
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Coulour4CottenCreations B.V. 22-09-2020 
 1

Colour4CottonCreations B.V. 22-09-2020 
 1

Colour4CottonCreations B.V. gevestigd aan de Richtersweg 5 te Enschede is 
sinds 14 december 2015 actief in het veredelen en produceren van textiel 
producten. Met name werden handdoeken bedrukt waarbij failliet zich 
specialiseerde op het bedrukken van handdoeken in kleine oplages voor de 
Europese markt. Daarnaast werden reclame materialen bedrukt waaronder 
benners en tassen. 

22-09-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 1.334.533,00 € -571.346,00 € 3.115.274,00

2017 € 2.998.198,00

2019 € 1.448.656,00 € -1.975.116,00 € 2.443.333,00

Verslagnummer 4
Datum verslag 05-07-2021
Insolventienummer F.08/20/172
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000153217:F001
Datum uitspraak 19-08-2020

R-C mr. M.M. Verhoeven
Curator mr C.A.M. Luttikhuis
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

De financiële gegevens zijn gebaseerd op de concept-jaarstukken 2019 die 
aangeleverd zijn door failliet. De onderliggende boekstukken zijn deels 
aangeleverd en deels opgevraagd bij bestuurder van failliet en zullen de 
komende verslagperiode nader worden onderzocht. 

22-09-2020 
 1

De afgelopen maanden is nader onderzoek gedaan naar de boekhouding van 
failliet en is vastgesteld dat de concept-jaarstukken 2019 een goed beeld 
geven van de financiële situatie tot eind 2019. In de eerste maanden van 2020 
zijn er door de onderneming ook nog activiteiten ontplooit die echter niet 
w instgevend zijn geweest. Nader onderzoek op basis waarvan cijfers zouden 
kunnen worden samengesteld tot datum faillissement wordt niet in het belang 
van de boedel geacht. Verdere opmerkingen over de financiële gegevens 
worden vermeld bij hoofdstuk 7 onder rechtmatigheid.  

23-12-2020 
 2

4

Toelichting 
Ten tijde van het faillissement waren 4 werknemers in dienst waarvan 1 
werknemer in dienst is een contract voor onbepaalde tijd. De overige 3 
werknemers waren in dienst met een contract voor bepaalde tijd. 

22-09-2020 
 1

€ 0,00 22-09-2020 
 1

van 
19-8-2020

t/m 
22-9-2020

22-09-2020 
 1

van 
23-9-2020

t/m 
23-12-2020

23-12-2020 
 2

van 
23-12-2020

t/m 
22-3-2021

23-03-2021 
 3

van 
23-3-2021

t/m 
2-7-2021

05-07-2021
 4



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 68 uur 24 min

2 58 uur 48 min

3 33 uur 42 min

4 21 uur 36 min

totaal 182 uur 30 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

In de eerste verslagperiode is de oorzaak van het faillissement onderzocht, 
zijn financiële stukken veilig gesteld en is onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheid voor een doorstart. Daarnaast is de inventaris in kaart gebracht 
en zijn zekerheden onderzocht en zijn de crediteuren aangeschreven. 

22-09-2020 
 1

In de tweede verslagperiode is met een aantal potentiële partijen bekeken of 
een doorstart van de onderneming mogelijk zou kunnen zijn. Echter door 
onzekerheden in de markt, mede verband houdende met Covid-19, is het voor 
overnemende partijen vrijwel onmogelijk voldoende financiële middelen te 
betrekken voor financiering van een doorstart. Met drie kandidaten is concreet 
gekeken naar een doorstart ter plekke en met één kandidaat is gekeken naar 
een doorstart elders. Vervolgens is in overleg met de bank en de 
belastingdienst besproken of er moet worden ingezet op een onderhandse 
verkoop van de artikelen dan wel moet worden geprobeerd de afzonderlijke 
machines behorende tot de faillissementsboedel onderhands te verkopen. 
Voorshand is daarbij de voorkeur gegeven aan onderhandse verkoop omdat 
een executie verkoop op korte termijn onvoldoende op zou kunnen brengen. 

23-12-2020 
 2

De afgelopen verslagperiode is er wederom veel tijd gaan zitten in 
voorbereidende gesprekken ten behoeve van de verkoop van de machines. 
Met name de specialistische printmachines blijken niet in Nederland 
verkoopbaar te zijn en moeten naar het buitenland verkocht worden om 
enige opbrengst te kunnen genereren. Met meerdere kopers is de afgelopen 
periode overleg gevoerd over het verkopen en verplaatsen en weer 
opbouwen van de volledige printlijnen van failliet. Daarbij is in overleg met 
potentiële kopers een inschatting gemaakt van demontagekosten, 
vervoerskosten en opbouwkosten. Onder meer is gesproken met kopers uit 
Oostenrijk, Botswana, India en Letland. Ondanks de uitvoerige gesprekken 
en informatie die uit is gew isseld heeft dit niet geleid tot een uiteindelijke 
verkoop. Reden waarom uiteindelijk in overleg met de Belastingdienst en de 
Rabobank is gekozen voor een executieveiling. Daarbij is gekozen voor een 
partij die goede internationale contacten bezit en één van de grootste 
aanbieders is op de Duitse markt voor veilingsbedrijven. Uiteindelijk heeft dit 
ook de nodige problemen opgeleverd omdat na een redelijk succesvol 
gelopen veiling de grootste bieder/afnemer uit Pakistan niet de door hem 
gewonnen kavels wenste af te nemen. De reden die hiervoor opgegeven 
werd door deze Pakistaanse partij was dat hij van de producent van de 
machine had begrepen dat er nog minimaal € 160.000 aan achterstallig 
onderhoud aan de machine zou zitten. Navraag bij Zimmer uit Oostenrijk 
leverde op dat de informatie niet juist was en mogelijk berust op een 
misverstand. De Pakistaanse bieder was echter niet bereidt de machines af 
te nemen en in overleg met Surplex is besloten de machines opnieuw ter 
veiling aan te bieden en af te zien van verdere procedurele stappen in 
Pakistan. Dit heeft uiteindelijk wel geresulteerd in een lagere 
veilingopbrengst dan de opbrengst dan waar oorspronkelijk van uit werd 
gegaan. Uiteindelijk is er echter veel meer tijd dan oorspronkelijk is ingeschat 
in de verkoop van de materiële activa gaat zitten. 

05-07-2021
 4

1. Inventarisatie



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De dagelijkse leiding lag tot 19 augustus jl. in handen van de heer H.J. 
Greftenhuis, bestuurder van Colour4CottenCreations B.V.

22-09-2020 
 1

Voor zover op dit moment bekend zijn er geen lopende procedures. 22-09-2020 
 1

Inmiddels is vastgesteld dat er geen lopende procedures waren ten tijde van 
de faillissementsuitspraak. 

23-12-2020 
 2

Een deel van de verzekeringen waren met het oog op het faillissement reeds 
per 19 augustus 2020 beëindigd. Op de dag van de faillissementsuitspraak is 
door de curator vastgesteld dat er achterstanden waren bij het betalen van de 
verzekeringspremie ten behoeve van de inventaris. In overleg met bestuurder 
van failliet heeft deze vanuit zijn holding deze achterstanden ingelopen en is 
er een bevestiging ontvangen dat de inventaris weer verzekerd is. Na verkoop 
van de inventaris zal de verzekering beëindigd worden.

22-09-2020 
 1

In verband met de verkoop van alle activa zijn de lopende verzekeringen 
beëindigd. De enige machine die nog verkocht moet worden staat in de 
opslag bij Surplex en valt ook daar onder de dekking. 

05-07-2021
 4

De ruimte aan de Richtersweg 5 wordt gehuurd. In overleg met de verhuurder 
zal geprobeerd worden de huurruimte zo spoedig mogelijk op te leveren. Dit 
zal echter nog enige maanden duren nu de aanwezige inventaris eerst 
verkocht moet worden. Omdat het hier om een groot machinepark gaat zal 
naar verwachting de maximale opzegtermijn van 3 maanden in acht moeten 
worden genomen. 

22-09-2020 
 1

De afgelopen periode is een aantal keren overleg gevoerd met de verhuurder 
over de beëindiging van de huurovereenkomst in verband met een door hen 
gewenste verkoop van het huurobject. Door de curator is uiteindelijk overleg 
gevoerd met de potentiële verkoper en is afgesproken dat bij verkoop de 
curator nog tot en met juni 2021 gebruik kan blijven maken van het huurobject 
zonder dat hiervoor een vergoeding betaald hoeft te worden. Hiervoor is 
gekozen om voldoende tijd te hebben de inventaris onderhands te kunnen 
verkopen zonder dat de koper te lang beperkt wordt in het gebruik van het 
huurobject. Wel zal door de holding van failliet, Araco B.V., een vergoeding 
betaald worden voor het gebruik van het bedrijfspand aan de nieuwe eigenaar 
voor het gebruik ten behoeve van de verkoop, nu Araco B.V. belang heeft bij 
onderhandse verkoop en een zo hoog mogelijke verkoop opbrengst van de 
inventaris van failliet. Inmiddels is begin december het huurobject in eigendom 
overgedragen aan de nieuwe eigenaar en zijn de afspraken met goedkeuring 
van de rechter-commissaris vastgelegd in een overeenkomst waarin het 
gebruik van het bedrijfspand is gereguleerd.

23-12-2020 
 2

Het huurobject aan de Richtersweg 5 is inmiddels door failliet in 
samenwerking met Surplex ontruimd en leeg opgeleverd. 

05-07-2021
 4



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement bevindt zich volgens de bestuurder van 
failliet, in het niet onder controle krijgen van het productieproces in de eerste 
drie jaar na het starten van de onderneming. Meer in het bijzonder bleken er 
regelmatig vlekken te zitten op de geprinte textiel, waardoor deze door de 
afnemers werd afgekeurd. Hierdoor is een aantal jaren met zwaar verlies 
geproduceerd. Uiteindelijk zijn de machines zodanig aangepast dat de kwaliteit 
geleverd kon worden die verwacht mocht worden, echter op dat moment zat 
de onderneming al in bijzonder beheer bij de financier van de onderneming, de 
Rabobank. In januari is opnieuw gekeken naar een extra krediet om door te 
kunnen gaan met de onderneming echter uiteindelijk is dit niet verkregen. 
Toen na de corona lockdown ook de vraag naar handdoeken en andere 
producten flink terug is gelopen is besloten het faillissement aan te vragen. 

22-09-2020 
 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 
4

Toelichting 
Zie hiervoor de algemene gegevens van het verslag. 

22-09-2020 
 1

Personeelsleden 
4

Toelichting 
Ten tijde van het faillissement was er 1 personeelslid in vaste dienst en 3 
personeelsleden op basis van een bepaalde tijd contract. 

22-09-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

20-8-2020 4

totaal 4

In deze verslagperiode is op 20 augustus 2020 het personeel het ontslag 
aangezegd en is afstemming met het UWV geweest over de intake in verband 
met de loongarantieregeling. Tot op heden is er nog geen vordering ingediend 
door het UWV. 

22-09-2020 
 1

UWV heeft de loonverplichtingen overgenomen en heeft inmiddels een 
vordering ingediend. Zie hiervoor onder 8. 

23-12-2020 
 2

3. Activa

Geen sprake van onroerende zaken. 22-09-2020 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 22-09-2020 
 1

Ten tijde van het faillissement beschikte de onderneming over een aantal 
machines ten behoeve van het produceren en veredelen van textielproducten. 
Daarnaast beschikte failliet over kantoorinventaris. De bedrijfsmiddelen zijn 
inmiddels getaxeerd door het NTAB.  De taxatie heeft weliswaar 
plaatsgevonden kort voor faillissementsdatum maar is verricht in opdracht van 
de Rabobank. 

22-09-2020 
 1

In deze verslagperiode is overgegaan tot verkoop van de kantoorinventaris en 
een deel van de voorraden. Grootste deel van de voorraden waren voldoende 
identificeerbaar en zijn op basis van de eigendomsvoorbehoud teruggegeven 
aan de leveranciers. 

23-12-2020 
 2

In deze verslagperiode is geprobeerd de inventaris onderhands te verkopen. 
Dit heeft geleid tot een aantal biedingen, maar deze biedingen hebben niet 
resulteert in een overeenkomst. Hoewel er nog gesprekken worden gevoerd 
over de onderhandse verkoop van een deel van de inventaris is in verband 
met de tijd inmiddels besloten een executieveiling te starten om ervoor zorg te 
dragen dat uiterlijk in juni de volledige inventaris verkocht is, omdat dan ook 
het huurobject leeg moet worden opgeleverd. 

23-03-2021 
 3



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In verband met een vordering van de fiscus is er een bodemvoorrecht op de 
inventaris voor zover deze eigendom is van failliet. Daarnaast is kort na de 
faillissementsuitspraak door de belastingdeurwaarder bodembeslag gelegd op 
een tweetal machines die op huurkoop basis zich bevonden op de bodem van 
failliet.  

22-09-2020 
 1

In deze verslagperiode is overleg gevoerd met de fabrikant van de twee 
machines die op huurkoop basis in gebruik waren van failliet en waarop 
bodembeslag is gelegd na de faillissementsuitspraak. Één van de twee 
machines werd op huurkoopbasis geleased bij Rabo Lease, de andere machine 
werd op huurkoopbasis geleased bij de fabrikant. Beide machines zouden 
alleen waarde hebben voor derden indien service en onderhoud wordt 
verzorgd door de fabrikant. Omdat de fabrikant het niet eens was met het 
bodembeslag en aangaf geen service en onderhoud te w illen verlenen op 
beide machines als het bodembeslag op hun machine niet zou worden 
opgeheven is door de curator overleg gevoerd met de belastingdienst, de 
fabrikant en Rabo lease. Uitkomst van deze overleggen is dat de 
Belastingdienst het bodembeslag op de machine van de fabrikant opheft mits 
de fabrikant toezegt service en onderhoud zal blijven verlenen op de andere, 
grotere, printmachine. Daarbij is mede in aanmerking genomen dat na 
verwachting de openstaande belastingschulden kunnen worden betaald uit 
het resterende actief. 

23-03-2021 
 3

Zoals hiervoor als is aangegeven is de opbrengst van de veiling lager dan 
oorspronkelijk werd ingeschat. Op dit moment zal in een latere fase de 
printmachine van Zimmer nog verkocht c.q. geveild moeten worden, zodat de 
definitieve opbrengst vastgesteld kan worden. Op dit moment heeft de 
veiling € 116.873,50 opgeleverd. Dit bedrag is onvoldoende op de 
belastingschuld volledig te kunnen voldoen. 

05-07-2021
 4

Inventarisatie, taxatie en overleg met de zekerheidsgerechtigden. 22-09-2020 
 1



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Er is geen sprake van onderhanden werk. Dit hield verband met het feit dat 
vier weken voor faillissementsuitspraak de stoomketel die onderdeel is van de 
productiefaciliteit is afgekeurd door een toezichthouder van de Gemeente 
Enschede in verband met een hoge NoX-uitstoot, waardoor er niet meer kon 
worden geproduceerd. De opdrachtgevers van failliet zijn hiervan op de hoogte 
gesteld waardoor geen orders meer zijn verstrekt aan failliet in de maand 
voorafgaande het faillissement. 

Ten tijde van het faillissement bevond zich een beperkte voorraad halffabricaat 
geleverd door derden in het bedrijfspand van failliet. Op dit moment wordt nog 
nagegaan in hoeverre deze halffabricaten voldoende identificeerbaar zijn 
geleverd door specifieke producenten en in hoeverre is geleverd onder 
eigendomsvoorbehoud. Met een aantal leveranciers is hier al overleg over 
gevoerd en naar verwachting zullen de eigendom voorbehouden de komende 
verslagperiode worden afgewikkeld. 

22-09-2020 
 1

Daar waar sprake was van eigendomsvoorbehouden op voorraden zijn 
inmiddels afgewikkeld. 

05-07-2021
 4

Het inventariseren van de aanwezige voorraden en het voeren van 
gesprekken met leveranciers in verband met eigendom voorbehouden. 

22-09-2020 
 1

Ten tijde van het faillissement beschikte failliet over een handelsnaam en een 
internetpagina. 

22-09-2020 
 1

Inventarisatie. 22-09-2020 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Ten tijde van het faillissement was er een debiteurenportefeuille van circa € 
68.000 in totaal betreft het hier 9 debiteuren waarvan 1 debiteur een bedrag 
van ruim € 65.000 moet betalen. Deze debiteur bevindt zich in Slovenië en 
betw ist de vordering. De komende verslagperiode zal worden nagegaan in 
hoeverre dit bedrag alsnog kan worden geïncasseerd in overleg met de 
Rabobank, in hoedanigheid van pandhouder. De overige debiteuren zullen 
zoveel mogelijk worden geïncasseerd en en ander op basis van afspraken met 
de pandhouder conform separatisten regeling. Op basis van de 
terbeschikkinggestelde boekhouding is vastgesteld dat de laatste maanden 
geen facturen meer zijn verzonden. Nagegaan moet worden of er nog 
debiteuren moeten worden aangeschreven op basis van de nog te verzenden 
facturen voor verrichte werkzaamheden. 

22-09-2020 
 1

In deze verslagperiode is een inschatting gemaakt van de vordering en is in 
overleg met de Rabobank besloten dat het verhaal van de vordering zeer 
onzeker is en er geen boedelbelang is om achter deze vordering aan te gaan, 
nu de debiteur een onderneming in Slovenië is en de onderbouwing van de 
vordering voorshands onvoldoende lijkt te zijn om kosten te gaan maken voor 
een procedure in Slovenië. 

23-12-2020 
 2

Inventarisatie en het maken van een inschatting over de verhaalbaarheid van 
de openstaande rekeningen. 

22-09-2020 
 1

Op basis van de aangifte loonheffingen over 2020 komt aan de boedel een 
tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkomingen loondomein toe. In de 
komende verslagperiode zal deze tegemoetkoming worden bijgeschreven op 
de faillissementsrekening. 

05-07-2021
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 2.419.495,00

Toelichting vordering van bank(en) 
De Rabobank heeft een vordering ingediend die toe ziet op een lopende 
verstrekte financiering. 

22-09-2020 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Er is sprake van leasecontracten. Ten tijde van het faillissement werd een 
tweetal machines gehuurd op basis van huurkoopcontracten. Eén machine 
werd gehuurd van Rabo Lease en eén machine werd gehuurd van de 
Oostenrijkse producent Zimmer. Zoals hiervoor reeds aangegeven is door de 
belastingdienst op beide machines bodembeslag gelegd. De komende 
verslagperiode zal in overleg met de belastingdienst en de eigenaren van de 
machines worden bekeken hoe een en ander zal moeten worden afgewikkeld. 

22-09-2020 
 1

De eigenaar van één van de leaseobjecten, machine fabriek Zimmer uit 
oostenrijk, heeft bezwaar gemaakt tegen het bodembeslag. In overleg tussen 
de curator, belastingdienst en de advocaat van Zimmer is besloten voorlopig 
een beslissing op dit bezwaar aan te houden omdat niet uitgesloten wordt dat 
de belastingdienstschuld kan worden betaald uit het vrije boedelactief 
waardoor het bodembeslag kan worden opgeheven en dat de machine kan 
worden terug gegeven aan de verhuurder c.q. leverancier. 

23-12-2020 
 2

Zie hiervoor 3.4 van het verslag. 23-03-2021 
 3

Voor de financiering is een pandrecht gegeven aan de Rabobank op de 
voorraden debiteuren en inventaris. 

22-09-2020 
 1

Er is geen sprake van een separatistenpositie. 22-09-2020 
 1

In deze verslagperiode is vastgesteld dat de aanwezige voorraad deels 
onbetaald is gebleven en is geleverd onder eigendomsvoorbehoud. In overleg 
met twee leveranciers is aan de Richtersweg bekeken welke voorraden nog 
identificeerbaar zijn en kunnen worden terug geleverd. Daarbij is ook 
nagegaan in hoeverre er al een veredeling heeft plaatsgevonden van 
bepaalde stoffen waardoor deze niet meer kunnen vallen onder het 
eigendomsvoorbehoud. 

22-09-2020 
 1

Zie hiervoor onder 3.6. 23-12-2020 
 2

Zie hiervoor onder 3.6. 05-07-2021
 4

Er is geen sprake van een retentierecht. 22-09-2020 
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een reclamerecht. 22-09-2020 
 1

Overleg over verkoop, aard van de huurovereenkomsten en onderzoek naar 
oorzaak faillissement. 

22-09-2020 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Zoals hierboven is aangegeven is de hele productielijn van de onderneming stil 
gelegd 4 weken voor faillissementsdatum in verband met een te hoge NoX-
uitstoot van een deel van deze productielijn. Hierdoor is al het onderhanden 
werk afgezegd dan wel niet aangenomen waardoor het voortzetten van de 
onderneming niet mogelijk was. Wel is in overleg met een aantal partijen 
inmiddels gekeken naar een zogenaamde doorstart van de onderneming, 
hetgeen nog geen concreet resultaat heeft opgeleverd. 

22-09-2020 
 1

Niet van toepassing. 22-09-2020 
 1

Niet van toepassing. 22-09-2020 
 1

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zoals hierboven is aangegeven is op last van de gemeente de productielijn 
voor het bedrukken van textiel stil gelegd. Het opnieuw opstarten van de 
onderneming zou een minimale investering van circa € 50.000 betekenen, welk 
bedrag niet meer beschikbaar is gesteld door de bank. Opzich was het moment 
van het stil leggen van de productielijn van handdoeken, de kwaliteit van het 
eindproduct zodanig dat er geen problemen meer met afnemers waren, echter 
bestaande opdrachtgevers hebben door het tijdelijk stilleggen hun opdrachten 
elders onder gebracht. Het opnieuw doorstarten van de onderneming zou een 
incidentele investering van € 50.000 nodig hebben na overname van de 
productielijn, voordat deze weer functioneel zou zijn. Na faillissementsdatum is 
met meerdere partijen gesproken over het doorstarten ter plekke van de 
onderneming. Eventuele medewerking van de zijde van de verhuurder is hierbij 
toegezegd. Tot op het moment van het schrijven van dit verslag heeft dit nog 
niet resulteert in een overname, echter gesprekken zijn op dit moment 
gaande. De komende verslagperiode zal duidelijkheid moeten worden 
verkregen of doorstart ter plekke mogelijk is dan wel of verkoop van het 
machinepark in delen de enige optie is. 

22-09-2020 
 1

In de voorgaande verslagperiode was al vastgesteld dat een doorstart ter 
plekke in Enschede niet realistisch zou zijn. Wel is met een aantal partijen 
gesproken over doorstart elders na verplaatsing van de volledige 
productielijn. Uiteindelijk bleek dit ook niet realiseerbaar, waardoor de 
productiemiddelen grotendeels zijn verkocht na een executieveiling. 

05-07-2021
 4

Niet van toepassing. 22-09-2020 
 1

In de tweede verslagperiode is met een aantal potentiële partijen bekeken of 
een doorstart van de onderneming mogelijk zou kunnen zijn. Echter door 
onzekerheden in de markt, mede verband houdende met covid-19, is het voor 
overnemende partijen vrijwel onmogelijk voldoende financiële middelen te 
betrekken voor financiering van een doorstart. Met drie kandidaten is concreet 
gekeken naar een doorstart ter plekke en met één kandidaat is gekeken naar 
een doorstart elders. Dit heeft echter niet geleid tot een doorstart. 

23-12-2020 
 2

Toelichting 
Niet van toepassing. 

22-09-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

22-09-2020 
 1



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Meerdere gesprekken met een aantal serieuze overname kandidaten en 
terugmelding daarover aan de betrokken partijen waaronder de bank, de 
leasemaatschappijen en de belastingdienst. 

22-09-2020 
 1

7. Rechtmatigheid

Voorhands lijkt er een volledige en inzichtelijke boekhouding aanwezig te zijn. 
Vooralsnog lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan. 

22-09-2020 
 1

In deze verslagperiode is vastgesteld dat sprake is van een volledige en 
inzichtelijke boekhouding en is tevens aan de boekhoudplicht voldaan. 

23-12-2020 
 2

De jaarrekeningen zijn binnen de gestelde termijn gedeponeerd. 22-09-2020 
 1

Niet van toepassing. 05-07-2021
 4

Is aan voldaan. 05-07-2021
 4

Toelichting 
Op dit moment is er geen aanleiding om uit te gaan van onbehoorlijk bestuur. 

22-09-2020 
 1

Nee

Toelichting 
In deze verslagperiode is vastgesteld dat er geen sprake is van onbehoorlijk 
bestuur. 

23-12-2020 
 2



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 
Op dit moment is er geen aanleiding om uit te gaan van paulianeus handelen. 

22-09-2020 
 1

Toelichting 
In deze verslagperiode is vastgesteld dat er geen sprake is van paulianeus 
handelen.

23-12-2020 
 2

Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de rechtmatigheid. 22-09-2020 
 1

Naar aanleiding van het onderzoek naar de rechtmatigheid is komen vast te 
staan dat geen sprake is van onrechtmatigheid. 

23-12-2020 
 2

Zie hiervoor 7.7. 22-09-2020 
 1

8. Crediteuren

Toelichting 
Op dit moment is er nog boedelvordering ingediend, echter na verwachting zal 
de verhuurder een boedelvordering indienen alsmede zal een vordering 
worden ingediend worden door het UWV in verband met loondoorbetaling op 
grond van de loongarantieregeling. 

22-09-2020 
 1

€ 44.625,39

Toelichting 
In deze verslagperiode heeft zowel de verhuurder als het UWV een 
boedelvordering ingediend. 

23-12-2020 
 2

€ 64.224,71

Toelichting 
In deze verslagperiode is de boedelvordering van de verhuurder toegenomen, 
nu in de vorige verslagperiode de huur over de maanden april en mei nog niet 
waren ingediend en erkend. 

23-03-2021 
 3

€ 45.905,50

Toelichting 
Na herberekening is het bedrag verminderd. 
De huurvordering bedraagt €26.956,92 en de vordering van het UWV 

05-07-2021
 4



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

bedraagt €18.948,58. 

€ 149.816,00

Toelichting 
De vorderingen van de fiscus zien toe op de omzetbelastingen vanaf 2020 en 
de loonheffingen vanaf februari tot en met juni 2020. 

22-09-2020 
 1

€ 147.775,00

Toelichting 
In verband met een verrekening van een openstaande vordering is de 
vordering van de fiscus verminderd. 

23-12-2020 
 2

€ 134.005,00

Toelichting 
In verband met een verrekening van een openstaande vordering is nogmaals 
een vordering van de fiscus verminderd. 

23-03-2021 
 3

Toelichting 
Op dit moment is door het UWV nog geen vordering ingediend. 

22-09-2020 
 1

€ 10.681,26

Toelichting 
In de tweede verslagperiode heeft het UWV een vordering ingediend. 

23-12-2020 
 2

€ 401,93

Toelichting 
In de derde verslagperiode heeft GBLT een vordering ingediend.

23-03-2021 
 3



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

14 22-09-2020 
 1

31 23-12-2020 
 2

30

Toelichting 
In deze derde verslagperiode heeft MITT Stichting Sociaal Fonds te kennen 
gegeven toch geen vordering in te dienen omdat er een tegoed is ontstaan, 
welk tegoed de aankomende verslagperiode overgemaakt wordt op de 
boedelrekening.  

23-03-2021 
 3

32

Toelichting 
In deze verslagperiode hebben twee concurrente crediteuren een vordering 
ingediend. 

05-07-2021
 4

€ 4.855.851,20 22-09-2020 
 1

€ 4.950.203,30 23-12-2020 
 2

€ 5.032.702,89

Toelichting 
In deze verslagperiode heeft het UWV en Eneco een vordering ingediend. 

23-03-2021 
 3

€ 5.010.195,28 05-07-2021
 4

Op dit moment is de verwachte w ijze van afw ikkeling niet niet vast te stellen. 
Vermoedelijk wordt het faillissement ter zijner tijd opgeheven wegens gebrek 
aan baten. 

22-09-2020 
 1

Op dit moment is de verwachte w ijze van afw ikkeling niet vast te stellen. 23-12-2020 
 2

Op dit moment is de verwachte w ijze van afw ikkeling niet vast te stellen. 23-03-2021 
 3

Na verwachting zal het faillissement binnen 6 maanden worden opgeheven 
wegens gebrek aan baten dan wel middels een vereenvoudigde afw ikkeling. 

05-07-2021
 4



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Alle bekende crediteuren zijn individueel aangeschreven met het verzoek een 
vordering in te dienen in het faillissement. Hiertoe is besloten om ook een 
inzicht te krijgen in de oorzaken van het faillissement. 

22-09-2020 
 1

9. Procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 22-09-2020 
 1

Er zijn geen lopende procedures. 23-12-2020 
 2

Niet van toepassing. 22-09-2020 
 1

Niet van toepassing. 22-09-2020 
 1

Niet van toepassing. 22-09-2020 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De komende verslagperiode zal nader onderzoek worden gedaan naar de 
boekhouding en de rechtmatigheid van handelen van de bestuurder 
voorafgaande aan het faillissement.

22-09-2020 
 1

De komende verslagperiode zal toe zien op het verkopen van de overige 
inventaris.

23-12-2020 
 2

De komende verslagperiode zal toe zien op de verkoop van de laatste 
printmachine en op het incasseren van de tegemoetkoming uit de Wet 
tegemoetkomingen loondomein vanuit de Belastingdienst. 

05-07-2021
 4

Op dit moment is het termijn voor afw ikkeling nog niet bekend. 22-09-2020 
 1

Op dit moment is het termijn voor afw ikkeling nog niet bekend. 23-03-2021 
 3

Het faillissement zal naar alle waarschijnlijkheid binnen 6 maanden worden 
afgewikkeld. 

05-07-2021
 4

5-10-2021 05-07-2021
 4

Over 3 maanden zal een volgend verslag worden ingediend. 22-09-2020 
 1

Over 3 maanden zal een volgend verslag worden ingediend. 23-03-2021 
 3

Bijlagen
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