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Naam onderneming
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Gegevens onderneming
SOLID-AIR HOLDING B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 1713618;
SOLID-AIR B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 17149034;
SOLID-AIR GLOBAL B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 17204541;
SOLID MAINTENANCE B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 17202105;
EXECUTIVE W ORLD B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 17170634;
alle statutair gevestigd en (voorheen) kantoorhoudende te (5657 EA)
Eindhoven aan de
Luchthavenw eg 31 en 45.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Solid-aiR Holding B.V.
De activiteiten bestaan uit holdingsactiviteiten.
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Solid-aiR B.V.
De activiteiten bestaan uit de exploitatie van een luchtvaartmaatschappij,
alsmede het (laten) verrichten van alle handelingen op commercieel, industrieel
en financieel gebied, verband houdende met de luchtvaart en het transport
over land, ter zee en door de lucht, alsmede het deelnemen in, het voeren van
beheer en / of directie over en het bekleden van commissariaten in
ondernemingen.
Solid-aiR Global B.V.
De activiteiten bestaan uit de uitoefening van een vliegtuigmaatschappij, het
w ereldw ijd
aannemen en uitvoeren van vluchten en charters ten behoeve van de
zakelijke- en particuliere markt, alsmede het w ereldw ijd verrichten of laten
verrichten, middels het beschikbaar stellen van daartoe nodige licenties of
vergunningen, van alle handelingen op commercieel, industrieel en financieel
gebied, verband houdende met de luchtvaart en het transport over land, ter
zee en door de lucht.
Solid Maintenance B.V.
Het verrichten van onderhoudsw erkzaamheden aan vliegtuigen en
vliegtuigonderdelen, alsmede het managen van onderhoudstaken.
Executive W orld B.V.
Executive W orld B.V. verzorgde reizen en met name het vervoer van de
reizigers van het
vliegveld naar de plaats van bestemming. Het betrof vliegreizen die door SolidaiR B.V. w erden verzorgd. Solid-aiR B.V. is op 6 oktober 2011 door de
Rechtbank 's-Hertogenbosch in staat van faillissement verklaard. Hierdoor zijn
ook de activiteiten van Executive W orld B.V. gestaakt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2011

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -39.959,00

€ 5.212.364,00

2010

€ 21.129.818,00

€ 146.078,00

€ 4.464.466,00

2009

€ 13.046.844,00

€ -1.259.592,00

€ 3.395.168,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De cijfers met betrekking tot 2011 zijn conceptcijfers tot en met 30 september
2011.
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Solid-aiR Holding B.V.
Jaar Omzet W inst en verlies Balanstotaal
2008 741 17.268 245.360
2009 4.452 -50.040 245.683
Solid-aiR Global B.V.
Jaar Omzet W inst en verlies Balanstotaal
2008 1.059.893 21.168 464.859
2009 1.543.522 -15.540 402.214
Solid Maintenance B.V.
Jaar Omzet W inst en verlies Balanstotaal
2008 0,00 0,00 15.270
2009 0,00 0,00 14.102
2010 0,00 0,00 9.703
concept 2011 (30/9) -27.399 61.823
Executive W orld B.V.
Jaar Omzet W inst en verlies Balanstotaal
2007 0,00 0,00 50.251
2008 0,00 0,00 86.768
2009 0,00 0,00 73.082
concept 2011 (30/9) -27.399

Gemiddeld aantal personeelsleden
46
Toelichting
Solid-aiR Holding B.V.
Bij Solid-aiR Holding B.V. w as per datum faillissement 1 w erknemer in dienst.
Solid-aiR B.V.
Bij Solid-aiR B.V. w aren per datum faillissement 46 w erknemers in dienst.
Solid-aiR Global B.V.
Bij Solid-aiR Global B.V. w aren per datum faillissement 6 w erknemers in dienst.
Solid Maintenance B.V.
Bij Solid Maintenance B.V. w as per datum faillissement 1 w erknemer in dienst.
Executive W orld B.V.
Bij Executive W orld B.V. w aren geen w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 181.798,30
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€ 182.111,22

01-11-2018
15

€ 182.320,13

01-05-2019
17

€ 185.415,15

01-11-2019
18

€ 185.628,76

29-04-2020
19

€ 185.817,53

30-10-2020
20

€ 185.993,38

30-04-2021
21

€ 186.170,60

28-10-2021
22

€ 221.344,02

28-04-2022
23

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-10-2011
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t/m
20-4-2018
van
21-4-2018

01-11-2018
15

t/m
30-10-2018
van
31-10-2018

01-05-2019
17

t/m
23-4-2019
van
24-4-2019

01-11-2019
18

t/m
22-10-2019
van
23-10-2019

29-04-2020
19

t/m
15-4-2020
van
16-4-2020

30-10-2020
20

t/m
15-10-2020
van
16-10-2020

30-04-2021
21

t/m
15-4-2021
van
16-4-2021

28-10-2021
22

t/m
15-10-2021
van
16-10-2021
t/m
15-4-2022

Bestede uren

28-04-2022
23

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

1.203 uur 48 min

15

43 uur 54 min

17

30 uur 18 min

18

23 uur 24 min

19

6 uur 6 min

20

19 uur 18 min

21

18 uur 0 min

22

8 uur 30 min

23

14 uur 48 min

totaal

1.368 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Uren verslagperiode van 21 oktober 2017 tot en met 20 april 2018: 6,3 uren
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Solid-aiR Holding B.V., Solid-aiR B.V., Solid-aiR Global B.V.
Aan het hoofd van het Solid-aiR concern staat Roderick Buijs Holding B.V.
Roderick Buijs
Holding B.V. houdt 100% van het aandelenkapitaal in de vennootschap SolidaiR Holding B.V. en tevens 100% van de aandelen in het geplaatste
aandelenkapitaal van Solid-aiR B.V.
Solid-aiR Holding B.V. houdt daarnaast verschillende aandelenbelangen zoals
een 100%
aandelenbelang in Solid Maintenance B.V., een 100% aandelenbelang in Sky
Professionals
B.V., een 90% aandelenbelang in Solid-aiR Global B.V., een 50%
aandelenbelang in
Executive W orld B.V., een 30% aandelenbelang in Sky Medical Centre B.V., een
100%
aandelenbelang in Solid-aiR GmbH en een 100% van het aandelenbelang in
Solid-aiR
Caribbean N.V.
Solid aiR B.V. houdt tenslotte 85% van de aandelen in het geplaatste
aandelenkapitaal van
Solid-aiR Handling GmbH.
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Bestuurder van Solid-aiR Holding B.V. en Solid-aiR Global B.V. is Roderick Buijs
Holding B.V.
Bestuurder van Solid-aiR B.V. is de heer R.W .P. Buijs in persoon.
Solid-aiR B.V. is een vennootschap w elke is opgericht in 2002. Destijds w erden
de aandelen in Solid-aiR B.V. gehouden door (indirect) de heer Buijs en de heer
Van den Hout. De heer Buijs w as in die tijd commercieel directeur. De heer Van
Hout w as algemeen / financieel directeur. De heer Van den Hout is sinds 2009
niet meer betrokken bij Solid-aiR B.V. Zijn
aandelenpakket (50%) w erd aan Roderick Buijs Holding B.V. overgedragen.
Solid-aiR B.V.
houdt zich met name bezig met het vervoer van personen door de lucht door
het commercieel inzetten van in eigendom aan derden toebehorende
vliegtuigen. Solid Handling GmbH is een vennootschap w elke is gevestigd op
vliegveld W eeze (Duitsland) en verricht aldaar handlingsactiviteiten voor
private jets. In 2005 is Solid-aiR Holding B.V. opgericht. De
bedoeling w as om alle activiteiten onder Solid-aiR Holding B.V. te brengen.
Zover is het echter niet gekomen. In juni 2011 is Solid Maintenance B.V.
opgericht. Hierin vinden nauw elijks activiteiten plaats. Er is een
maintenancevergunning aanvraag gedaan, maar deze aanvraagprocedure ligt
vooralsnog stil. Bij Solid-Maintenance B.V. is 1 w erknemer in dienst.
De activiteiten van Sky Professionals B.V. liggen op het gebied van training /
opleiding van
cabinepersoneel. Deze vennootschap huurt een gedeelte van de derde
verdieping van het
pand aan de Luchthavenw eg 31 te Eindhoven, alw aar ook andere Solid-aiR
vennootschappen
zijn gevestigd. Solid-aiR Global B.V. w erd opgericht in 2007. In Solid-aiR Global
B.V. zouden de internationale, commerciële, activiteiten w orden ondergebracht.
Deze vennootschap w erd
bij vonnis van 6 oktober 2011 reeds in staat van faillissement verklaard.
Solid Maintenance B.V.
De vennootschap w erd opgericht op 31 januari 2007 als PDK Holding B.V. Bij
notariële akte van 4 mei 2011 is de statutaire naam gew ijzigd in SolidMaintenance B.V.
De bedoeling van de directie van de Solid-aiR vennootschappen w as om de
onderhoudsw erkzaamheden voor vliegtuigen in een aparte vennootschap
onder te brengen.
De voorbereidingen hiervoor zijn w el getroffen, doch de activiteiten hebben
nimmer
plaatsgevonden.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.
Executive W orld B.V.
De vennootschap Executive W orld B.V. is een vennootschap w elke is opgericht
in 2005 en
w aar J. W ernaart Beheer B.V. 50% van de geplaatste aandelen houdt. De
activiteiten zouden de exploitatie van een reisbureau zijn. Deze activiteiten
hebben niet of nauw elijks
plaatsgevonden.
Sky Medical Centre B.V. is opgericht in 2011 en is een vennootschap w aarin
Solid-aiR Holding B.V. 30% van de aandelen houdt. De bedoeling w as in deze
vennootschap artsen onder te brengen die zich zouden gaan bezighouden met
keuringen, inentingen en het geven van reisadvies. Deze activiteiten zijn nog
niet opgestart.

In de vennootschap Solid-aiR GmbH zouden geen activiteiten meer w orden
verricht. Deze
vennootschap w as destijds gevestigd op het vliegveld van Münster /
Osnabrück maar zou
recentelijk op de luchthaven W eeze zijn gevestigd.
Binnen de vennootschap Solid-aiR Caribbean N.V. w orden enige activiteiten
verricht. Een
aantal w erknemers van Solid-aiR B.V. tracht in opdracht van Solid-aiR
Caribbean N.V. een vergunning te verkrijgen bij de lokale Inspectie van
Verkeer en W aterstaat om commerciële
vluchten te verrichten. De procedure voor het verkrijgen van de vergunning
w as ten tijde van de faillissementen gaande.

1.2 Lopende procedures
Solid-aiR Holding B.V., Solid-aiR B.V., Solid-aiR Global B.V.
Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende, gerechtelijke, procedures.
W el is de
curator geconfronteerd met diverse uitgebrachte dagvaardingen w elke zijn
uitgebracht door,
met name, vliegtuigeigenaren. Deze dagvaardingen zijn, voor zover de curator
bekend, niet
aangebracht.
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Solid Maintenance B.V.
Er zijn geen lopende procedures.
Executive W orld B.V.
Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.

1.3 Verzekeringen
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.
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1.4 Huur
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.
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1.5 Oorzaak faillissement
Solid-aiR Holding B.V., Solid-aiR B.V., Solid-aiR Global B.V. De curator heeft in de
afgelopen verslagperiode verschillende gesprekken gevoerd met de heer Buijs
en zijn broer, Rogier Buijs. Uit die gesprekken heeft de curator het navolgende
opgetekend. Na het vertrek begin 2009, van de heer Van den Hout, en de
overdracht van zijn aandelen aan Roderick Buijs Holding B.V., heeft Roderick
Buijs zijn broer Rogier Buijs verzocht als interim-bestuurder voor de Solid-aiR
vennootschappen op te treden. In eerste instantie heeft Rogier Buijs deze
taak als interim-manager vervuld en later is hij in vaste dient van Solid-aiR B.V.
gekomen. Omdat Roderick Buijs piloot is diende een ander de bestuurstaken
van de vennootschappen op zich te nemen. Deze taak heeft Rogier Buijs tot de
datum van de faillissementen verricht.
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Op 18 januari 2006 is aan Solid-aiR B.V. een zogenaamde AOC-vergunning
(Aircraft Operator Certificate) verleend. De Inspectie Verkeer en W aterstaat
(hierna: “IVW ”)heeft op 12 en 13 september 2011 ten kantore van Solid-aiR
B.V. een onderzoek gedaan om te bezien of SolidaiR B.V. nog steeds voldeed
aan de voorw aarden die gelden voor een AOC-houder. Naar aanleiding van dat
onderzoek is door de IVW een aantal overtredingen geconstateerd. Als gevolg
van die constatering heeft de IVW Soid-aiR B.V. onder verscherpt toezicht
gesteld. Het onderzoek w as op dat moment nog niet afgerond.
Het onderzoek w erd door de IVW afgerond en heeft geleid tot een
conceptrapport gedateerd 27 september 2011. Dit concept rapport is op
gemelde datum aan het bestuur van Solid-aiR B.V. gezonden. Volgens de IVW
geeft het uitgevoerde onderzoek in een onderlinge samenhang bezien een
beeld van een luchtvaartmaatschappij, w aar overtreding van de voor AOChouders toepasselijke regelgeving niet een incidenteel maar een structureel
karakter heeft. Omdat door de IVW niet uitgesloten w erd dat Solid-aiR B.V.
dusdanige verbeteringen zou doorvoeren en er dus w eer sprake zou kunnen
zijn van een veilige vluchtuitvoering, is besloten de AOC per 28 september
2011 te schorsen en niet in te trekken. Daarnaast w erd de aan Solid-aiR B.V.
verleende exploitatievergunning geschorst. Deze besluiten tot schorsing
golden voor drie maanden en het besluit tot schorsing zou kunnen w orden
ingetrokken indien Solid-aiR B.V. zou aantonen dat zij veilige vluchtuitvoering
w ederom zou kunnen garanderen. Naar aanleiding van het rapport is, na een
daartoe gehouden hoorzitting, de schorsing in w erking getreden en w el vanaf
28 september 2011.
Als gevolg van het schorsen van de AOC-vergunning en exploitatievergunning,
konden de Solid-aiR vennootschappen geen commerciële bluchten meet
uitvoeren w aardoor de inkomstenstroom opdroogde. Dit heeft er uiteindelijk
toe geleid dat aandeelhouder Roderick Buijs Holding B .V. heeft besloten tot
het doen van eigen aangiften faillissement van de vennootschappen Solid-aiR
B.V., Solid-aiR Holding B.V. en Solid-aiR Global B.V.
Uiteraard zal de curator nader onderzoek doen naar de oorzaken van de
faillissementen.
De curator heeft vooralsnog geen redenen om aan te nemen dat de
aangegeven oorzaken onjuist zijn.
Inmiddels heeft de curator een conceptrapportage van een externe accountant
ontvangen. Naar aanleiding van dit rapport zal nader onderzoek volgen. De
curator verw acht hier in een volgend verslag op terug te komen.
De conceptrapportage w elke de curator heeft ontvangen van de externe
accountant heeft vooralsnog niet tot nadere vragen aanleiding gegeven. De
curator zal zich in de komende verslagperiode nader verstaan met het IVW en
de heer Buijs.
De curator is vooralsnog van oordeel dat de directe oorzaak van het
faillissement is gelegen in het intrekken van de AOC-vergunning en de
exploitatievergunning door het IVW . De curator onderzoekt of de heer Buijs in
dat kader een (ernstig) verw ijt kan w orden gemaakt. De curator onderzoekt
tevens of het IVW destijds gegronde redenen had om de AOC-vergunning en
de exploitatievergunning te schorsen. De curator zal in de komende
verslagperiode het onderzoek voortzetten.
De curator verw ijst tevens naar het ingediende bezw aarschrift zoals vermeld in
hoofdstuk 9.

Solid Maintenance B.V.
De oorzaak van het faillissement van Solid Maintenance B.V. moet gezocht
w orden in het failleren van Solid-aiR BV. en Solid-aiR Holding B.V. De curator
verw ijst opnieuw naar zijn aanvangsverslag in beide voornoemde
faillissementen.
Executive W orld B.V.
Executive W orld B.V. zou de reizen en met name het vervoer van de reizigers
van Solid-Air B.V. verzorgen. Solid-Air B.V. is op 6 oktober 2011 door de
Rechtbank ‘s-Hertogenbosch in staat van faillissement verklaard. Hierdoor zijn
ook de activiteiten van Executive W orld B.V. gestaakt. Executive W orld B.V.
genereert derhalve sinds 6 oktober 2011 geen inkomsten. Om te voorkomen
dat de schulden van Executive W orld B.V. (onnodig) verder zouden oplopen,
heeft de curator van Solid-Air B.V. aan de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch het
verzoek gedaan om het faillisement uit te spreken van Executive W orld B.V.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een externe accountant
verzocht onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement. Ten tijde
van het opstellen van dit verslag is er nog geen rapport beschikbaar. De
curator verw acht hier in een volgend verslag op terug te komen.
Vlak na aanvang van het faillissement heeft de curator een pro forma
bezw aarschrift ingediend bij het IVW . In de afgelopen verslagperiode hebben
de heer Buijs en het IVW , naar achteraf is gebleken, veelvuldig met elkaar
gecommuniceerd. Uit één van de besprekingen die partijen hebben gehad is de
curator gebleken dat het IVW een termijn heeft gesteld voor het aanvullen van
de gronden. De aanvulling van de gronden voor het bezw aar dienen op 3
november 2014 te zijn ingediend. De curator is, in overleg, om de gronden van
het bezw aar aan te vullen. De curator verw acht hier in een volgend verslag op
terug te komen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu) een beslissing genomen op het
ingediende bezw aarschrift d.d. 3 november 2011. De inspectie heeft de
bezw aren alle ongegrond verklaard. De curator onderzoekt op beroep bij de
Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, geïndiceerd is. De beslissing van de
inspectie zal daarnaast, zoals eerder aangegeven, onderdeel uitmaken van
het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. De curator verw ijst
tevens naar hetgeen is vermeld in hoofdstuk 9.
De curator heeft beroep ingesteld tegen de beslissing op het ingediende
bezw aarschrift van 3 november 2011. De curator brengt in herinnering dat de
bezw aren alle ongegrond w erden verklaard. De zitting bij de Rechtbank 'sHertogenbosch (sector bestuursrecht), heeft plaatsgevonden op 15 maart
2016. Ten tijde van het opstellen van dit verslag heeft de curator nog geen
vonnis ontvangen. De curator verw acht hier in een volgend verslag op terug te
komen. Verw ezen w ordt tevens naar hetgeen gesteld is onder punt 9.
02-05-2018
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 9.
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 9.
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Dit onderdeel is afgew ikkeld.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1
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Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
02-05-2018
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Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-10-2011

46

De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1
november 2017.

totaal

46

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

02-05-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Solid-aiR Holding B.V., Solid-aiR B.V., Solid-aiR Global B.V.
Tot de overige activa van de Solid-aiR vennootschappen behoren diverse
verstrekte leningen. Uit aan de curator overgelegde jaarrekeningen alsmede
uit de tussentijdse cijfers per 30 september 2011, blijkt dat leningen zijn
verstrekt tot een bedrag ruim € 561.000,-. De curator zal, voor zover mogelijk,
deze leningen opvorderen en incasseren.
Naast de voormelde verstrekte leningen zijn er de diverse aandelenbelangen.
De curator
verw ijst naar hetgeen vermeld is onder 1.1. In het kader van een onderhandse
verkoop is een aantal aandelenbelangen, onder voorbehoud, verkocht. Voor
zover de aandelenbelangen niet verkoopbaar, zijn zullen de vennootschappen
naar het zich laat aanzien in een later stadium failleren.
Naast de verstrekte geldleningen bestaan er ook diverse rekeningcourantvorderingen op
diverse dochtervennootschappen van Solid-aiR B.V. en / of Solid-aiR Holding
B.V. De curator
zal onderzoek doen naar de mogelijkheid van inning ervan.
Naast de in 3.5 genoemde zaken heeft de curator het 85% aandelenbelang in
Solid-aiR
Handling GmbH voor een bedrag van € 16.000,- verkocht, het 100%
aandelenbelang in Solid-aiR Caribbean N.V. voor € 6.500,-, het 100%
aandelenbelang in Sky Professionals B.V. voor € 5.500,-, de aandelen Sky
Medical Centre B.V. voor € 1,- en de goodw ill voor € 30.000,-.
De curator verw ijst ook naar hetgeen gesteld is onder hoofdstuk 6.
De curator heeft recentelijk een volmacht gegeven om het 50%

02-05-2018
3

aandelenbelang in Solid-aiR
Handling GmbH over te dragen. Voor w at betreft de overige aandelenbelangen
heeft de
curator verschillende malen contact gehad met een transporterende notaris
doch de curator
heeft vooralsnog geen concept leveringsakte ontvangen. De curator spreekt
de verw achting uit dat zulks in de komende verslagperiode kan plaatsvinden.
Solid-aiR Holding B.V.
De curator heeft daarnaast diverse leningen, zoals die bleken uit de
administratie van de
diverse vennootschappen, opgeëist. Tot op heden heeft dat ertoe geleid dat in
het faillissement van Solid-aiR Holding B.V. op een aan J. W ernaart Beheer B.V.
verstrekte lening van € 10.000,-, een bedrag van € 5.000,- is afbetaald. Het
restant, zijnde eveneens een bedrag van € 5.000,-, zal uiterlijk op 31 januari
2013 w orden voldaan te vermeerderen met de handelsrente berekent over de
periode 16 maart 2012 tot en met het moment van voldoening. Het
restantbedrag is door J. W ernaart Beheer B.V. in de afgelopen verslagperiode
naar de faillissementsrekening van Solid-aiR Holding B.V. overgeboekt. Dit
betrof een restantbedrag van € 5.200,-.
In de afgelopen verslagperiode is het vijftig procent aandelenbelang in SolidaiR Handling GmbH overgedragen.
De curator w ordt door diverse crediteuren van Solid Air GmbH aangeschreven.
Deze vennootschap verricht geen activiteiten meer en is niet in staat om
zelfstandig aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Solid-aiR Holding B.V.
houdt alle aandelen in het kapitaal van deze vennootschap. De bestuurder van
deze vennootschap is tevens de (indirect) bestuurder van Solid-aiR Holding
B.V. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat hij is uitgeschreven als
bestuurder en daarom niet langer verantw oordelijk is voor deze vennootschap.
De curator betw ist dit en tracht met de bestuurder een oplossing te vinden
voor de situatie.
De curator heeft de bestuurder van Solid Air GbmH geïnformeerd dat Solid-aiR
Holding B.V. slechts aandeelhouder is van Solid Air GmbH en dat
laatstgenoemde vennootschap betalingsplichtig is. De curator verw ijst de
crediteuren daarom door naar de bestuurder van Solid Air GmbH. De curator
heeft begrepen dat de bestuurder van Solid Air GmbH zich w elisw aar heeft
w illen laten uitschrijven, maar dat dit formeel niet mogelijk is zolang er geen
nieuw e bestuurder w ordt benoemd.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de heer Buijs
overeenstemming bereikt over de verkoop van de aandelen in Solid Air GmbH.
Deze aandelen zullen voor een € 1,- w orden overgedragen. De vennootschap
heeft een negatief eigen vermogen en volgens Duits recht w erden diverse
boetes opgelegd. Het formaliseren van de overdracht van aandelen heeft nog
niet plaatsgevonden.
Het formaliseren van de overdracht van aandelen heeft in de afgelopen
verslagperiode plaatsgevonden.
Solid Maintenance B.V.
In het faillissement van Solid Maintenance B.V. w erd de curator geconfronteerd
met een rekening-courantvordering op de voormalige aandeelhouder. Het
bestaan en hoogte w orden betw ist. Partijen zijn tot een schikking gekomen
w el in die zin dat de debiteur een bedrag heeft voldaan van€ 2.500,-. Dit
bedrag is ook op de faillissementsrekening van Solid Maintenance B.V.
overgeboekt.
Overige leningen zijn door de curator opgeëist maar nog niet voldaan. Diverse
aangeschreven debiteuren betw isten dat een lening zou zijn verstrekt dan w el

dat deze leningen nog zouden bestaan ten tijde van het faillissement. De
curator verw acht hier in een nader verslag op terug te komen.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.
Overige leningen zijn nog altijd niet voldaan en maken onderdeel uit van het
onderzoek door de externe accountant.
Executive W orld B.V.
De curator onderzoekt nog of Executive W orld B.V. vorderingen op derden dan
w el andere vennootschappen uit het Solid-aiR concern heeft.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Omvang:
Solid-aiR Holding B.V., Solid-aiR B.V., Solid-aiR Global B.V.
Aan de curator zijn tw ee debiteurenlijsten verstrekt, één debiteurenlijst heeft
betreft openstaande vorderingen in het faillissement van Solid-aiR B.V. Deze
lijst sluit op een bedrag van ruim 1,9 miljoen euro. Ook is aan de curator een
debiteurenlijst overhandigd in het faillissement van Solid-aiR Global B.V. Deze
debiteurenlijst sluit op een bedrag van bijna € 450.000,-.
Opbrengst:
Solid-aiR Holding B.V., Solid-aiR B.V., Solid-aiR Global B.V. De curator heeft vanaf
de datum dat de faillissementen zijn uitgesproken de vorderingen op
debiteuren (w elke verpand w aren aan F. van Lanschot Bankiers N.V.) en nadat
de vordering van F. van Lanschot Bankiers N.V. volledig w as voldaan, de inning
ter hand genomen. Door de curator zijn in de afgelopen jaren in het
faillissement van Solid-aiR B.V. vorderingen op debiteuren geïncasseerd voor
een totaalbedrag van € 302.811,80.
In het faillissement van Solid-aiR Global B.V. heeft de curator vorderingen op
debiteuren geïnd tot een bedrag van € 36.790,50.
Vanw ege het overzetten van de faillissementsverslagen in Kei w ordt in dit
verslag volstaan met de netto resultanten van de inning van vorderingen op
debiteuren. Voor de specificaties w ordt verw ezen naar eerder gedow nloade
faillissementsverslagen. Daarnaast verw ijst de curator naar de aan deze
verslagen gehechte financiële verslagen.
Boedelbijdrage:
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01
Toelichting vordering van bank(en)
Solid-aiR Holding B.V., Solid-aiR B.V., Solid-aiR Global B.V.
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van Solid-aiR B.V. had F. van
Lanschot Bankiers N.V. een vordering van € 169.591,98 uit hoofde van een
verstrekt
rekening-courantfaciliteit. Het krediet is door F. van Lanschot Bankiers N.V. op
29
september 2011 opgezegd als gevolg van het intrekken van de AOC- en
exploitatievergunning. De vordering van F. van Lanschot Bankiers N.V. is door
inning
van vorderingen op debiteuren volledig ingelost.
Door F. van Lanschot Bankiers N.V. is nog een bankgarantie verstrekt ter
hoogte van
circa € 75.000,- aan een Amerikaanse partij voor eventuele kosten gemaakt op
specifieke Amerikaanse vliegvelden. Deze garantie heeft een looptijd tot maart
2012. De curator heeft de bankgarantie opgezegd. De curator verw acht de
creditgelden in maart 2012 op de faillissementsrekening bij te kunnen
schrijven.
De door F. van Lanschot Bankiers N.V. verstrekte bankgarantie ter hoogte van
circa €
75.000,- is vlak voor het verstrijken van de termijn alsnog geclaimd door
degene ten
gunste van w ie de bankgarantie w erd gesteld. Van F. van Lanschot Bankiers
N.V. heeft
als gevolg daarvan de geblokkeerde creditgelden uit laten boeken. De curator
is in overleg met voormelde bank om te bezien op basis w aarvan de
bankgarantie uiteindelijk is getrokken. Ook met de heer Buijs w ordt hierover
overleg gevoerd.
Aan F. van Lanschot Bankiers N.V. is verzocht aan te geven op basis w aarvan
de
garantie is geclaimd. F. van Lanschot Bankiers N.V. heeft aan de curator
diverse stukken gezonden, w aaruit de rechtmatigheid van de claim op de
bankgarantie van € 75.000,- blijkt. Daarmee is discussie afgew ikkeld.
Solid-aiR Holding B.V. hield voorts bankrekeningen aan bij de ABN AMRO Bank
N.V. en
de Rabobank N.V. Op deze bankrekeningen heeft de curator creditgelden
aangetroffen
ten hoogte van respectievelijk € 11.000,-. en € 2.366,40. Ten tijde van het
opstellen van
dit verslag is het bedrag ad € 11.000,- nog niet op de faillissementsrekening
bijgeschreven. Het bedrag ad € 2.366,40 is naar de faillissementsrekening
overgeboekt.
Voor er zover er creditgelden bij andere banken aanw ezig w aren zijn deze
reeds op de
diverse faillissementsrekeningen overgeboekt. De curator verw ijst hiervoor
naar de
aangehechte financiële verslagen.
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Solid-aiR Global B.V. hield een bankrekening aan bij F. van Lanschot Bankiers
N.V. Ten
tijde van het faillissement bedroeg het creditsaldo € 11.062,91. Dit bedrag is
inmiddels
overgeboekt naar de faillissementsrekening.
Voor zover er creditgelden bij andere banken aanw ezig w aren in het
faillissement van
Solid-aiR Global B.V., zijn deze reeds op de diverse faillissementsrekeningen
overgeboekt. de curator verw ijst hiervoor naar de aangehechte financiële
verslagen.
De afgelopen verslagperiode zijn er w ederom creditgelden overgemaakt op de
faillissementsrekeningen. De curator verw ijst naar de aangehechte financiële
verslagen.
Er dient nog een bedrag van ruim € 1.000,- op de faillissementsrekening van
Solid-aiR
B.V. te w orden ontvangen.
Solid Maintenance B.V.
Solid Maintenance B.V. hield een bankrekening aan bij de ABN AMRO Bank N.V.
Ten
tijde van het uitspreken van het faillissement stond deze rekening met een
klein bedrag
debet.
Executive W orld B.V.
Executive W orld B.V. hield een bankrekening aan bij de ABN AMRO Bank N.V.
Deze
bankrekening vertoonde op faillissementsdatum een creditsaldo van € 59,91.
Dit
creditsaldo is door de ABN AMRO Bank N.V. reeds overgemaakt naar de
faillissementsrekening van Executive W orld B.V. Voor er zover er creditgelden
bij
andere banken aanw ezig w aren zijn deze reeds op de diverse
faillissementsrekeningen
overgeboekt. De curator verw ijst hiervoor naar de aangehechte financiële
verslagen.
Vooralsnog heeft overleg tussen Van Lanschot Bankiers N.V. en de heer Buijs
niet
geleid tot meer duidelijkheid over de geclaimde bankgarantie van € 75.000,=.
De curator
zal zijn onderzoek voortzetten.
(NB: w aarde 0,01 ingevoerd i.v.m. bug RP-verslag)

5.2 Leasecontracten
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

02-05-2018
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5.4 Separatistenpositie
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

02-05-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

02-05-2018
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5.6 Retentierechten
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

02-05-2018
3

5.7 Reclamerechten
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.

02-05-2018
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,01

02-05-2018
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Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.
(NB: w aarde 0,01 ingevoerd i.v.m. bug RP-verslag)

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
2017.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
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6.2 Financiële verslaglegging
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november

02-05-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november
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6.5 Verantwoording
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november

02-05-2018
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november

02-05-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november

7.2 Depot jaarrekeningen

02-05-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november

02-05-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november

02-05-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in het verslag d.d. 1 november

02-05-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Solid-aiR Holding B.V., Solid-aiR B.V., Solid-aiR Global B.V.
De curator zal uiteraard onderzoek doen naar de vraag of sprake is van
onbehoorlijk bestuur. Onderdeel van dit onderzoek zal mede zijn de (forse)
uitstaande rekening-courantvorderingen op groepsmaatschappijen, uitstaande
leningen op diverse partijen en uiteraard de bevindingen van de IVW . Ook de
te late deponering van de jaarrekeningen van 2009 in Solid-aiR Holding B.V. en
Solid-aiR Global B.V. maken onderdeel van dit onderzoek uit. De curator zal
daarnaast onderzoek doen naar betalingen verricht in de periode
voorafgaande aan de faillissementen. De curator verw acht hier in een volgend
verslag op terug te komen.
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur dient nog te w orden verricht. Naar
het zich laat
aanzien zal de curator een externe partij benaderen om nader onderzoek naar
de administratie te doen.
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond. De curator is
daarover in
gesprek met de bestuurder. Nader onderzoek is nog noodzakelijk.
De curator onderzoekt of de AOC-vergunning en exploitatievergunning destijds
op juiste
gronden zijn geschorst. Tevens onderzoekt de curator, indien en voor zover dit
het geval is, of de indirect bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. De
curator betrekt bij het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur mede de (forse)
uitstaande rekening-courantvorderingen op groepsmaatschappijen.
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 1 en 9. Ter voorkoming
van
mogelijke verjaring van een of meerdere vorderingen op de (indirect)
bestuurder heeft de
curator in de afgelopen verslagperiode de verjaring gestuit.
Voor w at betreft het onderzoek naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid
verw ijst de
curator naar hetgeen gesteld is onder 1 en 9.
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Solid Maintenance B.V.
Of er sprake is van onbehoorlijk bestuur moet nog nader w orden onderzocht.
Dit onderzoek
omvat ook mogelijk onbehoorlijk bestuur van de overige gefailleerde
Solid-aiR vennootschappen.
De curator verw ijst naar het vorenstaande.
Executive W orld B.V.
De curator zal onderzoek doen naar de vraag of er sprake is van onbehoorlijk
bestuur. De
curator verw acht hier in een volgend verslag op terug te komen.
De curator verw ijst naar het vorenstaande.
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder 1 en 9 van dit verslag.
02-05-2018
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder 1 en 9.

Toelichting

01-11-2019
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Nu de uitspraak door de Raad van State is gedaan zal de curator het
onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur gaan afsluiten.

Toelichting

29-04-2020
19

De curator zal in overleg met de bestuurder treden over deze kw estie.

Toelichting

30-10-2020
20

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode overleg gevoerd met de
(raadsman van de) voormalig bestuurder. Dit overleg heeft nog niet tot een
afronding geleid. De curator verw acht in een volgend verslag hierop terug te
komen.

Toelichting

30-04-2021
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Tot een regeling is het in de afgelopen verslagperiode (nog) niet gekomen. De
curator spreekt de hoop en verw achting uit dat een regeling spoedig tot stand
zal komen.

Toelichting

28-10-2021
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Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator een overleg gevoerd met
de (raadsman van de) voormalig bestuurder. Ten tijde van het opstellen van
dit verslag heeft dat nog niet tot een regeling geleid.

Toelichting
De curator heeft de afgelopen verslagperiode onderhandeld over een
minnelijke regeling met de voormalig bestuurder. Bestuurder heeft enige
aansprakelijkheid uitvoerig en gemotiveerd betw ist. Na een afw eging van

28-04-2022
23

goede en kw ade kansen en zonder enige erkenning van stellingen,
vorderingen en verw eren van de ene partij jegens de andere partij, hebben
partijen een minnelijke regeling getroffen op grond w aarvan de voormalig
bestuurder een bedrag van € 35.000,- ter algehele afdoening heeft betaald.
Daarmee is een discussie beslecht over mogelijk onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

02-05-2018
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Solid-aiR Holding B.V., Solid-aiR B.V., Solid-aiR Global B.V.
De curator heeft vooralsnog geen paulianeuze rechtshandelingen
w aargenomen. De curator
zal uiteraard zijn onderzoek doen naar de vraag of er paulianeuze
rechtshandelingen zijn
gew eest.
Tot op heden heeft de curator geen paulianeuze rechtshandelingen
geconstateerd.
Solid Maintenance B.V.
De curator heeft vooralsnog geen paulianeuze rechtshandelingen
w aargenomen. De curator
zal hiernaar uiteraard nog onderzoek doen.
Tot op heden heeft de curator geen paulianeuze rechtshandelingen
geconstateerd.
Executive W orld B.V.
De curator heeft vooralsnog geen paulianeuze rechtshandelingen
w aargenomen. De curator
zal hiernaar uiteraard nog onderzoek doen.
Tot op heden heeft de curator geen paulianeuze rechtshandelingen
geconstateerd.

Toelichting
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

28-04-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 377.552,57

02-05-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 144.164,00

02-05-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 118.839,41

02-05-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 69.777,33

02-05-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
196

02-05-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.748.481,99

02-05-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog onduidelijk op w elke w ijze de faillissementen kunnen w orden
afgew ikkeld.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Inspectie Leefomgeving en Transport

02-05-2018
3

9.2 Aard procedures
Bestuursrechtelijke procedure

02-05-2018
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9.3 Stand procedures
Solid-aiR Holding B.V., Solid-aiR B.V., Solid-aiR Global B.V., Solid Maintenance
B.V. Executive W orld
De curator voert een procedure tegen een debiteur. De zaak staat op de
rolzitting van 12 november 2014 voor het nemen van een conclusie van
antw oord aan de zijde van de betreffende debiteur.
Voorts w ordt een procedure gevoerd in het kader van het schorsen en
intrekken van de vergunning door het IL&T. Het bezw aarschrift, en met name
de aan te vullen gronden van het bezw aar, dienen op 3 november 2014
bekend te zijn.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn pro forma bezw aarschrift
aangevuld met de gronden. Als gevolg daarvan heeft op 10 april 2015 een
hoorzitting plaatsgevonden ten kantore van de Inspectie Leefomgeving en
Transport te 's-Gravenhage. Het is nog onbekend op w elke termijn een
uitspraak op het ingediende bezw aarschrift komt en of hoger beroep
geïndiceerd is. De curator verw acht hier in een volgend verslag op terug te
komen.
Zoals reeds 1 aangegeven heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport
(Ministerie van Infrastuctuur en Milieu) bij beslissing van 19 oktober 2015
geoordeeld dat de bezw aren die zijn gemaakt tegen het besluit van 28
september 2011 ongegrond zijn. De curator bestudeert de uitspraak van de
inspectie en zal voorts overleg voeren of beroep bij de Rechtbank Arnhem,
geïndiceerd is.
De curator heeft, na bestudering van de uitspraak van de Inspectie, besloten
om beroep in te stellen bij de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht. De
Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht heeft de zaak doorverw ezen naar de
Rechtbank 's-Hertogenbosch. Op 15 maart 1016 heeft de mondelinge
behandeling plaatsgevonden. Naast het ingediende beroepschrift heeft IL&T
een verw eerschrift ingediend. De rechtbank heeft nog geen vonnis gew ezen.
De curator verw acht in het volgende verslag over dit vonnis te kunnen
rapporteren.
Mocht blijken dat de rechtbank het beroep gegrond acht, dan zal de curator
nader onderzoeken of IL&T aansprakelijk kan w orden gehouden voor de
schade die bij de Solid-Airvennootschappen is ontstaan. Mocht blijken dat de
rechtbank het beroep afw ijst, dan zal de curator nader onderzoek doen naar
de vraag of de bestuurder van de Solid-Airvennootschappen aansprakelijk
gehouden kan w orden voor de schade die is ontstaan. De curator verw acht
hier in een volgend verslag op terug te komen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de rechtbank een beslissing genomen en
op 12 september 2016 verzonden. Het ingediende beroep is gegrond verklaard
doch de rechtbank heeft de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand
gelaten. Teneinde de hoger beroeptermijn niet te laten verlopen en de
beslissing van de rechtbank nader te bestuderen (mede in het licht van nader
onderzoek naar de vraag of de bestuurder van de Solid-Air vennootschappen
aansprakelijk kan w orden gehouden voor de schade die is ontstaan) heeft de
curator een pro-forma hoger beroep ingediend bij de Afdeling Rechtspraak bij
de Raad van State.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn pro forma ingediende
hoger beroep bij de Afdeling Rechtspraak bij de Raad van State nader
aangevuld. Ook heeft de curator een verzoek gedaan om bepaalde
documenten in de procedure die niet openbaar zijn gemaakt, alsnog openbaar
te maken. Het verzoek is bij de Raad van State neergelegd en de Raad van
State heeft het IL & T verzocht hierop te reageren. Ten tijde van het opstellen
van dit verslag heeft het IL & T nog niet inhoudelijk hierop kunnen reageren
vanw ege drukte en ziekte. De curator verw acht hier in het volgend verslag op
terug te komen.
Ondanks verzoeken van de curator om het proces te bespoedigen is op het
verzoek om bepaalde documenten in te zien, nog niet beslist. Ook heeft het
IL&T nog geen inhoudelijk verw eer gevoerd. De curator verw acht dat zulks in
de komende verslagperiode zal geschieden.
02-05-2018
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht de procedure te
bespoedigen. De Afdeling Rechtspraak heeft bepaald dat de termijn als
bedoeld in artikel 8:42 lid 1 AW B een termijn van orde is en dat een
verw eerschrift kan w orden meegenomen indien het binnen de termijn van
artikel 8:58 AW B (tien dagen voor de zitting) is ingediend. Een termijn voor de
zitting w erd echter nog niet bepaald.
De behandeling bij de Raad van State stond gepland voor 28 september 2018.
Vanw ege een niet geslaagd beroep bij de geheimhoudingskamer door IL&T,
diende IL&T bepaalde documenten aan de curator te zenden. Omdat het
besluit dat de documenten moesten w orden toegezonden vlak voor de zitting
w erd genomen, heeft de Raad van State besloten de behandeling te
verplaatsen. De zitting zal nu plaatsvinden in het eerste kw artaal van 2019. De
curator zal nadien opnieuw verslag doen.

01-11-2018
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In de afgelopen verslagperiode heeft een zitting bij de Raad van State
plaatsgevonden. De Raad van State heeft vervolgens op 6 maart 2019
uitspraak gedaan en het hoger beroep ongegrond verklaard en de uitspraak
van de rechtbank bevestigd. De curator heeft een verzoek tot
schadevergoeding (in verband met de lange termijn) ingesteld. Daarop heeft
de Raad van State ten tijde van dit verslag nog geen uitspraak gedaan.
De Curator zal hier in een volgend verslag op terugkomen.

01-05-2019
17

De Raad van State heeft een schadevergoeding toegekend ter hoogte van €
256,41 en € 192,-. deze bedragen zijn inmiddels op de boedelrekening
bijgeschreven.

01-11-2019
18

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

29-04-2020
19

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich ook in de komende verslagperiode, onder meer,
bezighouden met de
navolgende w erkzaamheden:
1.
2.
3.
4.

registratie crediteuren;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
procedure IL&T; en
afw ikkeling faillissementen.

De curator zal zich ook in de komende verslagperiode, onder meer,
bezighouden met de
navolgende w erkzaamheden:
1.
2.
3.
4.

02-05-2018
3

01-05-2019
17

registratie crediteuren;
onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
afw ikkeling procedure IL&T; en
afw ikkeling faillissementen.

De curator zal zich ook in de komende verslagperiode, onder meer,
bezighouden met de
navolgende w erkzaamheden:

01-11-2019
18

1. afw ikkeling onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
2. afw ikkeling faillissementen.

De curator zal zich ook in de komende verslagperiode, onder meer,
bezighouden met de
navolgende w erkzaamheden:

29-04-2020
19

1. afw ikkeling onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
2. afw ikkeling faillissementen.

De curator zal zich ook in de komende verslagperiode, onder meer,
bezighouden met de
navolgende w erkzaamheden:

30-04-2021
21

1. afw ikkeling onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
2. afw ikkeling faillissementen.

De curator zal zich ook in de komende verslagperiode, onder meer,
bezighouden met de
navolgende w erkzaamheden:

28-10-2021
22

1. afw ikkeling kw estie onbehoorlijk bestuur; en
2. afw ikkeling faillissementen.

Alle openstaande kw estie zijn afgew ikkeld. Dit is een eindverslag.

28-04-2022
23

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onduidelijk op w elke termijn de faillissementen kunnen w orden
afgew ikkeld.

02-05-2018
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Dit is een eindverslag.

Bijlagen
Bijlagen

28-04-2022
23

