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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Bij beschikking van 25 februari 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland,
locatie Utrecht voorlopig surseance van betaling verleend aan:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Office
Centre B.V., t.h.o.d.n. Office Centre en New Office Centre, statutair
gevestigd te Soest, feitelijk gevestigd te (1327 HA) Almere aan de Jool-
Hulstraat 24 (Postbus 10324, 1301 AH Almere) (hierna: 'NOC'); en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Office
Centre Beheer B.V., t.h.o.d.n. Holland Lab en New Office Centre Beheer,
statutair gevestigd te Soest, feitelijk gevestigd te (1327 HA) Almere aan
de Jool-Hulstraat 24 (Postbus 10324, 1301 AH Almere) (hierna: 'NOCB');
met benoeming van mr. P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en
aanstelling van mr. H. Dulack tot bew indvoerder.

Bij beschikking van 1 maart 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht de voorlopig verleende surseances van betaling omgezet in een
faillissement met benoeming van mr. P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en
aanstelling van mr. H. Dulack tot curator.
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Bij vonnis van 4 mei 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KantoorExpert B.V., statutair gevestigd te Soest, feitelijk gevestigd te (1327
HA) Almere aan de Jool-Hulstraat 24 (Postbus 10324, 1301 AH Almere)
(hierna: 'KE'), in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr.
P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. H. Dulack tot
curator.

Bij vonnis van 19 mei 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KantoorExpert Groep B.V., statutair gevestigd te Soest, feitelijk gevestigd te
(1327 HA) Almere aan de Jool-Hulstraat 24 (Postbus 10324, 1301 AH Almere)
(hierna: 'KEG'), in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr.
P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. H. Dulack tot
curator.

Ook de tot de groep behorende vennootschap Maritiem Expert B.V. is in de
afgelopen verslagperiode gefailleerd op 20 april 2022 (faillissementsnummer:
C/16/22/99 F). Voor deze entiteit wordt separaat een faillissementsverslag
uitgebracht.
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

NOC: NOC exploiteert een onderneming op het gebied van verkoop van
kantoorartikelen (zakelijke en particuliere markt). NOC heeft 32 w inkels
verspreid door heel Nederland. Daarnaast heeft NOC een eigen webshop en
worden er ook verkoopactiviteiten via andere onlinekanalen verricht. Ook
levert NOC kantoorartikelen aan vaste zakelijke klanten via klantcontracten. De
ondernemingsactiviteiten worden door de curator voortgezet.

NOCB: NOCB ontplooit geen zelfstandige ondernemingsactiviteiten. NOCB is
eigenaar van 100% van de aandelen in NOC en OfficeCentre GmbH. In de
GmbH zijn de Duitse ondernemingsactiviteiten ondergebracht. Deze
vennootschap bevindt zich in een zogenaamde vorläufiger Insolvenzverfahren.
NOCB is daarnaast eigenaar van 100% van de aandelen in KantoorExpert
Groep B.V. Onder KantoorExpert Groep B.V. vallen zes 100%
dochtervennootschappen, te weten Boekhandel van de Ven B.V., Gebr. W inter
Amsterdam B.V., KantoorExpert B.V., Purchase Expert B.V. en Maritiem Expert
B.V. Van deze vennootschappen ontplooit alleen Maritiem Expert B.V. nog
zelfstandige activiteiten. Deze vennootschap levert kantoorartikelen aan
zeeschepen in de Rotterdamse haven.
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NOC: In de afgelopen verslagperiode is de voortzetting van de onderneming
gestaakt op het moment dat het personeel uit dienst trad (13 april 2022).

NOCB: Inmiddels zijn van de dochtervennootschappen de volgende eveneens
gefailleerd: KantoorExpert Groep B.V. (faillissementsnummer: C/16/22/133 F),
KantoorExpert B.V. (faillissementsnummer: C/16/22/116 F) en Maritiem Expert
B.V. (faillissementsnummer: C/16/22/99 F).

KE en KEG: KE en KEG exploiteerden meerdere kantoorboekhandels. Deze
zijn in de zomer van 2021 verkocht. Als gevolg daarvan ontplooide KE en KEG
ten tijde van het uitspreken van de faillissementen geen zelfstandige
ondernemingsactiviteiten meer.
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 44.939.149,00 € 11.100.664,00 € 48.275.850,00

2020 € 186.200.044,00 € -19.190.352,00 € 61.501.169,00

2021 € 130.055.657,00 € -15.178.185,00 € 55.388.132,00

2019 € 120.027.749,00 € -591.255,00 € 73.684.712,00

Bovenstaande financiële gegevens betreffen de geconsolideerde cijfers van
moedervennootschap NOCB. In deze geconsolideerde cijfers zijn de activa en
resultaten van alle (klein)dochtervennootschappen van NOCB opgenomen. De
cijfers over de jaren 2018, 2019 en 2020 zijn afkomstig uit de jaarrekening
2019 en de voorlopige jaarrekening 2020. De cijfers over 2021 zijn afkomstig
uit de financiële administratie van NOC en NOCB en zijn niet ge-audit. Het
hierboven opgenomen verlies in 2021 betreft het resultaat voor belastingen.
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De financiële gegevens van KE en KEG zijn verwerkt in de geconsolideerde
cijfers van NOCB die hiervoor zijn opgenomen.
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

438

Toelichting 

NOC: NOC had in de jaren 2019 tot en met 2022 gemiddeld 438
personeelsleden in dienst.

NOCB: NOCB had in de jaren 2019 tot en met 2022 geen personeelsleden in
dienst.
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359

Toelichting 

KE: KE had in de jaren 2019 tot en met 2021 gemiddeld 6 personeelsleden in
dienst.

KEG: KEG had in de jaren 2019 tot en met 2021 gemiddeld 5 personeelsleden
in dienst.
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€ 98,98

Toelichting 

NOC: € 25,78.
NOCB: € 73,20.
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€ 1.005.459,09

Toelichting 

NOC: € 953.546,27
NOCB: € 73,20
KE: € 10.064,29
KEG: € 41.775,33
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van 
1-3-2022

t/m 
31-3-2022
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van 
1-4-2022

t/m 
30-6-2022
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Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Verslagperiode Bestede uren

1 757 uur 24 min

2 865 uur 12 min

totaal 1.622 uur 36 min

In de eerste verslagperiode is tijd besteed aan de inventarisatie van de
faillissementen, het voortzetten van de onderneming van NOC, het
onderzoeken van de mogelijkheden voor een doorstart van de onderneming
en het beoordelen van gepretendeerde zekerheidsrechten.

Het aantal bestede uren in de surseanceperiode bedraagt 69,90.
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In de tweede verslagperiode is tijd besteed aan het realiseren van een
gedeeltelijke doorstart van de onderneming van NOC en het verkopen van de
roerende zaken. Voorts is de voortzettingsperiode afgerond. Daarnaast is tijd
besteed aan de inventarisatie van de faillissementen van KE en KEG.
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1. Inventarisatie

NOC: De enige aandeelhouder en bestuurder van NOC is NOCB.

NOCB: De enige aandeelhouder van NOCB is Standard Office Holding B.V. De
aandelen in Standard Office Holding B.V. worden voor 80,75% gehouden door
Standard Office B.V. en voor 19,25% door Stichting Administratiekantoor Office
Centre. De enige aandeelhouder van Standard Office B.V. is SIF III Holding
Coöperatief U.A.

De bestuurders van NOCB zijn Midas Holding B.V. en Standard Office Holding
B.V. De enige bestuurder van Midas Holding B.V. is een natuurlijk persoon. De
enige bestuurder van Standard Office Holding B.V. is SIF III GP B.V. De enige
bestuurder daarvan is Standard Investment Management B.V. De bestuurders
daarvan zijn Beverode Management B.V., Raskolnikov B.V. en Siliis
Management B.V. Deze laatste drie vennootschappen worden elk (al dan niet
via een holdingvennootschap) bestuurd door één natuurlijk persoon.
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KE: De enige aandeelhouder en bestuurder van KE is KEG.

KEG: De enige aandeelhouder en bestuurder van KEG is NOCB.
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Niet is gebleken van lopende procedures. 01-04-2022 
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1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

NOC: Voor de bedrijfsvoering zijn de gebruikelijke verzekeringen afgesloten.
Deze verzekeringen worden ten behoeve van de voortzetting van de
onderneming in stand gehouden. Daarnaast is er sprake van een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

NOCB: Voor de onroerende zaak die NOCB in eigendom heeft is een
opstalverzekering afgesloten. Daarnaast is er sprake van een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
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NOC: In de tweede verslagperiode zijn alle verzekeringen in het kader van
de exploitatie van de onderneming geroyeerd.

KE en KEG: Ten behoeve van KE en KEG waren geen verzekeringen
afgesloten omdat de bedrijfsactiviteiten reeds waren gestaakt.
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NOC: Voor haar bedrijfsvoering huurde NOC ten tijde van het uitspreken van
het faillissement 32 w inkellocaties bij verschillende verhuurders. Het
hoofdkantoor wordt gehuurd van NOCB.

NOCB: Niet is geleken dat NOCB partij is bij huurovereenkomsten in de
hoedanigheid van huurder.
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NOC: In de tweede verslagperiode zijn alle 32 w inkellocaties opgeleverd aan
de verschillende verhuurders. In overleg met de verhuurders zijn alle lopende
huurovereenkomsten in de tweede verslagperiode komen te eindigen. De
huurovereenkomst betreffende het hoofdkantoor is ook opgezegd en zal in
de volgende verslagperiode eindigen.

KE en KEG waren geen partij bij lopende huurovereenkomsten.
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1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. Het
onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen zal in de volgende
verslagperiode(n) een aanvang nemen.
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Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement heeft het bestuur het
volgende verklaard. Op enig moment in 2020/2021 is de onderneming van
NOC in financieel zwaar weer terecht gekomen. Daarop hebben de voormalig
aandeelhouders/bestuursleden de aandelen van NOCB verkocht aan de
huidige aandeelhouders. De nieuwe aandeelhouders waren voornemens om
de commerciële resultaten te verbeteren door middel van onder andere
intensief management, kostenreductie en meer nadruk op tenders en
accountmanagement. De organisatorische verbeteringen heeft men naar
eigen zeggen ook kunnen realiseren. De omzetverbeteringen bleven echter
achter, mede door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van COVID-19
(zowel in Nederland als in Duitsland). Onder andere moesten de w inkels van
de Duitse tak lange tijd volledig worden gesloten. Als gevolg hiervan werden
leverancierskredieten beperkt en vonden er leverantiestops plaats, hetgeen
weer tot gevolg had dat klanten in Nederland niet konden worden bediend.
Begin 2022 was de situatie niet langer houdbaar en heeft men getracht de
schulden te reorganiseren via een WHOA-traject. Dit is uiteindelijk nooit van
de grond gekomen waarop het bestuur de surseance van de vennootschap
heeft aangevraagd.
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2. Personeel

Personeelsleden 
348

Toelichting 

NOC: Ten tijde van de faillietverklaring waren er bij NOC 348 werknemers in
dienst. Deze werknemers zijn na verkregen machtiging van de rechter-
commissaris ontslagen en aangemeld bij het UWV ten behoeve van de
loongarantieregeling. De werknemers blijven hun werkzaamheden in het kader
van de voortzetting van de onderneming verrichten gedurende de geldende
opzegtermijn.

NOCB: Bij NOCB waren ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen
werknemers in dienst.
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Personeelsleden 
359

Toelichting 

NOC: De werkzaamheden met betrekking tot de loongarantieregeling en de
uitdiensttreding van de werknemers zijn afgerond. Ten behoeve van de
afw ikkeling van het faillissement zijn negentien werknemers na het
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

verstrijken van de opzegtermijn op basis van een nieuwe tijdelijke
arbeidsovereenkomst opnieuw in dienst getreden tot en met 30 juni 2022.
Op dit moment is er nog één werknemer in dienst op oproepbasis.

Bij KE en KEG waren ten tijde van het uitspreken van de faillissementen geen
werknemers in dienst.

Personeelsleden 
419

Toelichting 

NOC: Per 1 maart 2021 (een jaar voorafgaand aan het faillissement) had NOC
419 werknemers in dienst.

NOCB: Per 1 maart 2021 (een jaar voorafgaand aan het faillissement) had
NOCB geen werknemers in dienst.
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Personeelsleden 
430

Toelichting 

KE: Per 4 mei 2021 (een jaar voorafgaand aan het faillissement) had KE 6
werknemers in dienst.

KEG: Per 19 mei 2021 (een jaar voorafgaand aan het faillissement) had KEG 5
werknemers in dienst.
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Datum Aantal Toelichting

3-3-2022 348 Op 3 maart 2022 is aan alle werknemers van NOC ontslag
aangezegd.

totaal 348

NOC: In de volgende verslagperiode moeten aan het UWV wederom nadere
gegevens verstrekt worden die noodzakelijk zijn voor de loonbetalingen onder
de loongarantieregeling over de geldende opzegtermijn. Ook dienen bij het
aflopen van de opzegtermijn werkzaamheden te worden verricht voor de
uitdiensttreding van de werknemers.

NOCB: Omdat NOCB geen werknemers in dienst had, resteren er geen
werkzaamheden.
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NOC: In de komende verslagperiode zullen de benodigde werkzaamheden
worden verricht ten aanzien van de nog in dienst zijnde werknemer.

KE en KEG: Omdat KE en KEG geen werknemers in dienst hadden, resteren er
geen werkzaamheden.
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3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Kantoorpand

totaal € 0,00 € 0,00

NOC: NOC heeft geen onroerende zaken in eigendom.

NOCB: NOCB heeft een kantoorpand in Almere aan de Jool-Hulstraat 24 in
eigendom. ABN AMRO Bank N.V. beroept zich op een hypotheekrecht op deze
onroerende zaak. In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de
verkoopmogelijkheden van de onroerende zaak gestart.
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NOCB: Het hypotheekrecht van ABN AMRO Bank N.V. is als rechtsgeldig
beoordeeld. In de afgelopen verslagperiode zijn de werkzaamheden voor de
verkoop voortgezet.

KE en KEG: KE en KEG hebben geen onroerende zaken in eigendom.
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NOC: Omdat NOC geen onroerende zaken in eigendom heeft, resteren er geen
werkzaamheden.

NOCB: In de volgende verslagperiode(n) dient de onroerende zaak te gelde te
worden gemaakt.
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KE en KEG: Omdat KE en KEG geen onroerende zaken in eigendom hebben,
resteren er geen werkzaamheden.
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Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kantoor- en w inkelinventarissen

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

NOC: De bedrijfsmiddelen die NOC in eigendom heeft bestaan uit de inventaris
in de w inkels en de inventaris op het hoofdkantoor. ABN AMRO Bank N.V.
beroept zich op een pandrecht op de bedrijfsmiddelen. In de eerste
verslagperiode heeft er een taxatie van de bedrijfsmiddelen plaatsgevonden
en is onderzoek gedaan naar de verkoopmogelijkheden in het kader van een
eventuele doorstart.

NOCB: NOCB heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.
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NOC: Het pandrecht van ABN AMRO Bank N.V. is als rechtsgeldig beoordeeld.
In de tweede verslagperiode is de inventaris uit de 32 w inkels (tezamen met
de voorraden, zie onder het kopje 'voorraden/onderhanden werk' hierna)
door middel van online-veilingen grotendeels verkocht en uitgeleverd vanuit
de verschillende w inkels. Met de pandhouder en de leveranciers met een
eigendomsvoorbehoud (zie onder het kopje 'voorraden/onderhanden werk'
hierna) is overeengekomen dat de kosten van de veilingen pro rata parte
over de opbrengsten worden verdeeld. In de volgende verslagperiode(n) zal
nog een aantal restveilingen plaatsvinden van eventueel onverkochte
inventariszaken. In de volgende verslagperiode zal tevens een groot
gedeelte van de inventaris van het hoofdkantoor worden geveild. De
financiële verslaglegging van de veilingen zal in de volgende
verslagperiode(n) plaatsvinden.

KE en KEG: KE en KEG hebben geen bedrijfsmiddelen in eigendom.
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NOC: Het bodemvoorrecht is van toepassing op de inventaris in de w inkels en
op het hoofdkantoor.

NOCB: Er zijn geen zaken aangetroffen waarop een bodemvoorrecht van de
fiscus zou kunnen rusten.
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KE en KEG: Er zijn geen zaken aangetroffen waarop een bodemvoorrecht van
de fiscus zou kunnen rusten.
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NOC: In de volgende verslagperiode(n) dienen de bedrijfsmiddelen te gelde te
worden gemaakt.

NOCB: Omdat NOCB geen bedrijfsmiddelen in eigendom heeft, resteren er
geen werkzaamheden.

01-04-2022 
 1

NOC: In de volgende verslagperiode(n) dienen de resterende
inventariszaken te worden verkocht en dient er een financiële afw ikkeling
plaats te vinden met de pandhouder en de leveranciers met een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud.

KE en KEG: Omdat KE en KEG geen bedrijfsmiddelen in eigendom hebben,
resteren er geen werkzaamheden ten aanzien van deze vennootschappen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad

totaal € 0,00 € 0,00

NOC: In de eerste verslagperiode heeft een inventarisatie van de voorraad
plaatsgevonden. Een nader te bepalen deel van deze voorraad is geleverd
onder eigendomsvoorbehoud. ABN AMRO Bank N.V. beroept zich op een
pandrecht op het resterende deel van de voorraad. In het kader van de
voortzetting van de activiteiten is na het faillissement zowel voorraad verkocht
als nieuwe voorraad ingekocht. De totale omvang van de voorraad is vanaf de
faillissementsdatum per saldo afgenomen en het is de verwachting dat deze
vanaf heden nog verder af zal nemen. De voorraadmutaties worden
gemonitord in samenwerking met een externe partij. Tevens is onderzoek
gedaan naar de verkoopmogelijkheden van de uiteindelijk resterende voorraad
in het kader van een eventuele doorstart. Er lijkt geen sprake te zijn van
onderhanden werk.

NOCB: NOCB heeft geen voorraden of onderhanden werk in eigendom.
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NOC: Het pandrecht van ABN AMRO Bank N.V. is als rechtsgeldig beoordeeld.
In de tweede verslagperiode is de voortzettingsperiode medio april 2022
afgerond. Er heeft een afrekening plaatsgevonden met de leveranciers met
een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud (zie hierna onder het kopje
'eigendomsvoorbehoud'). In de volgende verslagperiode(n) zal er ook met de
pandhouder financieel worden afgerekend over de verkoop gedurende de
voortzettingsperiode.

In de tweede verslagperiode zijn voorts, in overleg met de pandhouder en
een deel van de leveranciers met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud, de
voorraden uit de 32 w inkels door middel van online-veilingen verkocht en
uitgeleverd vanuit de verschillende w inkels. Het andere deel van de
leveranciers met een eigendomsvoorbehoud heeft haar goederen opgehaald
tegen betaling van een kostendekkende boedelbijdrage. Met de pandhouder
en de leveranciers met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is
overeengekomen dat de kosten van de veilingen pro rata parte over de
opbrengsten worden verdeeld. In de volgende verslagperiode(n) zal er nog
een aantal restveilingen plaatsvinden voor diverse ICT-goederen die bij de
aanvang van de werkzaamheden zijn veiliggesteld door het veilinghuis. In de
volgende verslagperiode(n) zal voorts de financiële verslaglegging van
genoemde veilingen plaatsvinden.

KE en KEG: KE en KEG hebben geen voorraden of onderhanden werk in
eigendom.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

NOC: In de volgende verslagperiode(n) dient de voorraad te gelde te worden
gemaakt.

NOCB: Omdat NOCB geen voorraden of onderhanden werk in eigendom heeft,
resteren er geen werkzaamheden.
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NOC: In de volgende verslagperiode(n) dient de resterende voorraad te
gelde te worden gemaakt en dient er een financiële afw ikkeling met de
pandhouder en de leveranciers met een eigendomsvoorbehoud plaats te
vinden.

KE en KEG: Omdat KE en KEG geen voorraden of onderhanden werk in
eigendom hebben, resteren er geen werkzaamheden.
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Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

KEG: Aandelen in dochtervennootschappen

NOCB: Domeinnamen en aandelen in
(klein)dochtervennootschappen

NOC: Handelsnamen en beeldmerken

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

NOC: NOC is eigenaar van handelsnamen en beeldmerken. De mogelijkheden
voor het te gelde maken daarvan, al dan niet in het kader van een eventuele
doorstart, worden onderzocht.

NOCB: NOCB is eigenaar van domeinnamen. Daarnaast is NOCB eigenaar van
100% van de aandelen in KantoorExpert Groep B.V. en OfficeCentre GmbH.
OfficeCentre GmbH bevindt zich in een zogenaamde vorläufiger
Insolvenzverfahren. KantoorExpert Groep B.V. is eigenaar van 100% van de
aandelen in Boekhandel van de Ven B.V., Gebr. W inter Amsterdam B.V.,
KantoorExpert B.V., Purchase Expert B.V. en Maritiem Expert B.V. De
mogelijkheden voor het te gelde maken van de aandelenbelangen worden
onderzocht.

01-04-2022 
 1

NOC: In het kader van de gedeeltelijke doorstart zijn de handelsnamen en
beeldmerken aan Staples Nederland B.V. verkocht (zie hierna onder het kopje
'doorstarten onderneming').

NOCB: In het kader van de gedeeltelijke doorstart zijn de domeinnamen aan
Staples Nederland B.V. verkocht (zie hierna onder het kopje 'doorstarten
onderneming'). Omdat alle dochtervennootschappen van NOCB in staat van
faillissement verkeren is het de verwachting dat de aandelen in deze
vennootschappen geen waarde vertegenwoordigen.

KEG: KEG is eigenaar van 100% van de aandelen in Boekhandel van de Ven
B.V., Gebr. W inter Amsterdam B.V., KantoorExpert B.V., Purchase Expert B.V.
en Maritiem Expert B.V. KantoorExpert B.V. en Maritiem Expert B.V. verkeren
in staat van faillissement waardoor het de verwachting is dat de aandelen in
deze vennootschappen geen waarde vertegenwoordigen. De mogelijkheden
voor het liquideren en afw ikkelen van de overige aandelenbelangen worden
onderzocht.

KE: KE heeft voor zover bekend geen andere activa in eigendom.
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NOC: In de volgende verslagperiode(n) dienen de handelsnamen en
beeldmerken te gelde te worden gemaakt.

NOCB: In de volgende verslagperiode(n) dienen de domeinnamen te gelde te
worden gemaakt. De aandelen in de (klein)dochtervennootschappen dienen zo
mogelijk te gelde te worden gemaakt; eventueel zullen vennootschappen
worden geliquideerd dan wel zal daarvoor het faillissement worden uitgelokt.
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NOC: Omdat de handelsnamen en beeldmerken te gelde zijn gemaakt,
resteren er geen werkzaamheden.

NOCB: Omdat de domeinnamen te gelde zijn gemaakt en alle
dochtervennootschappen in staat van faillissement verkeren, resteren er
geen werkzaamheden.

KEG: De aandelenbelangen in de dochtervennootschappen dienen zo
mogelijk te worden geliquideerd en afgewikkeld.

KE: Omdat KE geen andere activa in eigendom heeft, resteren er geen
werkzaamheden.
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4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille KEG € 606.348,00

Debiteurenportefeuille NOC € 1.263.425,94

totaal € 1.869.773,94 € 0,00 € 0,00

NOC: NOC had per datum faillissement vorderingen op (handels)debiteuren ter
hoogte van in totaal € 1.263.425,94. ABN AMRO Bank N.V. beroept zich op een
pandrecht op deze vorderingen. De betalingen door debiteuren worden
gemonitord door een externe partij.

NOCB: NOCB had per datum faillissement slechts vorderingen op NOC en
OfficeCentre GmbH ter hoogte van in totaal € 206.480,-. Omdat beide
debiteuren in staat van insolventie verkeren, is de verwachting dat de
vorderingen niet kunnen worden geïncasseerd. Deze zijn daarom niet
opgenomen in bovenstaand overzicht.
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NOC: Het pandrecht van ABN AMRO Bank N.V. is rechtsgeldig gebleken. In de
tweede verslagperiode is de incasso van de vorderingen door de externe
partij aangevangen.

KE: Niet is gebleken van openstaande debiteurenvorderingen.

KEG: KEG heeft een vordering op een debiteur uit hoofde van een
leningsovereenkomst. De hoofdsom bedraagt € 606.348,- (exclusief rente).
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NOC: In de volgende verslagperiode(n) dient de debiteurenincasso verder ter
hand te worden genomen.

NOCB: Omdat NOCB geen incasseerbare debiteurenvorderingen heeft,
resteren er geen werkzaamheden.
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KE: Omdat KE geen openstaande debiteurenvorderingen heeft, resteren er
geen werkzaamheden.

KEG: In de komende verslagperiode(n) zal de debiteurenvordering ad €
606.348,- in overleg met de pandhouder worden geïncasseerd.
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5. Bank/Zekerheden



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

€ 15.629.881,43

Toelichting vordering van bank(en) 

ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering ingediend in het faillissement uit
hoofde van verschillende leningen en (krediet)faciliteiten. NOC en NOCB zijn
samen met een deel van de (klein)dochtervennootschappen van NOCB
hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld.
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€ 15.629.881,43

Toelichting vordering van bank(en) 

KE en KEG zijn eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de bankschuld.
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NOC: NOC leaset voor haar bedrijfsactiviteiten 46 voertuigen bij diverse
leasemaatschappijen (operational lease). Daarnaast leaset NOC apparatuur
voor print- en drukwerk (zowel operational als financial lease). Met de
leasemaatschappijen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de
voertuigen en de apparatuur gedurende de voortzettingsperiode.

NOCB: NOCB leaset één voertuig dat in gebruik is bij een w inkel van NOC
(operational lease). Met de leasemaatschappij zijn afspraken gemaakt over het
gebruik van het voertuig gedurende de voortzettingsperiode.
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NOC en NOCB: de leasevoertuigen en –apparatuur zijn aan de
leasemaatschappijen geretourneerd en de leaseovereenkomsten zijn
geëindigd.

KE: KE leasete zes voertuigen bij diverse leasemaatschappijen die in gebruik
waren bij groepsvennootschappen van KE (operational lease). De
leasevoertuigen zijn aan de leasemaatschappijen geretourneerd en de
leaseovereenkomsten zijn geëindigd.

KEG: KEG leasete vijf voertuigen bij twee leasemaatschappijen die in gebruik
waren bij groepsvennootschappen van KEG (operational lease). De
leasevoertuigen zijn aan de leasemaatschappijen geretourneerd en de
leaseovereenkomsten zijn geëindigd.
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5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

ABN AMRO Bank N.V. heeft in het kader van de voornoemde
kredietovereenkomst de gebruikelijke zekerheden bedongen bij NOC en NOCB.
De zekerheden bestaan uit een hypotheekrecht op het bedrijfspand van NOCB
alsmede pandrechten op voorraden, inventaris, vorderingen, aandelen en IE-
rechten van NOC en NOCB. Een andere financier, October Factory S.A.S., heeft
een vordering ingediend in het faillissement van NOCB ter hoogte van €
2.486.861,41. Deze financier pretendeert een tweede pandrecht op de
aandelen in de (klein)dochtervennootschappen van NOCB. De beoordeling van
de zekerheidsrechten is gaande.
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NOC en NOCB: De zekerheden van ABN AMRO Bank N.V. zijn als rechtsgeldig
beoordeeld. De zekerheden van October Factory S.A.S. zijn eveneens als
rechtsgeldig beoordeeld, doch deze zijn tweede in rang ten opzichte van ABN
AMRO Bank N.V.

KE: KE heeft een pandrecht verstrekt aan ABN AMRO Bank N.V. op voorraden,
inventaris, vorderingen, aandelen en IE-rechten. Geen van deze activa zijn
aangetroffen in het faillissement.

KEG: ABN AMRO Bank N.V. heeft een pandrecht op de aandelen van KEG.
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NOC: Voor zover de bedongen zekerheden rechtsgeldig blijken te zijn,
bekleedt ABN AMRO Bank N.V. een separatistenpositie.

NOCB: Voor zover de bedongen zekerheden rechtsgeldig blijken te zijn,
bekleden ABN AMRO Bank N.V. en October Factory S.A.S. een
separatistenpositie.
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De bedongen zekerheden zijn als rechtsgeldig beoordeeld en ABN AMRO
Bank N.V. bekleedt een separatistenpositie. October Factory S.A.S. bekleedt
tevens een separatistenpositie, met dien verstande dat die pas kan worden
uitgeoefend na voldoening van de vordering van de eerste pandhouder.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

NOC: In de eerste verslagperiode hebben circa 35 crediteuren een beroep
gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Van 16 crediteuren is dit beroep
afgewezen omdat van deze crediteuren geen zaken in het faillissement zijn
aangetroffen, mogelijk wegens oneigenlijke vermenging, of omdat zij geen
vordering (meer) hebben op NOC. Het eigendomsvoorbehoud van 13
crediteuren is rechtsgeldig bevonden, waarbij er ten aanzien van 6 crediteuren
nog geen uitsluitsel bestaat over de hoogte van hun vordering. 6 crediteuren
dienen het beroep op het eigendomsvoorbehoud nader te onderbouwen aan
de hand van bewijsstukken.

NOCB: Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.
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NOC: In de tweede verslagperiode hebben zich aanvullend nog 3 crediteuren
gemeld met een eigendomsvoorbehoud. In totaal hebben aldus 38
crediteuren een beroep gedaan om een eigendomsvoorbehoud. Van 22
crediteuren is dit beroep afgewezen omdat van deze crediteuren geen zaken
in het faillissement zijn aangetroffen, mogelijk wegens oneigenlijke
vermenging, of omdat zij geen vordering (meer) hebben op NOC, of omdat zij
niet in staat zijn om het beroep te kunnen staven met de benodigde
bewijstukken. Het eigendomsvoorbehoud van 13 crediteuren is rechtsgeldig
bevonden en met deze crediteuren is tevens consensus bereikt over de
hoogte van hun vordering.

In de tweede verslagperiode heeft er een afrekening plaatsgevonden over
de verkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken gedurende
de voortzettingsperiode. Deze crediteuren hebben een bedrag van totaal €
628.196,81 (grotendeels inclusief btw) ontvangen, ofwel 100% van de
inkoopwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en verkochte
zaken. 2 Crediteuren hebben na voldoening van deze betaling geen
vordering meer op gefailleerde en maken daarom ook geen aanspraak op
eventuele restgoederen die zich in de w inkels bevonden.

Na de voortzettingsperiode zijn er goederen waarop een
eigendomsvoorbehoud rust achtergebleven in de w inkels. Aan de crediteuren
is de mogelijkheid geboden om deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde
restgoederen op te halen tegen betaling van een kostendekkende
boedelbijdrage of om deze goederen mee te verkopen in de veilingen met
omslag van de kosten pro rata parte die samenhangen met de veilingen. 4
Crediteuren hebben de goederen opgehaald in de tweede verslagperiode. 1
Crediteur heeft afstand gedaan van zijn eigendomsvoorbehoud en de
overige 9 crediteuren hebben geopteerd voor de verkoop van de goederen
via de veilingen.

KE en KEG: Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.
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NOC: Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een retentierecht.

NOCB: Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een
retentierecht.
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KE en KEG: Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een
retentierecht.
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5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

NOC: In totaal hebben 13 crediteuren een beroep gedaan op een recht van
reclame. Deze crediteuren pretenderen eveneens een eigendomsvoorbehoud
te hebben. Indien blijkt dat er geen voorraad aanwezig is of als het
eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze goederen rechtsgeldig is
overeengekomen, dan is de beoordeling van het beroep op een recht van
reclame niet langer relevant. Dit zal in de volgende verslagperiode moeten
blijken.

NOCB: Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een recht van
reclame.
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NOC: In de tweede verslagperiode is gebleken dat de crediteuren die een
beroep hebben gedaan op het recht van reclame een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud hadden of dat er geen goederen waren geleverd
binnen de termijn van het recht van reclame dan wel dat deze goederen
oneigenlijk zijn vermengd met andere goederen. Er resteren derhalve geen
werkzaamheden.

KE en KEG: Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een recht
van reclame.
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Toelichting 

NOC: (Nog) niet van toepassing.
NOCB: (Nog) niet van toepassing.

01-04-2022 
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Toelichting 

NOC en NOCB: Aangezien er nog meerdere financiële afrekeningen dienen te
worden verricht, zal in de volgende verslagperiode(n) nadere verslaglegging
worden gedaan over de ontvangen boedelbijdragen.

KE en KEG: (Nog) niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

In de volgende verslagperiode dienen ten aanzien van voorgaande
onderwerpen de volgende werkzaamheden worden verricht:

de beoordeling van de door ABN AMRO Bank N.V. en October Factory
S.A.S. bedongen zekerheden dient te worden afgerond;
de hoogte van de bancaire schuld dient te worden vastgesteld;
de geleasete voertuigen en apparatuur dienen na de
voortzettingsperiode te worden geretourneerd aan de
leasemaatschappijen;
de (gepretendeerde) eigendomsvoorbehouden en reclamerechten van
crediteuren van NOC dienen te worden beoordeeld en afgewikkeld.

01-04-2022 
 1

NOC en NOCB: In de komende verslagperiode(n) dienen de volgende
werkzaamheden te worden verricht:

de hoogte van de bancaire schuld dient te worden vastgesteld onder
andere aan de hand van de afrekeningen die ook met de bank dienen
plaats te vinden;
de uitw inning van de bancaire zekerheden op de
debiteurenvorderingen dient te worden voortgezet;
er dient te worden afgerekend met de crediteuren met een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud ter zake de veilingen; en
er dient verslaglegging te worden gedaan over de boedelbijdragen bij
de verschillende afrekeningen.

KE en KEG:

de hoogte van de bancaire schuld dient te worden vastgesteld onder
andere aan de hand van de afrekeningen die ook met de bank dienen
plaats te vinden; en
de uitw inning van de bancaire zekerheden op de
debiteurenvorderingen dient te worden voortgezet.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

NOC: In de eerste verslagperiode is de onderneming van NOC voortgezet. Alle
32 w inkels en de webshop zijn open gebleven. De voortzettingsperiode duurt
uiterlijk tot en met 13 april 2022.

NOCB: NOCB ontplooit geen zelfstandige ondernemingsactiviteiten. Zij is
slechts bij de voortzetting van de onderneming van NOC betrokken voor zover
dat noodzakelijk is.
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NOC: De voortzettingsperiode is per 13 april 2022 beëindigd. Daarna zijn 10
winkels nog beperkt geopend ten behoeve van Post NL-dienstverlening.
Deze openstelling is per 13 mei 2022 beëindigd.

KE en KEG: Omdat KE en KEG geen zelfstandige ondernemingsactiviteiten
ontplooien, behoorde het voortzetten daarvan niet tot de mogelijkheden.
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Na afronding van de voortzettingsperiode zal de financiële verantwoording
worden opgesteld. Deze wordt in een volgend verslag gepubliceerd.

01-04-2022 
 1

In de tweede verslagperiode is een aanvang genomen met het opstellen van
de financiële verantwoording over de voortzettingsperiode. De uitkomst van
deze verantwoording zal in een later faillissementsverslag worden
opgenomen.
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In de volgende verslagperiode zal de onderneming van NOC, voor zover nodig
in samenwerking met NOCB, worden voortgezet, uiterlijk tot en met 13 april
2022. Vervolgens dient de financiële verantwoording van het voortzetten te
worden opgesteld.
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NOC: De financiële verantwoording dient te worden afgerond.

KE en KEG: Omdat er geen sprake is van een voortzetting van een
onderneming, resteren er geen werkzaamheden.
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Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

NOC: In verband met behoud van waarde en werkgelegenheid worden de
mogelijkheden voor een overname van (een substantieel deel van) de
onderneming onderzocht. In de eerste verslagperiode is direct na het
uitspreken van het faillissement een verkooptraject opgestart. Vervolgens is
van een aantal partijen een indicatieve bieding ontvangen op (onderdelen van)
de onderneming van NOC. De curator heeft vervolgens gesprekken gevoerd
met diverse partijen en de biedingen nader geanalyseerd, hetgeen heeft
geresulteerd in een tweede biedingsronde die thans gaande is.

NOCB: Omdat NOCB geen zelfstandige activiteiten ontplooit, bestaat er geen
mogelijkheid voor het realiseren van een doorstart.
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NOC: De onderneming van gefailleerden bestond uit drie businessunits, te
weten de w inkels, het online gedeelte en het accountmanagement. Ondanks
pogingen daartoe zijn de w inkels niet doorgestart. Dit betreft verreweg de
omvangrijkste businessunit maar uit het gehele doorstarttraject is helder
geworden dat het huidige concept van de w inkels kennelijk ingehaald is door
de tijd. De andere twee businessunits zijn per 13 april 2022 aan Staples
Nederland B.V. (hierna: 'Staples') verkocht. Verkoop aan Stapels was niet
onlogisch nu zij al samenwerkte met OC en Staples zelf ook contractklanten
bediende. In het kader van de doorstart zijn circa 12 werknemers van
gefailleerden bij Staples in dienst getreden.

KE en KEG: Omdat KE en KEG geen zelfstandige activiteiten ontplooien,
bestaat er geen mogelijkheid voor het realiseren van een doorstart.
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NOC: (Nog) niet van toepassing.

NOCB: Niet van toepassing.
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NOC: De koopprijs ter zake de doorstart van Staples bestaat kort gezegd uit
drie onderdelen: 1) een vast deel verschuldigd per overnamedatum, 2) een
vast deel verschuldigd op twee latere momenten en 3) een variabel deel
verschuldigd op meerdere latere momenten. Het betreft het volgende.

Ad. 1: € 128.833,00 (IE-rechten en klantenbestanden van de businessunit
online alsmede eerste deel voor het klantenbestand van de businessunit
accountmanagement)
Ad. 2: € 15.000,00 te betalen in twee latere termijnen (tweede en derde deel
voor het klantenbestand van de businessunit accountmanagement)
Ad. 3: Over de ontvangsten van het variabele deel zal te zijner tijd worden
gerapporteerd.

Met de pandhouder is overeengekomen dat van al voornoemde bedragen de
helft in de boedel zal vloeien en de helft aan de pandhouder zal toekomen.

KE en KEG: Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Toelichting 

NOC: (Nog) niet van toepassing.

NOCB: Niet van toepassing.
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€ 128.833,00

Toelichting 

NOC: € 128.833,00

KE en KEG: Niet van toepassing.

01-07-2022
 2

Toelichting 

NOC: (Nog) niet van toepassing.

NOCB: Niet van toepassing.
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Toelichting 

NOC: Ter zake de doorstart van Staples is geen sprake van een
boedelbijdrage. Met de pandhouder is overeengekomen dat van de
opbrengst van de doorstart de helft in de boedel zal vloeien en de helft aan
de pandhouder zal toekomen.

KE en KEG: Niet van toepassing.
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NOC: In de volgende verslagperiode dient het biedingsproces te worden
voortgezet.

NOCB: Niet van toepassing.
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NOC: In de komende verslagperiode(n) dienen de resteren bedragen ter
zake de koopprijs van Staples te worden ontvangen. Voorts dient over deze
bedragen te worden afgerekend met de pandhouder.

KE en KEG: Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. 01-04-2022 



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

 1

NOC: NOCB heeft op 5 februari 2019 een aansprakelijkheidsverklaring voor de
schulden van NOC gedeponeerd (in de zin van artikel 2:403 BW). De jaarlijkse
instemmingsverklaring voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening
door moedervennootschap NOCB is vanaf de oprichting van NOC in 2018
jaarlijks steeds tijdig door NOC gedeponeerd. NOC is als gevolg vrijgesteld van
de verplichting tot het deponeren van een jaarrekening.

NOCB: De geconsolideerde jaarrekening 2018 is tijdig gedeponeerd (7
november 2019). De voorlopige geconsolideerde jaarrekening 2019 is tijdig
gedeponeerd (7 november 2020). De definitieve geconsolideerde jaarrekening
2019 is gedeponeerd op 13 augustus 2021. De voorlopige geconsolideerde
jaarrekening 2020 is te laat gedeponeerd (15 februari 2022). De termijn voor
het deponeren van de jaarrekening 2021 was ten tijde van het uitspreken van
het faillissement nog niet verstreken.
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KE en KEG: De jaarcijfers van KE en KEG werden geconsolideerd in de
jaarrekening van NOCB (op grond van artikel 2:403 BW). KE en KEG zijn als
gevolg daarvan vrijgesteld van de verplichting tot het deponeren van een
jaarrekening.
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NOC: Niet van toepassing.

NOCB: De jaarrekeningen 2018 en 2019 en de voorlopige jaarrekening 2020
zijn niet voorzien van een goedkeuringsverklaring van de accountant. De
verplichting daartoe bestond vanaf boekjaar 2019.

01-04-2022 
 1

KE en KEG: Niet van toepassing. 01-07-2022
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NOC: Gelet op het beperkte belang (€ 1,-) zal niet worden onderzocht of aan
de stortingsverplichting is voldaan.

NOCB: Omdat de vennootschap langer dan vijf jaar geleden is opgericht, is een
eventuele vordering uit hoofde van de stortingsverplichting verjaard.
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KE en KEG: Omdat de vennootschappen langer dan vijf jaar geleden zijn
opgericht, zijn eventuele vorderingen uit hoofde van de stortingsverplichting
verjaard.

01-07-2022
 2

Toelichting 

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

01-04-2022 
 1



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

In onderzoek

Toelichting 

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

01-04-2022 
 1

NOC en NOCB: In deze verslagperiode is in opdracht van de curator gestart
met de veilingstelling van de financiële administratie alsmede de overige
benodigde documentatie. De curator zal in de volgende verslagperiode(n)
onderzoek doen naar de oorzaak van de faillissementen en mogelijke
onregelmatigheden, de boekhoudplicht, benadelingshandelingen en eventueel
wanbeleid en het bestuur. Met betrokken leidinggevenden en adviseurs zullen
in dat verband gesprekken gevoerd gaan worden.

01-04-2022 
 1

In de volgende verslagperiode(n) dienen de werkzaamheden ten behoeve van
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek te worden verricht.

01-04-2022 
 1

8. Crediteuren

€ 32.058,45

Toelichting 

NOC: € 32.037,27
NOCB: € 21,18

01-04-2022 
 1

€ 115.349,26

Toelichting 

NOC: € 115.273,63
NOCB: € 45,38
KE: € 24,20
KEG: € 6,05

01-07-2022
 2



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

€ 14.355.314,00

Toelichting 

NOC: € 12.235.846,00
NOCB: € 2.119.468,00

01-04-2022 
 1

€ 23.726.056,00

Toelichting 

NOC: € 18.892.254,00
NOCB: € 3.225.693,00
KE: € 809.496,00
KEG: € 798.613,00

01-07-2022
 2

Toelichting 

NOC: Nog niet ingediend.
NOCB: Niet van toepassing.

01-04-2022 
 1

Toelichting 

NOC: Nog niet ingediend
NOCB: Niet van toepassing
KE: Niet van toepassing
KEG: Niet van toepassing

01-07-2022
 2

€ 50.943,99

Toelichting 

NOC: € 50.943,99
NOCB: € 0,00

01-04-2022 
 1

€ 100.947,66

Toelichting 

NOC: € 56.280,99
NOCB: € 0,00
KE: € 44.666,67
KEG: € 0,00

01-07-2022
 2



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

187

Toelichting 

NOC: 181
NOCB: 6

01-04-2022 
 1

292

Toelichting 

NOC: 274
NOCB: 13
KE: 4
KEG: 1

01-07-2022
 2

€ 40.618.471,33

Toelichting 

NOC: € 22.476.852,27
NOCB: € 18.141.619,06

01-04-2022 
 1

€ 44.730.011,99

Toelichting 

NOC: € 26.486.466,25
NOCB: € 18.226.771,13
KE: € 9.288,38
KEG: € 7.486,23

01-07-2022
 2

Thans is nog niet bekend welke w ijze van afw ikkeling te verwachten is. 01-04-2022 
 1

In de volgende verslagperiode(n) zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
worden.

01-04-2022 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Niet is gebleken van lopende procedures. 01-04-2022 
 1

Niet van toepassing. 01-04-2022 
 1

Niet van toepassing. 01-04-2022 
 1

Omdat er geen sprake is van lopende procedures, resteren er geen
werkzaamheden.

01-04-2022 
 1

10. Overig

In de volgende verslagperiode(n) dienen de volgende werkzaamheden te
worden verricht:

NOC:

het biedingsproces voor de eventuele overname van de onderneming
dient te worden voortgezet en zo mogelijk dient een doorstart
gerealiseerd te worden;
de werkzaamheden ten behoeve van de uitdiensttreding van de
werknemers en de loongarantieregeling dienen te worden verricht;
de bedrijfsmiddelen dienen te gelde te worden gemaakt al dan niet in het
kader van een doorstart;
de voorraad dient te gelde te worden gemaakt, al dan niet in het kader
van een doorstart;
de IE-rechten dienen te gelde te worden gemaakt, al dan niet in het
kader van een doorstart;;
de debiteurenincasso dient te worden verricht;
de rechtsgeldigheid van de gepretendeerde zekerheidsrechten dient te
worden beoordeeld;
de hoogte van de bancaire schuld dient te worden vastgesteld;
de leasevoertuigen en -apparatuur dienen aan de leasemaatschappijen
te worden geretourneerd;
de (gepretendeerde) eigendomsvoorbehouden en reclamerechten dienen
te worden beoordeeld;

01-04-2022 
 1



de werkzaamheden voor de voortzetting van de activiteiten dienen te
worden verricht;
de financiële verslaglegging van de voortzetting van de activiteiten dient
te worden opgesteld;
de werkzaamheden ten behoeve van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek dienen te worden opgestart;
de crediteuren dienen nader te worden geïnventariseerd.

NOCB:

de onroerende zaak dient te gelde te worden gemaakt;
de domeinnamen dienen te gelde te worden gemaakt;
de aandelen in de (klein)dochtervennootschappen dienen zo mogelijk te
gelde te worden gemaakt; eventueel zullen vennootschappen worden
geliquideerd dan wel zal daarvoor het faillissement worden uitgelokt;
de rechtsgeldigheid van de gepretendeerde zekerheidsrechten dient te
worden beoordeeld;
de hoogte van de bancaire schuld dient te worden vastgesteld;
het leasevoertuig dient aan de leasemaatschappij te worden
geretourneerd;
de werkzaamheden ten behoeve van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek dienen te worden opgestart;
de crediteuren dienen nader te worden geïnventariseerd.

NOC:

de hoogte van de bancaire schuld dient te worden vastgesteld;
de werkzaamheden ten behoeve van de werknemer die nog in dienst is
dienen te worden verricht;
de resterende bedrijfsmiddelen dienen te gelde te worden gemaakt;
de resterende voorraad dient te gelde te worden gemaakt;
de debiteurenincasso dient te worden verricht;
de afrekening met de pandhouder over de voortzettingsperiode dient
plaats te vinden;
de afrekening met de crediteuren met een eigendomsvoorbehoud en de
pandhouder over de verkoop via de veilingen dient plaats te vinden;
de financiële verslaglegging van de voortzetting van de activiteiten
dient te worden opgesteld;
de werkzaamheden ten behoeve van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek dienen te worden verricht;
de crediteuren dienen nader te worden geïnventariseerd.

NOCB:

de onroerende zaak dient te gelde te worden gemaakt;
de aandelen in de (klein)dochtervennootschappen dienen zo mogelijk
te worden geliquideerd en afgewikkeld;
de werkzaamheden ten behoeve van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek dienen te worden verricht;
de crediteuren dienen nader te worden geïnventariseerd.

KE:

de werkzaamheden ten behoeve van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek dienen te worden verricht;
de crediteuren dienen nader te worden geïnventariseerd.

KEG:

de openstaande debiteurenvordering dient te worden geïncasseerd;
de werkzaamheden ten behoeve van het oorzaken- en

01-07-2022
 2



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

rechtmatigheidsonderzoek dienen te worden verricht;
de crediteuren dienen nader te worden geïnventariseerd.

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk wanneer de faillissementen zullen worden
afgewikkeld.

01-04-2022 
 1

30-9-2022 01-07-2022
 2

Zie onder het kopje 'Plan van aanpak' hiervoor.

Dit openbaar verslag en de bijbehorende financieel verslagen zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten worden ontleend.

01-04-2022 
 1

Bijlagen
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