
beschikking
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie
Zittingsplaats Haarlem

insolventienummer: C/15/20/13 S

Beschikking van 12 oktober 2020

Op verzoek van

DE KEIZER MARINE ENGINEERING B.V.,
gevestigd te Zaandam,
advocaten mr. II. De Coninck en mr. V.G.M. Leferink beiden te Amsterdam,
schuldenares,

tot verlening van voorlopige surseance van betaling.

1. De procedure

Bij verzoekschrift van 12 oktober 2020, ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 12
oktober 2020, heeft schuldenares de rechtbank verzocht om haar voorlopige surseance van
betaling te verlenen onder afkondiging van een afkoelingsperiode.

2. De beoordeling

2.1 Gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 van Verordening 20 15/848 van de Raad van
de Europese Unie, is de rechtbank bevoegd deze hoofdinsolventieprocedure te openen,
aangezien het centrum van de voornaamste belangen van schuldenares in Nederland ligt.

2.2 De verzochte surseance van betaling moet voorlopig worden verleend en er dient een
bewindvoerder te worden benoemd.

2.3 Er zal een afkoelingsperiode worden afgekondigd.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1 verleent aan DE KEIZER MARINE ENGINEERING B.V. voorlopig de
gevraagde surseance van betaling;

3.2 bepaalt dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende
goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van schuldenares bevinden, voor
een periode van ten hoogste twee maanden niet kan worden uitgeoefend dan met machtiging
van na te noemen rechter-commissaris;

3.3 benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. M.M. Kruithof
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3.4 stelt aan tot bewindvoerders, om met de schuldenares het beheer over haar zaken te
voeren, mr. R. Mulder advocaat te Haarlem en mr. A.M.H.J.L. Claus advocaat te Heemstede;

3.5 beveelt dat de bekende schuldeisers, alsmede schuldenares, tegen dinsdag 12januari
2021 te 11.30 uur door de bewindvoerders zullen worden opgeroepen om te worden gehoord
omtrent het definitief verlenen van de gevraagde surseance van betaling;

3.6 bepaalt dat de griffier van deze beschikking overeenkomstig artikel 216
Faillissementswet aankondiging zal doen in de Staatscourant.

Deze beschikking is gegeven door mr. S.N. Schipper op 12 oktober 2020, te 15.30 uur, in
aanwezigheid van de griffier.
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