vier auto's op naam van
curanda. Voor zover deze auto's eigendom zijn van curanda rust er een
pandrecht op van de ABN AMRO Bank.

24-11-2021 
 1

Niet van toepassing. 24-11-2021 
 1

Geen. 24-11-2021 
 1

Er is een voorraad, waarop een pandrecht rust van de ABN AMRO Bank. De
voorraad wordt geïnventariseerd.

24-11-2021 
 1

De voorraad wordt getaxeerd, de bank zal de taxatiekosten voldoen. Na
taxatie zal de voorraad in overleg met de bank worden verkocht.

02-03-2022 
 2

Nadat de voorraden zijn getaxeerd zijn er tussen de bank en de boedel
nieuwe afspraken gemaakt over de boedelbijdrage. De boedelbijdrage
bedraagt thans 10% (€ 11.528,00 excl. btw), waarbij de boedel de
taxatiekosten voor haar rekening neemt. De voorraad is, na toestemming van
de rechter-commissaris, aan Shipyard De Hoop B.V., verkocht. De koopprijs
bedroeg executiewaarde + 10%.

01-06-2022 
 3

inventarisatie en verkoop van de voorraad in overleg met de bank;
uitzoeken eigendom auto's en verkoop in overleg met de bank.

24-11-2021 
 1

De auto's zijn na taxatie en in overleg met de bank verkocht, waarbij een
boedelbijdrage is bedongen van € 9.748,30 excl. btw.

02-03-2022 
 2



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kasgeld € 773,00

totaal € 773,00 € 0,00

(nog) niet van toepassing. 24-11-2021 
 1

Ten tijde van het faillissement bedroeg het kasgeld € 872,00. € 99,00 is na
faillissement voldaan voor reiskosten aan medewerkers.

De curator verw ijst voor overige baten naar het bijgevoegde financieel verslag.

02-03-2022 
 2

Geen. 24-11-2021 
 1

4. Debiteuren

Op datum faillissement bedroeg de debiteurenstand € 2.668.313,63. Op deze
vorderingen rust een pandrecht van de ABN AMRO Bank N.V. De ABN AMRO
Bank zal zelf voor inning van de debiteuren zorgdragen. Met betrekking tot een
tweetal debiteuren heeft de curator nadere afspraken gemaakt over een
boedelbijdrage.

De hoogste vordering ad € 2.422.460,00 is op de in surseance verleende
vennootschap Hoop Lobith International B.V. en is oninbaar.

Curanda heeft na datum faillissement enkele facturen verzonden voor het
uitlenen van personeel. Deze opdrachten zijn inmiddels beëindigd en in het
volgende verslag zal een overzicht gegeven worden van de bedragen die na
faillissement zijn gefactureerd en boedelvorderingen zijn.

24-11-2021 
 1

Met betrekking tot de vordering op Hoop Lobith International B.V. (nader te
noemen HLI) merkt de curator op dat bij verlening van de surseance aan HLI
door de (indirect) bestuurder van curanda en tevens (indirect) bestuurder van
HLI aangegeven is dat HLI zou trachten een akkoord aan haar schuldeisers
aan te bieden. Curanda zou bij het akkoord betrokken worden in die zin dat bij
homologatie van het akkoord curanda geen aanspraak zou maken op een
uitkering, terw ijl curanda wel haar vordering zou indienen.

Behoudens de twee debiteuren waar de curator nadere afspraken over heeft
gemaakt, zie onder meer paragraaf 6.4, is er voor een bedrag ad € 21.733,20
aan boedeldebiteuren, waarvan inmiddels € 11.319,20 is voldaan.

02-03-2022 
 2



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Op grond van de NOW regeling is de verwachting dat curanda nog een
nabetaling ontvangt. De bank heeft een pandrecht op deze vordering, waarbij
de afspraak is dat de bank de kosten zal dragen van het inschakelen van de
register accountant voor de indiening van de benodigde gegevens ter
onderbouwing en verantwoording van de NOW aanvraag. De boedel ontvangt
een boedelbijdrage van 10% van de nabetaling NOW minus de kosten van de
accountant.

Met betrekking tot de boedeldebiteuren merkt de curator op dat er inmiddels
een bedrag ad € 20.255,00 is voldaan. Er zijn nog twee debiteuren die een
beperkt bedrag dienen te voldoen. Omdat deze debiteuren ook nog een schuld
aan curanda hebben van voor faillissement, waarop een pandrecht rust van de
ABN AMRO Bank N.V., zal de curator overleg hebben met de bank over nadere
acties.

De curator zal de rechtsgeldigheid van het pandrecht van de ABN AMRO Bank
N.V. wat rust op de NOW-subsidie nader onderzoeken, nu uit lagere
rechtspraak blijkt dat op de NOW-subsidie geen pandrecht kan worden
gevestigd. Dit vorderingsrecht is volgens Rechtbank Midden-Nederland
(ECLI:NL:RBMNE:2022:1261) niet overdraagbaar, omdat de steun specifiek
bedoeld is voor salariskosten en daarmee voor derden, en dus niet
overdraagbaar.

01-06-2022 
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De curator heeft de bank laten weten het pandrecht van de bank op de
NOW-subsidie niet te erkennen. Kort gezegd stelt de curator dat de subsidie
is bedoeld om ervoor te zorgen dat de werkgever in de noodsituatie,
waarvoor de subsidie in leven is geroepen, de lonen kan blijven betalen.
Verpanding en uitbetaling van de subsidie aan een crediteur (i.c. de bank) is
daarmee onverenigbaar.

De door de registeraccountant gecontroleerde verantwoording heeft
inmiddels plaatsgevonden.

19-08-2022
 4

innen debiteuren;
overleg pandhouder.

24-11-2021 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

Curanda is hoofdelijk aansprakelijk voor de verstrekte kredieten aan het
concern door de ABN AMRO Bank N.V., welke hoofdelijkheid voortvloeit uit een
rekening-courant faciliteit en garantiefaciliteiten tussen het concern en de ABN
AMRO Bank N.V. De totale vordering die de ABN AMRO Bank N.V. heeft
ingediend bedraagt € 7.244.862,53.

24-11-2021 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Op de bankrekening bij de ING Bank N.V. was ten tijde van het faillissement
een positief saldo aanwezig van € 281,81. De ING Bank N.V. heeft op verzoek
van de curator voornoemd saldo overgeboekt op de faillissementsrekening.

Daarnaast hield curanda nog een bankrekening aan bij de Rabobank. Het
saldo op deze bankrekening bedroeg ten tijde van het faillissement €
14.265,76. De curator heeft de Rabobank verzocht voornoemd bedrag
eveneens over te boeken op de faillissementsrekening van curanda.

Op de saldi bij de ING Bank N.V. en de Rabobank rust een pandrecht van ABN
AMRO Bank N.V.

Het is de curator gebleken dat er een aantal lease-/huurovereenkomsten zijn
gesloten met betrekking tot een gastank, diverse (vuil)containers, 8
koffieautomaten en een frisdrankautomaat. De curator heeft de
leasemaatschappijen op de hoogte gesteld van het faillissement en gewezen
op de afkoelingsperiode. Daarnaast heeft de curator aangegeven dat een aan
curanda gelieerde onderneming de contracten mogelijk wenst over te nemen
dan wel een nieuwe overeenkomst wenst aan te gaan.

24-11-2021 
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De leasecontracten zijn afgewikkeld, in die zin dat de objecten aan de
leasemaatschappij zijn geretourneerd dan wel is er met één van de aan
curanda gelieerde vennootschappen een (nieuwe) overeenkomst gesloten ter
zake het leaseobject.

02-03-2022 
 2

Door de gefailleerde vennootschap zijn de navolgende zekerheden verstrekt
aan de ABN AMRO Bank N.V.:

pandrecht op goederen;
pandrecht op vorderingen;
pandrecht op voorraden;
pandrecht op inventaris;
pandrecht op intellectuele eigendomsrechten.

24-11-2021 
 1

Zie paragraaf 5.3. 24-11-2021 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Tot op heden hebben vier crediteuren een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. Door de rechtbank is een afkoelingsperiode gelast
voor de duur van twee maanden. Tijdens deze periode zal de curator de zaken
van derden in kaart brengen alsmede de eigendomsvoorbehouden nader
beoordelen. De curator zal de leveranciers met een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud in de gelegenheid stellen haar eigendommen op te
komen halen.

24-11-2021 
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Alle eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld, waarbij de crediteuren de
restvordering -voor zover nog aanwezig- hebben ingediend.

02-03-2022 
 2

Tot op heden is er geen beroep gedaan op recht van retentie. 24-11-2021 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame. 24-11-2021 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

Toelichting 

Nog niet bekend.

24-11-2021 
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Toelichting 

Met de bank zijn de navolgende afspraken gemaakt:

de boedel ontvangt 5% over verkoopopbrengst auto's;
de boedel ontvangt 10% over de aanvullende NOW na aftrek kosten;
de boedel ontvangt 5% over de verkoopopbrengst van de voorraad;
de boedel ontvangt een extra boedelbijdrage van € 3.616,00 excl. btw ter
zake de tewaterlating;
de boedel ontvangt 10% met betrekking tot een tweetal debiteuren na
aftrek van gemaakte kosten na faillissement.

De curator heeft als voorschot op de eindafrekening boedel/bank inmiddels
een betaling gedaan van € 295.000,00. Met de bank is de afspraak gemaakt
dat na verkoop van de activa, waarop een pandrecht rust, dan wel het
incasseren van de laatste betalingstermijn van een debiteur waarop een
pandrecht rust, de eindafrekening zal worden opgemaakt.

02-03-2022 
 2

Toelichting 

Met betrekking tot de boedelbijdrage op de voorraad merkt de curator op dat
er na taxatie nieuwe afspraken zijn gemaakt over de boedelbijdrage. De
boedel ontvangt een bijdrage van 10% over de verkoopprijs minus de
taxatiekosten.

Ter zake het pandrecht op de NOW-subsidie verw ijst de curator naar paragraaf
4.1 van dit verslag.

01-06-2022 
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correspondentie ABN AMRO Bank N.V.;
beoordelen leaseovereenkomsten / eigendomsvoorbehouden;
beoordelen zekerheidsrecht.

24-11-2021 
 1

correspondentie ABN AMRO Bank N.V.;
eindafrekening met bank, nadat discussie NOW-subsidie is beslecht.

19-08-2022
 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

Na toestemming van de rechter-commissaris zullen lopende opdrachten
worden afgemaakt. Daar zijn met de opdrachtgevers afspraken overgemaakt.
Het betreft het nog tewaterlaten van een schip alsmede een
engineeringsopdracht, welke in november 2021 zal worden opgeleverd. Voorts
zijn werknemers uitgeleend, deze uitlening is inmiddels beëindigd.

24-11-2021 
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In het volgende verslag zal de financiële verslaglegging van de voortzetting
van de activiteiten worden weergegeven.

24-11-2021 
 1

tewaterlaten schip;
oplevering engineeringsopdracht;
factureren.

24-11-2021 
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Doorstarten onderneming

De curator onderzoekt of engineeringswerkzaamheden kunnen worden
overgedragen.

24-11-2021 
 1

Het schip is te water gelaten, waarbij na toestemming van de rechter-
commissaris personeel is ingehuurd. Op de vordering (eindtermijn) oplevering
van het schip rustte een pandrecht van de bank. Tussen de bank en de boedel
is de afspraak gemaakt dat de kosten die zijn gemaakt tijdens de periode na
faillissement voor het te water laten van het schip, aan de boedel worden
vergoed en dat over het restant (opbrengst minus kosten) aan de boedel een
bijdrage van 10% toekomt alsmede een extra boedelbijdrage van € 3.616,00
excl. btw. De curator is nog in afwachting van het kostenoverzicht.

De engineeringswerkzaamheden na faillissement zijn afgerond, waarbij na
toestemming van de rechter-commissaris een onderaannemer is ingehuurd. De
curator is in afwachting van betaling van de laatste termijn. Met de bank is de
afspraak gemaakt dat de boedel een bijdrage ontvangt van 10% over de
gefactureerde werkzaamheden van voor faillissement na betaling van de
onderaannemer voor werkzaamheden van voor faillissement.

02-03-2022 
 2

Over de eindafrekening voor het te water laten van het schip is met de bank
overeenstemming bereikt. De curator dient nog een een beperkte
pensioenpremie af te dragen voor het personeel dat is ingehuurd voor de
tewaterlating. Het pensioenfonds geeft ondanks vele verzoeken niet thuis
over de w ijze waarop de premie dient te worden betaald.

19-08-2022
 4



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

(nog) niet van toepassing. 24-11-2021 
 1

Engineeringswerkzaamheden althans het daarop betrekking hebbende
archief/goodwill -voor zover dit eigendom was van curanda- is overgedragen
voor € 12.500,00 excl. btw;

02-03-2022 
 2

De engineeringswerkzaamheden zijn afgerond en betaald. 19-08-2022
 4

Toelichting 

(nog) niet van toepassing.

24-11-2021 
 1

Toelichting 

Zie paragraaf 6.5.

02-03-2022 
 2

Toelichting 

(nog) niet van toepassing.

24-11-2021 
 1

Zie paragraaf 6.4. 24-11-2021 
 1

Afgewikkeld. 02-03-2022 
 2



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

Op basis van de door de bestuurder aangeleverde documentatie (o.a.
grootboekmutaties, kolommenbalans etc.) kan worden vastgesteld dat de
administratie is bijgewerkt tot datum faillissement. In de komende
verslagperioden zal de curator nader onderzoek doen naar de administratie.

24-11-2021 
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De jaarrekening over het boekjaar 2019 is op 5 januari 2021 gedeponeerd. 24-11-2021 
 1

In onderzoek. 24-11-2021 
 1

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003 (NJ
2004/282) heeft bepaald dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen
de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, is
de vraag of de aandelen zijn volgestort niet meer van praktisch belang.

24-11-2021 
 1

Toelichting 

In onderzoek.

24-11-2021 
 1

In onderzoek 24-11-2021 
 1

onderzoek administratie.
24-11-2021 

 1

8. Crediteuren



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting 

Algemene faillissementskosten, UWV (salaris over opzegtermijn) en huur na
datum faillissement tot 3 november 2021. Deze kosten zijn nog niet bekend.

24-11-2021 
 1

Toelichting 

UWV: € 972.776,72

01-06-2022 
 3

€ 4.083.385,00

Toelichting 

De vordering van de Belastingdienst ziet op loonheffingen over 2020 en 2021.

24-11-2021 
 1

€ 4.220.939,44 02-03-2022 
 2

€ 4.221.029,44 01-06-2022 
 3

Toelichting 

Nog niet bekend.

24-11-2021 
 1

€ 407.685,20 01-06-2022 
 3



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting 

(vooralsnog) niet van toepassing.

24-11-2021 
 1

€ 128.786,21

Toelichting 

Betreft een vordering van MN inzake pensioenpremie en een tweetal
vorderingen van werknemers.

02-03-2022 
 2

Toelichting 

MN: € 123.693,90
Werknemers: € 48.995,77 (betreft niet overgenomen (jublieum)uitkeringen /
vakantiedagen e.d.)

01-06-2022 
 3

Toelichting 

Werknemers: € 56.621,82 (betreft niet overgenomen (jublieum)uitkeringen /
vakantiedagen e.d.)

19-08-2022
 4

20 24-11-2021 
 1

34 02-03-2022 
 2

36 01-06-2022 
 3

38 19-08-2022
 4



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 212.873,83

Toelichting 

De vordering van de ABN AMRO Bank N.V. is hierin niet opgenomen.

24-11-2021 
 1

€ 638.829,28 02-03-2022 
 2

€ 654.171,21 01-06-2022 
 3

€ 739.546,21 19-08-2022
 4

Nog niet bekend. 24-11-2021 
 1

correspondentie crediteuren.
24-11-2021 

 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 24-11-2021 
 1

Niet van toepassing. 24-11-2021 
 1

Niet van toepassing. 24-11-2021 
 1

Geen. 24-11-2021 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

verkoop voorraad/auto's;
incasseren boedeldebiteuren;
overleg bank;
onderzoek zekerheden;
afw ikkelen eigendomsvoorbehouden;
onderzoek administratie;
inventariseren crediteuren.

24-11-2021 
 1

verkoop voorraad;
incasseren (boedel)debiteuren;
overleg bank;
onderzoek administratie;
inventariseren crediteuren;
opgave NOW.

02-03-2022 
 2

incasseren debiteuren, na overleg met de bank;
indienen accountantscontrole NOW;
overleg met de bank over pandrecht NOW;
opstellen eindafrekening bank;
onderzoek administratie.

01-06-2022 
 3

incasseren debiteuren, na overleg met de bank;
overleg met de bank over pandrecht NOW;
opstellen eindafrekening bank;
onderzoek administratie;
afdracht (beperkt bedrag) pensioenpremie.

19-08-2022
 4

Over de termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld, kan nog
weinig worden gezegd.

24-11-2021 
 1

19-11-2022 19-08-2022
 4



Bijlagen

Bijlagen
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