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Faillissementsnumrner : C/08/201193 F
Uitspraakdatum
: 23 september 2020
Vonnis tot faillietverklaring

Rechtbank Overijssel, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken.
Door de stichtingen
Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek, handelende onder de naam St.
Pensioenfonds Metaal en Techniek,
Stichting Sociaal Fonds Metaal en Techniek,
Stichting Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek,
alle gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Gravenhage,
en
Stichting Wij Techniek, voor statutaire naamswijziging genaamd de stichting Stichting
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf,
gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Gravenhage, mede kantoorhoudende te Woerden,
advocaat mr. E.T. van den Hout, kantoorhoudende te Amsterdam,
is een verzoekschrift ingediend tot faillietverklaring van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EVK Installatie B.V.,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
78392063,
gevestigd en kantoorhoudende 7531 TG Enschede, Oosterstraat 87.
Dit verzoek is ter terechtzitting behandeld.
De motivering

De rechtbank overweegt als volgt.
In het coronaformulier dat is ingediend namens schuldenares, is aangegeven dat zij de
vorderingen van de aanvragers erkent en dat geen verweer wordt gevoerd.
In verband met wat bij verzoekschrift is gesteld, is summierlijk gebleken van het
vorderingsrecht van verzoeksters. Ook is summierljk gebleken dat er feiten en
omstandigheden aanwezig zijn die aantonen dat schuldenares in de toestand verkeert van te
hebben opgehouden te betalen, nu zij meer schulden bij meer dan één schuldeiser onbetaald
laat.
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Nu het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenares in Nederland ligt, is deze
rechtbank op grond van de bepalingen van de Faillissementswet en Verordening (EU)
2015/848 betreffende insolventieprocedures bevoegd deze hoofdprocedure te openen.
De beslissing

De rechtbank:
-

-

-

verklaart EVK Installatie B.V. voornoemd, in staat van faillissement;
benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. A.H. Margadant en stelt
aan tot curator mr. C.M. van der Veer, advocaat te Enschede;
geeft last aan de curator tot het openen van aan de gefailleerde gerichte brieven.

Gewezen en uitgesproken te Almelo op de openbare terechtzitting van 23 september 2020
te 11:48 uur door mr. A.H. Margadant, lid van voormelde enkelvoudige kamer, in
aanwezigheid van G.V. Cassese, griffier.
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