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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

September 45 NV 22-03-2019 
 1

De naamloze vennootschap September 45 NV, handelend onder de naam Kors 
Group.

22-03-2019 
 1

Vervaardiging van overige producten van kunststof, de fabricage van en de 
handel in kunststofproducten, alles in de ruimste zin van het woord.

22-03-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 2.872.729,00 € -581.795,00 € 1.026.259,00

2017 € 3.016.671,00 € -547.473,00 € 1.437.758,00

2016
Netto omzet € 2.872,729,= minus kosten € 3.588.444,= resulteert in een 
negatief bedrijfsresultaat van € 715.715,=. Na rente en belastingen een netto 
resultaat van € 581.795, negatief. 

22-03-2019 
 1
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2017
Netto omzet € 3.016.671,= minus kosten € 3.682.676,= resulteert in een 
negatief bedrijfsresultaat van € 666.005,=. Na rente en belastingen een netto 
resultaat van € 547.473.= negatief.

Wat opvalt zijn relatief hoge personeels- en overige bedrijfskosten. Overige 
bedrijfskosten onder andere verdeeld in huisvestingskosten, exploitatie en 
machinekosten en algemene kosten. 

Nader onderzoek volgt.

BALANSTOTAAL

2016 € 1.026.259,=
2017 € 1.437.758,=

Wat opvalt, is dat er nagenoeg geen materiële vaste activa zijn. Ultimo 2017 is 
een bedrag aan actieve belastinglatenties van circa € 239.000,=. Verder valt 
op een aanzienlijke waarde aan voorraad, onderhandenwerk, onderhanden 
projecten en handelsdebiteuren. Wat ook opvalt, is een toename van 2016 
naar 2017 van schulden aan kredietinstellingen van € 519.335,= naar € 
1.077.507,=. Ook nemen schulden aan leveranciers en handelskredieten en 
overige schulden en overlopende passiva toe. Onderzocht zal onder andere 
moeten worden waaruit de investeringen zijn betaald en op grond waarvan 
(boekhoudkundig en financieel gezien) tot die besluitvorming is gekomen. 

Nader onderzoek volgt.

Verslag 2:
Wat opvalt zijn relatief hoge personeels- en overige bedrijfskosten. Overige 
bedrijfskosten onder andere verdeeld in huisvestingskosten, exploitatie en 
machinekosten en algemene kosten. 

Nader onderzoek volgt.

BALANSTOTAAL
Verslag 2:
Wat opvalt, is dat er nagenoeg geen materiële vaste activa zijn. Ultimo 2017 is 
een bedrag aan actieve belastinglatenties van circa € 239.000,=. Verder valt 
op een aanzienlijke waarde aan voorraad, onderhandenwerk, onderhanden 
projecten en handelsdebiteuren. Wat ook opvalt, is een toename van 2016 
naar 2017 van schulden aan kredietinstellingen van € 519.335,= naar € 
1.077.507,=. Ook nemen schulden aan leveranciers en handelskredieten en 
overige schulden en overlopende passiva toe. Onderzocht zal onder andere 
moeten worden waaruit de investeringen zijn betaald en op grond waarvan 
(boekhoudkundig en financieel gezien) tot die besluitvorming is gekomen. 

Nader onderzoek volgt.

20-06-2019 
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Wat opvalt zijn relatief hoge personeels- en overige bedrijfskosten. Overige 
bedrijfskosten onder andere verdeeld in huisvestingskosten, exploitatie en 
machinekosten en algemene kosten. 

BALANSTOTAAL:

Wat opvalt, is dat er nagenoeg geen materiële vaste activa zijn. Ultimo 2017 is 
een bedrag aan actieve belastinglatenties van circa € 239.000,=. Verder valt 
op een aanzienlijke waarde aan voorraad, onderhandenwerk, onderhanden 

26-09-2019 
 3



Gemiddeld aantal personeelsleden

projecten en handelsdebiteuren. Wat ook opvalt, is een toename van 2016 
naar 2017 van schulden aan kredietinstellingen van € 519.335,= naar € 
1.077.507,=. Ook nemen schulden aan leveranciers en handelskredieten en 
overige schulden en overlopende passiva toe. Onderzocht zal onder andere 
moeten worden waaruit de investeringen zijn betaald en op grond waarvan 
(boekhoudkundig en financieel gezien) tot die besluitvorming is gekomen. 

Nader onderzoek volgt.

Wat opvalt zijn relatief hoge personeels- en overige bedrijfskosten. Overige 
bedrijfskosten onder andere verdeeld in huisvestingskosten, exploitatie en 
machinekosten en algemene kosten. 

Nader onderzoek volgt.

Wat opvalt, is dat er nagenoeg geen materiële vaste activa zijn. Ultimo 2017 is 
een bedrag aan actieve belastinglatenties van circa € 239.000,=. Verder valt 
op een aanzienlijke waarde aan voorraad, onderhandenwerk, onderhanden 
projecten en handelsdebiteuren. Wat ook opvalt, is een toename van 2016 
naar 2017 van schulden aan kredietinstellingen van € 519.335,= naar € 
1.077.507,=. Ook nemen schulden aan leveranciers en handelskredieten en 
overige schulden en overlopende passiva toe. Onderzocht zal onder andere 
moeten worden waaruit de investeringen zijn betaald en op grond waarvan 
(boekhoudkundig en financieel gezien) tot die besluitvorming is gekomen. 

Nader onderzoek volgt.

02-01-2020 
 4

Wat opvalt zijn relatief hoge personeels- en overige bedrijfskosten. Overige 
bedrijfskosten onder andere verdeeld in huisvestingskosten, exploitatie en 
machinekosten en algemene kosten. 

Nader onderzoek volgt; voorgenomen onderzoek is nog niet volledig afgerond

Wat opvalt, is dat er nagenoeg geen materiële vaste activa zijn. Ultimo 2017 is 
een bedrag aan actieve belastinglatenties van circa € 239.000,=. Verder valt 
op een aanzienlijke waarde aan voorraad, onderhandenwerk, onderhanden 
projecten en handelsdebiteuren. Wat ook opvalt, is een toename van 2016 
naar 2017 van schulden aan kredietinstellingen van € 519.335,= naar € 
1.077.507,=. Ook nemen schulden aan leveranciers en handelskredieten en 
overige schulden en overlopende passiva toe. Onderzocht zal onder andere 
moeten worden waaruit de investeringen zijn betaald en op grond waarvan 
(boekhoudkundig en financieel gezien) tot die besluitvorming is gekomen. 

Nader onderzoek volgt; voorgenomen onderzoek is nog niet volledig afgerond

10-04-2020 
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Zie hiervoor het verrichten onderzoek en het vervolg hierna onder punt 7. 07-07-2020 
 6

Zie hierna onder punt 7. 28-09-2020
 7



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

34 22-03-2019 
 1

€ 164.527,77

Toelichting 
Dit saldo betreft voornamelijk gebonden actief. Toedeling aan de pandhouder, 
na aftrek van de boedelbijdrage, moet nog plaatsvinden.

22-03-2019 
 1

€ 54.909,70 20-06-2019 
 2

€ 57.912,38 26-09-2019 
 3

€ 57.915,02 02-01-2020 
 4

€ 57.918,43 10-04-2020 
 5

€ 57.967,89 07-07-2020 
 6

€ 57.919,38 28-09-2020
 7



Verslagperiode

Bestede uren

van 
29-1-2019

t/m 
22-3-2019

22-03-2019 
 1

van 
23-3-2019

t/m 
20-6-2019

20-06-2019 
 2

van 
21-6-2019

t/m 
26-9-2019

26-09-2019 
 3

van 
27-9-2019

t/m 
2-1-2020

02-01-2020 
 4

van 
2-1-2020

t/m 
10-4-2020

10-04-2020 
 5

van 
11-4-2020

t/m 
6-7-2020

07-07-2020 
 6

van 
7-7-2020

t/m 
25-9-2020

28-09-2020
 7



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Verslagperiode Bestede uren

1 147 uur 29 min

2 41 uur 11 min

3 13 uur 42 min

4 5 uur 54 min

5 5 uur 0 min

6 5 uur 36 min

7 4 uur 12 min

totaal 223 uur 4 min

Totaal bestede uren 204,18 uren 26-09-2019 
 3

verslagperiode 5: 5 uren
totaal 214:36 uren

10-04-2020 
 5

Verslagperiode 6: 5,36 uren
totaal: 220,12 uren.

07-07-2020 
 6

Verslagperiode 7: totaal aantal uren 224,24. 28-09-2020
 7

1. Inventarisatie

September 45 NV handelde voorheen en mede onder de naam Kors Group. De 
handelsnaam is in januari 2019 veranderd van Kors Group naar September 45 
NV. Enig aandeelhouder en bestuurder is Kors Exploitatie NV. Enig 
aandeelhouder van Kors Exploitatie NV is Raadhuissteeg Investments NV. 
Bestuurder van Kors Exploitatie NV is de heer M.H. Kors.

22-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 22-03-2019 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde had door tussenkomst van tussenpersoon Thoma verzekeringen 
afgesloten. De curator heeft opgave gevraagd en ontvangen van de 
afgesloten verzekeringen, alsook van eventueel vooruitbetaalde premies, 
danwel premieachterstand. Verzekeringen behoeven op naam van gefailleerde 
niet te worden voortgezet. Eventuele premieachterstand dient ter verificatie te 
worden ingediend. Verzocht wordt om een eventueel premietegoed te voldoen 
op de boedelrekening. 

Nadere werkzaamheden volgen, onder andere ook onderzoek naar 
verrekening van betaalde premies ten behoeve van goederen van derden.

22-03-2019 
 1

Verslag 2:
Niet is gebleken van een recht op premierestitutie.

20-06-2019 
 2

Gefailleerde had per datum faillietverklaring een huurovereenkomst met de 
naamloze vennootschap Kors Exploitatie NV voor bedrijfsruimte te Lochem aan 
de Aalsvoort 5, waaronder begrepen kantoorruimte, kantine/was/kleedruimte, 
bedrijfsruimte en gebruik van 20 parkeerplaatsen. De curator heeft ontvangen 
een huurovereenkomst van 13 februari 2017. Ook is de curator ter hand 
gesteld een aan de heer Toxopeus van gefailleerde gerichte brief van Kors 
Exploitatie NV, de heer Kors, inhoudende opzegging van de huurovereenkomst 
met ingang van 21 januari 2019 met het verzoek om het pand te ontruimen en 
op te leveren. Tot ontruiming en oplevering is het niet gekomen. De 
huurovereenkomst en (deze w ijze van) opzegging wordt nader onderzocht. 
Gelet op de pogingen om een doorstart te realiseren, heeft de curator dit punt 
nog even geparkeerd. 

Nadere werkzaamheden volgen.

22-03-2019 
 1

Verslag 2:
In het kader van verkoop van tot de boedel behorende onderdelen en de door 
Kors Exploitatie NV bereikte overeenstemming tot verkoop van haar in 
eigendom toebehorend machinepark heeft de curator op verzoek het einde 
van de huurovereenkomst bevestigd, in die zin dat de curator Kors Exploitatie 
NV heeft laten weten dat het haar wat hem betreft vrij staat om de 
bedrijfsruimte weer te verhuren; dat is ook gebeurd. Omdat op dat moment 
voorraad nog niet was verkocht, is daarbij wel de voorwaarde gesteld dat 
vanaf dat moment (deze voorraad om niet) gehouden zou worden voor de 
bank c.q. de boedel. Omtrent overdracht van de voorraad is later 
overeenstemming bereikt. Ook daarover later in dit verslag meer.

20-06-2019 
 2



1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De onderneming bestaat reeds vanaf 1945. Het totaalconcern bestaat uit 
verschillende entiteiten, namelijk Kors Exploitatie NV, Kors Fakoplast B.V. en 
September 45 NV (voorheen Kors Group NV). Alleen September 45 NV is in 
staat van faillissement verklaard. De overige entiteiten niet. Gefailleerde hield 
zich kort gezegd bezig met het verspanen van kunststofplaten voor allerlei 
doeleinden. De afgelopen jaren was er steeds meer sprake van automatisering 
en computergestuurde machines. In de loop der tijd is het machinepark 
vervangen door CNC-machines (computergestuurde draaibanken). Er zijn 
voorbereidingen getroffen en tijd en kosten geïnvesteerd in de ontw ikkeling 
van een volautomatisch systeem. Een en ander met als doel om afzet en 
omzet te verhogen. Ook efficiency op de werkvloer en onder personeel diende 
in dat verband verhoogd te worden. De bedoeling was om in 2015 het nieuwe 
systeem draaiende te hebben. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk werd dat 
november 2016. Omdat een en ander langer op zich liet wachten dan 
verwacht, konden de klanten niet conform vooraf uitgesproken verwachting 
worden bediend. De verwachting en noodzaak bestond dat vanaf 2017 de 
orders (en dus omzet) zouden moeten toenemen met het nieuwe systeem. 
Verwachte omzetverhoging bleef evenwel uit, terw ijl kosten navenant waren 
toegenomen. Uiteindelijk is er dan ook besloten tot eigen aangifte. 
Vorenstaande wordt beschreven op basis van de door de curator van de 
bestuurder ontvangen informatie. Nader onderzoek naar oorzaak van het 
faillissement volgt nog.

22-03-2019 
 1

2. Personeel

Personeelsleden 
34

22-03-2019 
 1

Personeelsleden 
34

22-03-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

31-1-2019 34

totaal 34



2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft met toestemming van de Rechter-commissaris de 
dienstverbanden opgezegd bij brief van 31 januari 2019 met inachtneming van 
de geldende opzegtermijn. De curator heeft geen werkzaamheden voortgezet, 
met dien verstande dat wel gebruik gemaakt is van kennis en ervaring van 
boekhouder en enkele personeelsleden om noodzakelijke informatie te 
verzamelen en inzicht te krijgen in nog gereedstaande orders, danwel 
voorraad, om deze alsnog aan klanten uit te leveren. Er heeft een UWV-
intakebijeenkomst plaatsgehad op 7 februari 2019 zulks in bijzijn van de 
buitendienstmedewerker van het UWV. Melding is gedaan aan de FNV en CNV 
van het ontslag. Ter gelegenheid van de UWV intakebijeenkomst is de nodige 
informatie aan het personeel verschaft. Formulieren ten behoeve van het 
overnemen van de betalingsverplichtingen van werkgever door het UWV zijn 
doorgenomen en ingevuld en ingeleverd. Een en ander ingevolge artikel 61 t/m 
68 WW. 

Personeel is inmiddels geïnformeerd dat er een doorstart helaas niet tot de 
mogelijkheden behoort. Zie hierna onder punt 6. 

22-03-2019 
 1

Verslag 2:
De curator wacht indiening van de vordering van het UWV af. Daarnaast zal 
worden bezien welke restantvorderingen het personeel nog bij de curator 
indient. 

20-06-2019 
 2

Het UWV heeft inmiddels haar vordering ingediend. Een en ander is verwerkt. 
Er zijn personeelsleden die een restantvordering bij de curator hebben 
ingediend. Ook die zijn verwerkt.

26-09-2019 
 3

3. Activa

Niet van toepassing. 22-03-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Machineonderdelen

Kantoorinventaris

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verkoopopbrengst nog niet bekend.

De curator trof ter plekke in Lochem kantoorinventaris en een groot 
machinepark aan. De heer Kors en zijn adviseur hebben direct te kennen 
gegeven dat kantoorinventaris en machinepark eigendom is van Kors 
Exploitatie N.V. en Kors Fakoplast B.V. Uit de curator tot op heden ter 
beschikking gestelde informatie (met name jaarrekeningen) blijkt dat 
kantoorinventaris en machinepark inderdaad op de zogenoemde activalijst van 
deze entiteiten staan vermeld. Tot op heden gaat de curator er dan ook van 
uit dat deze activa geen eigendom van gefailleerde is. Wel is in de eerste 
weken na datum faillissement gepoogd om, in overleg met de heer Kors 
namens Kors Exploitatie NV en ook ABN AMRO Bank als kredietverstrekker voor 
het gehele concern en pandhouder op de betreffende bedrijfsmiddelen, of 
verkoop in volle omvang in het kader van een doorstart tot de mogelijkheden 
behoorde. Daartoe zijn de taxatierapporten door Troostw ijk opgesteld. Zou 
het tot een doorstart komen, dan zou op deze w ijze verkoop in het geheel 
mogelijk worden gemaakt, zij het dat er dan verschillende verkopende partijen 
zouden zijn. 
Doorstart is onderzocht maar heeft niet tot een overeenstemming geleid. Het 
komt dan ook niet tot verkoop van bedrijfsmiddelen in dit faillissement. Wel is 
de curator gebleken van enkele onderdelen van machines, een bureaustoel en 
enkele computers die op de activalijst van gefailleerde staan. Deze goederen 
behoren gefailleerde wel in eigendom toe. Mogelijk is er deels sprake van 
natrekking / zaaksvermenging. 

Nader onderzoek en werkzaamheden ten behoeve van (w ijze van) 
tegeldemaking c.q. vergoeding van waarde daarvan volgen nog.

22-03-2019 
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Verslag 2:
De curator heeft jegens Kors Exploitatie NV aanspraak gemaakt op aan 
gefailleerde in eigendom toebehorende (beperkte) kantoorinventaris en (met 
name) op de inventarislijst vermelde goederen. De curator heeft daarbij 
verwezen naar aankoopfacturen van onderdelen van machines en boekwaarde 
van de desbetreffende goederen. Deels is sprake van 
natrekking/zaaksvermenging. De curator heeft Kors Exploitatie NV, althans 
haar adviseur, verzocht om een voorstel te doen tegen betaling van welk 
bedrag goederen in eigendom kunnen worden overgenomen c.q. waarde kan 
worden vergoed. Het voorstel is nog niet ontvangen.

20-06-2019 
 2

Na enige onderhandeling omtrent de hoogte van het te betalen bedrag tot 
overname c.q. vergoeding van waarde van de genoemde (beperkte) 
kantoorinventaris en machineonderdelen is uiteindelijk overeenstemming 
bereikt. Er is door Kors Exploitatie N.V. aan de boedel een bedrag betaald 
groot € 3.000,=. Het bedrag is op de boedelrekening ontvangen. De gemaakte 
afspraken terzake zijn schriftelijk vastgelegd.

26-09-2019 
 3



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor wat betreft de inventaris heeft de curator zich jegens de ABN AMRO op 
het standpunt gesteld dat hij op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementswet 
gehouden is om de belangen van bevoorrechte crediteuren te behartigen, 
waaronder de fiscus. Aanspraak is gemaakt op de opbrengst van verkoop van 
de desbetreffende bodemzaken, nu het er niet naar uitziet dat deze fiscale 
schuld uit vrij actief kan worden betaald, een en ander uiteraard voor zover de 
fiscale vordering reikt. 

Gelet op het feit dat de bedrijfsmiddelen aan Kors Exploitatie NV toebehoren 
zal vorenstaande geen effect sorteren. 

22-03-2019 
 1

Zie hiervoor. Nader onderzocht zal worden op welke w ijze de bedrijfsmiddelen 
die wel eigendom van gefailleerde zijn ten behoeve van de boedel te gelde 
gemaakt worden. 

22-03-2019 
 1

Verslag 2:
Incasso van vergoeding voor overname van de tot de boedel behorende 
bedrijfsmiddelen c.q. vergoeding van waarde.

20-06-2019 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

voorraad

OHW

totaal € 0,00 € 0,00

De curator heeft voorraad aangetroffen. Volgens taxatie door Troostw ijk zou 
deze voorraad bij onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en 
gebruik een waarde vertegenwoordigen van € 110.000,=. Een deel van de 
voorraad is onder eigendomsvoorbehoud geleverd en is en wordt 
teruggegeven. Er rust een pandrecht van de ABN AMRO bank op de voorraad. 
De voorraad is product specifiek en (voorbereid) voor de voor klanten te maken 
producten. De curator heeft in beeld laten brengen welke voorraad voor welke 
klanten gehouden werd en aan deze klanten deze voorraad te koop 
aangeboden. Dit omdat deze voorraad specifiek voor de betreffende klant is en 
voor iedere andere partij naar verwachting weinig tot geen waarde zal 
vertegenwoordigen. Een aantal klanten heeft dat voorstel geaccepteerd.

Ook zijn gereedstaande orders aangetroffen. De curator heeft laten 
inventariseren welke orders (deels of geheel) voor welke klanten gereed staan 
en deze orders aan de klanten aangeboden, zulks tegen betaling van de 
terzake openstaande bedrag. Na betaling zijn orders uitgeleverd. 

Ook is onderhandenwerk en orderportefeuille aangetroffen. Of deze waarde 
vertegenwoordigt is onzeker. De curator probeert de per datum faillissement 
bestaande orderportefeuille c.q. onderhandenwerk tezamen met het 
klantenbestand te koop aan te bieden, waar mogelijk tezamen met specifieke 
(assemblage) tekeningen en daarbij behorende (digitale) bestanden en 

22-03-2019 
 1



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

merkrecht Hakorit. Nadere werkzaamheden volgen. 

De curator heeft voorts geïnventariseerd welke klanten, die aanspraak konden 
maken op gereedstaande orders danwel voorraad, eveneens nog onbetaalde 
debiteurenposten hadden. De curator heeft met uitlevering van de orders 
gevraagd om betaling van de openstaande debiteurenpost. 

Voor wat betreft de opbrengst van verkoop van voorraad / orders en 
debiteuren geldt dat daarop een rechtsgeldig pandrecht van de bank rust. Het 
is derhalve gebonden actief. Verdeling dient nog plaats te vinden met de bank, 
zulks na aftrek van de boedelbijdrage. Nadere berekening en werkzaamheden 
terzake volgen nog. 

Zodra gereedstaande orders en/of voorraad, al of niet tezamen met een 
openstaande debiteurenpost, zoals thans bekend, zijn uitgeleverd en 
geïncasseerd, zal het vervolgens moeten komen tot te gelde maken van de 
voorraad. De curator heeft de ABN AMRO Bank, als pandhouder, gevraagd wat 
haar wensen in dat verband zijn. Troostw ijk is door de bank ingeschakeld. De 
curator heeft de bank voorgesteld dat Troostw ijk overgaat tot teruggeven van 
voorraad die onder eigendomsvoorbehoud is geleverd en nog voldoende 
identificeerbaar aanwezig is en vervolgens resterende voorraad verkoopt. Het 
is niet zinvol dat de curator voor of namens de bank dat doet omdat ook de 
curator een veilinghuis zal moeten inschakelen om die werkzaamheden te 
verrichten. De ABN AMRO bank kan dat rechtstreeks met Troostw ijk doen. 
Gepoogd is nog om een en ander in het kader van een doorstart te doen 
verkopen, om opbrengst te maximaliseren, maar zoals hiervoor vermeld komt 
er geen doorstart. 

Verslag 2:
De curator heeft gereedstaande product en specifiek voor klanten bestemde 
voorraad alsnog uitgeleverd aan klanten. Er is in totaal geïncasseerd € 
172.765,78. Dit betrof gebonden actief. Aan de ABN AMRO Bank als 
pandhouder is derhalve afgedragen een bedrag ad € 151.861,12. Voor de 
boedel is behouden een boedelbijdrage groot € 20.904,66 inclusief btw (€ 
17.276,58 exclusief btw).

Voorraad die onder eigendomsvoorbehoud is geleverd is aan klanten 
geretourneerd. Resterende voorraad heeft de curator voor en namens de ABN 
AMRO Bank als pandhouder verkocht. De resterende voorraad bestond uit volle 
platen kunststof en restmateriaal. De voorraad is verkocht voor een bedrag 
van € 65.752,50. Dit bedrag is rechtstreeks aan de ABN AMRO Bank als 
pandhouder betaald. De curator heeft een boedelbijdrage bedongen voor de 
door hem verrichte werkzaamheden inclusief btw groot € 7.956,05 (€ 6.575,25 
ex BTW). Dit  bedrag is door de ABN AMRO Bank inmiddels op de 
boedelrekening bijgeschreven. 

20-06-2019 
 2

Zie hiervoor onder 3.6. 22-03-2019 
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Klantenbestand/OHW

Restituties

Merkrecht Hakorit

(assemblage)tekeningen

Uitkering KMU verzekeringen

Declaraties kosten bijscholing

Tel nummer werknemer

totaal € 0,00 € 0,00

Zoals hiervoor aangegeven, is eerst gepoogd om doorstart te bewerkstelligen. 
Thans zal worden overgegaan tot verkoop van de tot de boedel behorende 
onderdelen, zoals klantenbestand, onderhandenwerk, merkrecht Hakorit, 
(assemblage)tekeningen. Er hebben zich partijen gemeld en er zijn biedingen 
gedaan.
Er is gebleken van een uitkering door KMU op grond van een verzekering. De 
uitkering is bijgeschreven op de zakelijke rekening van gefailleerde. De curator 
heeft de bank verzocht dit bedrag aan de boedel te voldoen.

Gebleken is dat een aantal medewerkers bijscholing heeft gevolg. Certificaten 
worden opgevraagd. Ook kunnen terzake gemaakte kosten nog worden 
gedeclareerd. De curator heeft noodzakelijke informatie opgevraagd zodat 
certificaten kunnen worden uitgeleverd en kosten kunnen worden 
gedeclareerd en aan de boedel vergoed.

Er heeft een werknemer zich gemeld met interesse in overname van een 
telefoonnummer. 

Nadere werkzaamheden volgen. 

22-03-2019 
 1

Verslag 2:
De curator heeft uiteindelijk, na veelvuldig overleg en onderhandelingen, 
overeenstemming bereikt met een partij tot overname van klantenbestand, 
onderhandenwerk, complete pakket tekeningen (ook digitaal) en het merkrecht 
Hakorit. Overeengekomen is een koopprijs groot € 25.250,=. Dit bedrag is op 
de boedelrekening bijgeschreven.

Van ICS is een restitutie ontvangen, groot € 790,73. 

Uit onderzoek bleken gemaakte kosten voor opleiding niet meer gedeclareerd 
te kunnen worden.

Voorts bleek uit onderzoek dat op de zakelijke rekening van gefailleerde geen 
uitkering door KMU is gedaan. Waarschijnlijk is er verrekend met nog te 
betalen premies. 

20-06-2019 
 2



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hiervoor. Verkoop activiteiten klantenbestand, onderhandenwerk, 
merkrecht Hakorit, (assemblage)tekeningen. Incasso uitkering KMU. Incasso 
declaratie kosten bijscholing. Zo mogelijk overdracht telefoonnummer. 

22-03-2019 
 1

Verslag 2:
verder geen.

20-06-2019 
 2

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

debiteurenportefeuille

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Per datum faillietverklaring was er een debiteurenportefeuille voor een bedrag 
groot € 466.000,=. Er is een kredietverzekering afgesloten bij Atradius. Er zijn 
inmiddels betalingen op de openstaande debiteurenposten gevolgd, zowel op 
de boedelrekening (in het kader van het afleveren van het nog afleveren van 
orders en voorraad), alsook door betalingen van klanten op de voormalig 
zakelijke rekening van gefailleerde. Er rust een pandrecht op deze debiteuren. 
Het op de boedelrekening betaalde bedrag is gebonden actief. Toedeling aan 
de bank, na aftrek van de boedelbijdrage, moet plaats vinden. 

Gepoogd is om in het kader van een doorstart ook deze debiteurenportefeuille 
aan te bieden aan potentieel geïnteresseerden. Nu een doorstart niet tot de 
mogelijkheden behoort, zal dat incasso van de resterende debiteuren moeten 
worden overgegaan. De bank beroept zich op haar recht als separatist en gaat 
zelf tot incasso van de overige debiteuren over. 

22-03-2019 
 1



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Zie hiervoor. Toedeling van gebonden actief aan de bank, na aftrek van 
boedelbijdrage. Beoordelen incasso debiteuren en opbrengst. 

22-03-2019 
 1

Verslag 2:
Beoordelen incasso debiteuren en opbrengst en restant vordering ABN AMRO 
Bank.

20-06-2019 
 2

Beoordelen incasso debiteuren en opbrengst en restant vordering ABN AMRO 
Bank.

26-09-2019 
 3

Inmiddels zijn debiteuren door de ABN AMRO Bank, althans de door haar 
ingeschakelde partij, geïncasseerd. Geïncasseerd is in totaal € 196.794,=. Als 
oninbaar is genoteerd een bedrag van € 37.756,=. De ABN AMRO Bank geeft 
aan dat de door haar ingeschakelde partij voor wat betreft incasso van 
debiteuren nog een slotfactuur heeft verzonden van € 4.331,20. 

De curator beoordeelt in hoeverre er nog btw-teruggave mogelijk is van het 
oninbare bedrag groot € 37.756,=.

02-01-2020 
 4

De curator beoordeelt in hoeverre er nog btw-teruggave mogelijk is van het 
oninbare bedrag groot € 37.756,=.

10-04-2020 
 5

De curator verzoekt om teruggave btw bij de Belastingdienst ingediend. 07-07-2020 
 6

Er ligt een verzoek om teruggave BTW groot € 7.928,76 ter behandeling bij 
de belastingdienst.

28-09-2020
 7

5. Bank/Zekerheden

€ 1.384.729,75

Toelichting vordering van bank(en) 
De ABN AMRO Bank heeft een vordering ingediend van totaal € 1.384.729,75.

De ABN AMRO Bank heeft krediet verstrekt aan het gehele concern, derhalve 
ook de entiteiten die niet failliet zijn. Het krediet is opgezegd. De ABN AMRO 
Bank maakt aanspraak op onder andere haar rechten als hypotheekhouder en 
pandhouder. In overleg is eerst gepoogd om een doorstart te onderzoeken. 
Nu een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort, zal de ABN AMRO Bank 
zelf tot verkoop van verpande voorraad overgaan. Hetzelfde geldt voor incasso 
van resterende debiteuren. Overige hiervoor genoemde activa is niet verpand.

22-03-2019 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

Gefailleerde bleek een leaseovereenkomst te hebben gesloten ten aanzien 
van een copier. Deze copier is inmiddels geretourneerd. 

Gefailleerde had een operational lease contract gesloten voor een CNC 5-
assige simultaan freesmachine, CNC 5-assige portaal bovenfrees, 
geautomatiseerde cel met robot en aansturing. Deze overeenkomst staat 
mede op naam van de andere tot het concern behorende entiteiten. Daar waar 
het machinepark behoort tot Kors Exploitatie NV laat de curator de verdere 
afhandeling daarvan aan haar, zulks in overleg met Rabo Lease.

22-03-2019 
 1

De ABN AMRO heeft haar rechtsgeldig pandrecht op voorraad, inventaris en 
debiteuren. Daar waar het bodemzaken betreft, maakt de curator in gevolg 
artikel 57 lid 3 Faillissementswet aanspraak op opbrengst van bodemzaken. 
Het merendeel van kantoorinventaris en machinepark lijkt evenwel eigendom 
van Kors Exploitatie NV. De ABN AMRO Bank zal door tussenkomst van 
Troostw ijk overgaan tot verkoop van verpande voorraad voor zover eigendom 
van gefailleerde. Daar waar voorraad onder eigendomsvoorbehoud is geleverd 
en voldoende identificeerbaar is, zal deze door Troostw ijk worden 
geretourneerd. De bank gaat over tot incasso van resterende verpande 
debiteuren. 

22-03-2019 
 1

Verslag 2:
Zoals uit vorenstaande blijkt, zijn daar waar mogelijk goederen voor en 
namens de pandhouder verkocht tegen een boedelbijdrage. Werkzaamheden 
in dat verband zijn afgerond en in dit faillissementsverslag beschreven.

20-06-2019 
 2

De ABN AMRO Bank heeft per datum faillietverklaring een vordering ingediend 
groot € 1.384.729,75. Er is sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid van 
gefailleerde, Kors Exploitatie N.V. en Kors Fakoplast B.V. 

Zekerheden zijn uitgewonnen.

In verband met verpanding van geïncasseerde vorderingen heeft de curator 
aan de bank betaald: 

1. € 7.243,09
2. € 144.618,03

In verband met verkoop van verpande voorraad is aan de bank toegekomen 
een bedrag van € 57.796,45.

Zoals hiervoor aangegeven is aan verpande debiteuren geïncasseerd € 
196.794,= minus de genoemde slotfactuur van € 4.331,20.

De ABN AMRO Bank is overgegaan tot uitw inning van zekerheden overigens, 
namelijk op bedrijfsmiddelen die in eigendom toebehoorden aan Kors 
Exploitatie N.V. en/of Kors Fakoplast B.V. alsook het onroerend goed van Kors 
Fakoplast B.V. 

Al met al is de ABN AMRO Bank volledig betaald. 

02-01-2020 
 4



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie hiervoor. 22-03-2019 
 1

Er hebben zich crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op 
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft al deze informatie in een overzicht 
verzameld en ter hand gesteld aan de ABN AMRO Bank. Daar de ABN AMRO 
Bank pandhouder is van de voorraad en Troostw ijk heeft ingeschakeld, zal 
Troostw ijk rechtsgeldig geclaimde eigendomsvoorbehouden afw ikkelen en 
vervolgens verpande voorraad te verkopen.

Daar waar crediteuren en klanten eigendom bij gefailleerde staan, is het 
eigendomsrecht op juistheid beoordeeld en vervolgens geretourneerd. 

22-03-2019 
 1

Verslag 2:
Waar er een rechtsgeldig beroep op eigendomsvoorbehoud is gedaan en 
goederen konden worden geretourneerd, is daartoe overgegaan. Een en 
ander is afgehandeld.

20-06-2019 
 2

Niet van toepassing. 22-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 22-03-2019 
 1

Toelichting 
Daar waar voor en namens de bank moet overgaan tot verkoop is een 
boedelbijdrage overeengekomen conform de separatistenregeling. Nadere 
berekening daarvan en afhandeling met de pandhouder volgt nog.

22-03-2019 
 1

€ 28.860,71

Toelichting 
Verslag 2:
Boedelbijdragen
1. terzake gereedstaande product en voor klanten bestemde voorraad:
€ 20.904,66 inclusief btw (€ 17.276,58 exclusief btw);
2. resterende voorraad € 7.956,05 inclusief btw (€ 6.575,25 exclusief btw);

20-06-2019 
 2



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator verdeelt gerealiseerde en te realiseren verkoopopbrengst naar vrij 
actief, gebonden actief en artikel 57 lid 3 actief, daarbij rekening houdend met 
overeengekomen boedelbijdragen, een en ander in de zin van de 
separatistenregeling. Troostw ijk handelt rechtsgeldig geclaimde 
eigendomsvoorbehouden af en verkoopt voor de bank verpande voorraad. 
ABN AMRO Bank incasseert nog uitstaande debiteuren. 

22-03-2019 
 1

Verslag 2:
Zie hiervoor, verder geen.

20-06-2019 
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 22-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 22-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 22-03-2019 
 1

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

In de weken na datum faillietverklaring is getracht om een doorstart  mogelijk 
te maken. Daartoe zijn nauwe contacten onderhouden met de heer Kors van 
Kors Exploitatie NV en zijn adviseur en de ABN AMRO Bank en uiteraard 
geïnteresseerde partijen. Omdat er verschillende entiteiten, met verschillende 
belangen bij betrokken waren  en (dus) niet alle in een doorstart te betrekken 
goederen tot het faillissement behoorden, kostte dat tijd. Het ontvangen en 
verstrekken van noodzakelijke informatie, waaronder rapporten van 
Troostw ijk, heeft de eerste weken in beslag genomen. Er hebben zich de 
nodige partijen gemeld met interesse in een doorstart. Niet alle partijen 
hebben de interesse gehandhaafd. Uiteindelijk bleek een doorstart niet tot de 
mogelijkheden te behoren. Verdere werkzaamheden terzake zijn gestaakt. De 
curator heeft de betreffende partijen geïnformeerd, dat daar waar er interesse 
bestaat in kantoorinventaris en machinepark, partijen zich moeten melden bij 
Kors Exploitatie NV. Daar waar er interesse is in onderdelen die tot de failliete 
boedel behoren, zal de tot verkoop van die onderdelen komen.

22-03-2019 
 1

Verslag 2:
Zoals in het vorige verslag aangegeven, behoorde een doorstart niet tot de 
mogelijkheden. Wel zijn er uiteindelijk nog relevante onderdelen verkocht. Een 
en ander is hiervoor in dit faillissementsverslag beschreven.

20-06-2019 
 2

Zie hiervoor. 22-03-2019 
 1

Toelichting 
Zie hiervoor bij activa. 

22-03-2019 
 1

Zie hiervoor. Doorstart is niet gelukt. 22-03-2019 
 1

7. Rechtmatigheid

Nader onderzoek volgt. 22-03-2019 
 1

Nader onderzoek volgt. 20-06-2019 
 2



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nader onderzoek volgt. 26-09-2019 
 3

De curator is gebleken dat het bestuur heeft voldaan aan haar boekhoudplicht. 
De administratie, boeken en bescheiden zijn dusdanig bijgehouden dat te allen 
tijde de rechten en verplichtingen van de onderneming konden worden 
gekend. 

02-01-2020 
 4

Nader onderzoek volgt. 22-03-2019 
 1

Nader onderzoek volgt. 20-06-2019 
 2

Nader onderzoek volgt. 26-09-2019 
 3

Jaarrekeningen zijn opgemaakt en gepubliceerd tot 2017. Van 2018 is evenwel 
administratie bijgehouden tot datum faillietverklaring en zijn 
kolommenbalansen aanwezig.

02-01-2020 
 4

Nader onderzoek volgt. 22-03-2019 
 1

Nader onderzoek volgt. 20-06-2019 
 2

Nader onderzoek volgt. 26-09-2019 
 3

Er is een samenstellingsverklaring afgegeven. 02-01-2020 
 4

Nader onderzoek volgt. 22-03-2019 
 1

Nader onderzoek volgt. 20-06-2019 
 2

Voldaan. 02-01-2020 
 4



Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

22-03-2019 
 1

Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

20-06-2019 
 2

Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

26-09-2019 
 3

Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

02-01-2020 
 4

Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

10-04-2020 
 5

Toelichting 
De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek verricht en zijn bevindingen 
medegedeeld aan de bestuurder en zijn juridisch adviseur. De curator heeft de 
bestuurder in de gelegenheid gesteld om te reageren op de constateringen 
van de curator en verzocht om door de curator aan de bestuurder gestelde 
vragen te beantwoorden. 

De bestuurder is daarmee doende, zulks in overleg met zijn juridisch adviseur. 
Zodra de gevraagde reactie en beantwoording van gestelde vragen zijn 
ontvangen, zal de curator deze verwerken en het rechtmatigheidsonderzoek 
afronden.

Nadere werkzaamheden volgen derhalve indien en zodra de reactie van de 
bestuurder en zijn juridisch adviseur binnen is.

07-07-2020 
 6

Toelichting 
Jaarstukken over 2016 en 2017 zijn gemaakt. 

Er is geen jaarrekening over 2018 doch wel voldoende administratie tot 
datum faillietverklaring om daaruit de rechten en plichten te kennen.

Wat de curator betreft heeft het bestuur voldaan aan haar boekhoudplicht en 
zijn de administratie, boeken en bescheiden dusdanig bijgehouden dat te 
allen tijde de rechten en plichten van de onderneming konden worden 
gekend. 

Uit de administratie valt wel een aantal zaken op.

In 2016 is er verlies geleden van € 581.795,-.
In 2017 een verlies van € 547.473,-.

Daarin vallen op hoge personeelskosten: 2016 € 1.308.001,- en 2017 € 
1.526.425,-. Ook vallen op hoge overige bedrijfskosten: 2016 € 1.225.415,- 
en 2017 € 1.075.504,-.Onder overige bedrijfskosten blijken vooral 
huisvestingskosten en exploitatie- en machinekosten fors.

Tegelijkertijd blijkt er in 2016 aan vlottende activa: 
Voorraad en onderhanden werk    €    322.518,-

28-09-2020
 7



Onderhanden projecten    €      61.465,-
Vorderingen      €    528.981,-
Liquide middelen     €      10.527,-
       ----------------------
                €    923.491,-
Kortlopende schulden              € 1.222.598,- 
       ----------------------
Negatief werkkapitaal   -/-      €    299.107,-

Voor 2017 blijkt er aan vlottende activa:
Voorraad en onderhanden werk   €   381.609,-
Onderhanden projecten    €   200.296,-
Vorderingen      €   599.654,-
Liquide middelen     €     13.004,-
       ------------------
              € 1.194.563,-
Kortlopende schulden           € 2.181.570,-
       ------------------
Negatief werkkapitaal        -/- €    987.007,- 

Materiële vaste activa waren er niet nu deze in eigendom toebehoorden aan 
Kors Exploitatie N.V. en van haar werden gehuurd. 

Niettegenstaande voormelde negatieve resultaten en negatief werkkapitaal 
zijn er forse investeringen gedaan. 

De curator heeft het bestuur gevraag de nodige toelichting te geven ten 
aanzien van:
- Waarom is toch besloten tot deze investeringen en doordien verzwaring 
van lasten voor gefailleerde? 
- Wat is de reden geweest voor het sluiten van de nieuwe huurovereenkomst 
per februari 2017? 
- Wat is de reden geweest voor de w ijziging van het bedrijfskrediet in 2018? 
- Wat was – gezien vorenstaande: negatieve resultaten en negatief 
werkkapitaal – destijds de prognose van failliet (qua liquiditeit en 
solvabiliteit) en waarop was deze gebaseerd? 
- Op welke informatie en gegevens heeft failliet zich gebaseerd om ervan uit 
te gaan dat zij de (extra) verplichtingen die zij aanging ook daadwerkelijk 
kon nakomen? 
- Wat is naar de mening van failliet de oorzaak van het faillissement? 

Rekening dient wel te worden gehouden met de omstandigheid dat 
investeringen werden gedaan in activa die niet in eigendom toebehoorde aan 
gefailleerde en dat mede hoofdelijk verbonden waren Kors Exploitatie N.V. en 
Kors Fakoplast B.V. Jegens deze ondernemingen zijn ook zekerheden zijn 
uitgewonnen waarmee uiteindelijk de totale schuld bij de ABN AMRO Bank is 
voldaan.

Namens de bestuurder is de volgende reactie gegeven (samengevat):
- Gefailleerde bezat geen materiele vaste activa
- Door gefailleerde zijn geen investeringen gedaan
- Investeringen door Kors Exploitatie betrof m.n. een volautomatische 
productiemachine met bijbehorende hard- en software
- De achterliggende reden van de aanschaf van deze machine was dat het 
“oude productieproces” te veel productiefouten opleverde en bovendien qua 
output in toenemende mate niet meer aansloot bij de marktontw ikkelingen. 
Zowel kwalitatief, prijstechnisch als ook qua levertijden. 
- Het in werking stellen van deze machine veroorzaakte grote en langdurige 



7.6 Paulianeus handelen

problemen, hetgeen forse additionele kosten met zich meebracht, maar 
bovenal grote leveringsproblemen veroorzaakte, waardoor klanten 
wegliepen en de omzet daarmee daalde. M.a.w. hetgeen met de aanschaf 
van deze machine werd beoogd, te weten een betere concurrentiepositie 
(toename van omzet door een betere “perfomance” en daarmee lagere 
kosten per product) resulteerde in het tegendeel (lagere omzet, klant 
ontevredenheid, hogere kosten).
- een interim manager is aangesteld met ervaring met het optimaliseren van 
(technische) bedrijfsprocessen
- Nadat in 2017 de nodige maatregelen waren doorgevoerd, zou 2018 het 
eerste volle jaar onder algehele leiding van de interim manager zijn
- Verwezen is naar het budget 2018, alsmede de stand per mei 2018 en het 
bijgestelde budget voor de rest van het jaar 2018.
- Prognose (positief resultaat) werd niet gehaald. De situatie verbeterde wel 
maar onvoldoende. Toen herstel te lang op zich liet wachten is het 
faillissement aangevraagd.
- Het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst begin 2017, was 
noodzakelijk, omdat de bestaande huurovereenkomst zou eindigen. Het 
verplaatsen van het productieapparaat was geen optie.
- De uitbreiding van het bedrijfskrediet was onontbeerlijk, gelet op het 
nijpende liquiditeitstekort en tevens verantwoord, gelet op de op dat 
moment positieve verwachtingen van de bedrijfsontw ikkelingen op langere 
termijn.
- Gelet op het aanzienlijk negatieve eigen vermogen ultimo 2017 en het 
beperkte geprognosticeerde positieve resultaat 2018, was de verwachting 
dat het herstel van de solvabiliteit naar een aanvaardbaar niveau nog wel 
enige tijd zou vergen. Dit zou echter geen onoverkomelijke problemen 
hoeven op te leveren, omdat Kors Exploitatie aan de externe financiers, die 
de benodigde (additionele) liquiditeiten ter beschikking stelden, voldoende 
zekerheid had verschaft.

De curator beoordeelt nog nader de budgetten en bijstelling daarvan. Indien 
deze onderbouwing voldoende strookt met voormelde toelichting meent de 
curator dat het bestuur geen verplichtingen is aangegaan waarvan zij w ist of 
behoorde te weten dat zij deze niet meer zou kunnen nakomen. De curator 
betrekt daarbij ook nog ontstaansdata van de vorderingen op de crediteuren 
lijst. Definitieve conclusie volgt dus nog. 

Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

22-03-2019 
 1

Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

20-06-2019 
 2

Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

26-09-2019 
 3

Nee

Toelichting 
Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

02-01-2020 
 4



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek volgt. 22-03-2019 
 1

Nader onderzoek volgt. 20-06-2019 
 2

Nader onderzoek volgt. 26-09-2019 
 3

Nader onderzoek volgt. 02-01-2020 
 4

Nader onderzoek volgt. 10-04-2020 
 5

Nader onderzoek en werkzaamheden volgen. 07-07-2020 
 6

Zie hiervoor. De curator beoordeelt nog nader de budgetten en bijstelling 
daarvan.

28-09-2020
 7

Nader onderzoek volgt. 22-03-2019 
 1

Nader onderzoek volgt. 20-06-2019 
 2

Nader onderzoek volgt. De volgende verslagperiode zal het 
rechtmatigheidsonderzoek nader worden uitgewerkt en beschreven. 

26-09-2019 
 3

Nader onderzoek volgt. De volgende verslagperiode zal het 
rechtmatigheidsonderzoek verder worden uitgewerkt en naar verwachting 
afgerond. 

02-01-2020 
 4

Nader onderzoek volgt. In de volgende verslagperiode zal het 
rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond. 

10-04-2020 
 5

Nader onderzoek en werkzaamheden volgen. 07-07-2020 
 6

Zie hiervoor. De curator beoordeelt nog nader de budgetten en bijstelling 
daarvan. De curator betrekt daarbij ook nog ontstaansdata van de 
vorderingen op de crediteuren lijst.

28-09-2020
 7

8. Crediteuren



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting 
UWV: nog niet bekend
Salaris curator en verschotten: nog niet bekend

22-03-2019 
 1

Toelichting 
Verslag 2:
UWV: nog niet bekend
Salaris curator en verschotten: nog niet bekend

20-06-2019 
 2

€ 171.062,43

Toelichting 
UWV
Doorgewerkt voor curator € 1.338,69
Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW € 129.062,67
Premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW € 24.735,02
Pensioenpremie ex art. 66 lid 2WW € 15.926,05
Totaal € 171.062,43

Salaris curator en verschotten: nog niet bekend

26-09-2019 
 3

€ 3.490,30

Toelichting 
€ 3.490,30 tot op heden maar aanvulling daarop volgt.

22-03-2019 
 1

€ 48.854,25

Toelichting 
Verslag 2:
€ 48.854,25

20-06-2019 
 2

€ 16.774,00

Toelichting 
€ 16.774,00

26-09-2019 
 3

€ 13.778,29 02-01-2020 
 4



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting 
Nog niet bekend.

22-03-2019 
 1

Toelichting 
Verslag 2:
nog niet bekend.

20-06-2019 
 2

€ 142.955,74

Toelichting 
Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW € 120.042,57
Premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW € 22.913,17

26-09-2019 
 3

€ 1.384.729,75

Toelichting 
ABN AMRO Bank: € 1.384,729,75

22-03-2019 
 1

€ 1.384.729,75

Toelichting 
€ 1.384.729,75 
ABN AMRO Bank: € 1.384,729,75

20-06-2019 
 2

€ 1.391.365,97

Toelichting 
ABN AMRO Bank: € 1.384,729,75
Mn Services/KMU verzekeringen € 6.636,22

26-09-2019 
 3

76 22-03-2019 
 1

86 20-06-2019 
 2

87 26-09-2019 
 3

86 02-01-2020 
 4



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 424.457,62

Toelichting 
€ 424.457,62 waarvan ingediend € 297.855,13.

22-03-2019 
 1

€ 439.623,37

Toelichting 
Verslag 2:
€ 439,623,37 waarvan ingediend € 340.625,77

20-06-2019 
 2

€ 438.647,85

Toelichting 
€ 438.647,85, waarvan ingediend € 347.086,84.

26-09-2019 
 3

€ 438.647,85

Toelichting 
€ 438.647,85 waarvan ingediend € 347.086,84.

02-01-2020 
 4

Nog niet bekend. 22-03-2019 
 1

Nader inventariseren crediteuren. 22-03-2019 
 1

Verslag 2:
Nader inventariseren crediteuren. 

20-06-2019 
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Niet van toepassing. 22-03-2019 
 1

10. Overig

- Nader onderzoek financiële gegevens;
- Nader onderzoek verzekeringen;
- Nader onderzoek huur;
- Nader onderzoek oorzaak faillissement;
- Boordelen vrij actief, gebonden actief en art 57 lid 3 actief;
- Berekenen boedelbijdrage;
- Afdracht aan bank gebonden actief (voorraad, orders en debiteuren) na 
aftrek boedelbijdrage;
- Beoordelen afw ikkeling eigendomsvoorbehoud;
- Beoordelen verkoop voorraad door bank als pandhouder;
- Beoordelen incasso van debiteuren door bank als pandhouder;
- Tegeldemaking / vergoeding van waarde terzake machine onderdelen, 
bureaustoel, enkele computers;
- Verkoop van klantenbestand, onderhandenwerk, merkrecht Hakorit, 
(assemblage)tekeningen;
- Incasso KMU uitkering;
- Incasso declaratie kosten bijscholing;
- Eventuele overdracht telefoonnummer; 
- Rechtmatigheidsonderzoek in meest ruime zin;
- Inventariseren crediteuren;
- Beoordelen vordering UWV;
- Beoordelen vordering fiscus;

22-03-2019 
 1

Verslag 2:
- Nader onderzoek financiële gegevens;
- Nader onderzoek oorzaak faillissement;
- Tegeldemaking / vergoeding van waarde terzake machine onderdelen, 
bureaustoel,   enkele computers;
- Rechtmatigheidsonderzoek in meest ruime zin;
- Inventariseren crediteuren, waaronder restantvordering ABN;
- Beoordelen vordering UWV;

20-06-2019 
 2



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Beoordelen vordering fiscus;
- Overige bijkomende werkzaamheden.

- Nader onderzoek financiële gegevens;
- Nader onderzoek oorzaak faillissement;
- Rechtmatigheidsonderzoek in meest ruime zin;
- Inventariseren crediteuren, waaronder restantvordering ABN;
- Beoordelen vordering fiscus;
- Overige bijkomende werkzaamheden.

26-09-2019 
 3

- Nader onderzoek financiële gegevens;
- Nader onderzoek oorzaak faillissement;
- Rechtmatigheidsonderzoek in meest ruime zin;
- Beoordelen vordering fiscus;
- Eventueel teruggave btw over oninbare debiteuren;
- Overige bijkomende werkzaamheden.

02-01-2020 
 4

- Nader onderzoek financiële gegevens;
- Nader onderzoek oorzaak faillissement;
- Rechtmatigheidsonderzoek in meest ruime zin;
- Beoordelen vordering fiscus;
- Eventueel teruggave btw over oninbare debiteuren;
- Overige bijkomende werkzaamheden.
In de komende verslag periode zullen deze werkzaamheden worden afgerond, 
ter bepaling van het vervolg.

10-04-2020 
 5

Zoals hiervoor aangegeven heeft de curator zijn bevindingen naar aanleiding 
van het verrichte rechtmatigheidsonderzoek gemeld aan de bestuurder en zijn 
juridisch adviseur. Na ontvangst van de reactie van de bestuurder en 
beantwoording van de door de curator nog gestelde vragen zal het 
rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond.
Daarnaast afronding van verzoek teruggave BTW oninbare debiteuren. 

07-07-2020 
 6

Incasso teruggave BTW
Nader beoordelen budget en bijstelling daarvan en afronding onderzoek. De 
curator betrekt daarbij ook nog ontstaansdata van de vorderingen op de 
crediteuren lijst.

28-09-2020
 7



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Nog niet bekend. 22-03-2019 
 1

Verslag 2:
Nog niet bekend.

20-06-2019 
 2

Nog niet bekend. 26-09-2019 
 3

Nog niet bekend. 02-01-2020 
 4

nog niet bekend 10-04-2020 
 5

25-12-2020 28-09-2020
 7

Zie hiervoor. 22-03-2019 
 1

Zie hiervoor. 20-06-2019 
 2

Incasso teruggave BTW
Nader beoordelen budget en bijstelling daarvan en afronding onderzoek. De 
curator betrekt daarbij ook nog ontstaansdata van de vorderingen op de 
crediteuren lijst.

28-09-2020
 7

Bijlagen
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