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Algemene gegevens
Naam onderneming
Synapsis B.V.

17-09-2018
5

Gegevens onderneming
Synapsis B.V.
KvK: 16086767
Statutaire zetel: Boxtel
Adres: Ladonksew eg 5
Postcode: 5281 RN
Plaats: Boxtel
Postadres: Postbus 250, 5280 AG, Boxtel

17-09-2018
5

Activiteiten onderneming
De activiteiten van Synapsis bestaan volgens de KvK uit het doen ontw erpen,
model maken,
tekenen en berekenen van beton, metaal en andere constructies. Daarnaast
omvatten de
activiteiten eveneens het begeleiden, jobcoaching alsmede aannemen van
w erk voor speciale
doelgroep, personen die niet of moeilijk in het arbeidsproces geraken. De
w erkzaamheden van
Synapsis kw amen concreet neer op het te w erk stellen van w erknemers bij
andere
bouw bedrijven voor de daar lopende projecten.

Financiële gegevens

17-09-2018
5

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 2.157.391,00

€ -229.032,00

€ 590.474,00

2013

€ 2.036.306,00

€ 108.533,00

€ 548.339,00

2015

€ 1.137.524,12

€ -292.491,36

€ 275.686,95

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
16

17-09-2018
5

Toelichting
Volgens de KvK w aren 120 w erknemers in dienst. De personeelslijst op datum
faillissement
vermeld slechts 16 w erknemers.

Boedelsaldo
€ 2.308,29

17-09-2018
5

€ 2.120,19

15-03-2019
6

€ 8.068,82

16-09-2019
7

€ 7.987,74

16-03-2020
8

€ 7.993,61

16-09-2020
9

€ 3.364,63

16-03-2021
10

€ 10.532,71

16-09-2021
11

€ 33.292,67

16-03-2022
12

€ 10.492,45

14-09-2022
13

Verslagperiode

Verslagperiode
van
5-3-2018

17-09-2018
5

t/m
16-9-2018
van
17-9-2018

15-03-2019
6

t/m
10-3-2019
van
11-3-2019

16-09-2019
7

t/m
6-9-2019
van
7-9-2019

16-03-2020
8

t/m
15-3-2020
van
16-3-2020

16-09-2020
9

t/m
11-9-2020
van
12-9-2020

16-03-2021
10

t/m
14-3-2021
van
15-3-2021

16-09-2021
11

t/m
12-9-2021
van
13-9-2021

16-03-2022
12

t/m
13-3-2022
van
14-3-2022
t/m
28-8-2022

Bestede uren

14-09-2022
13

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

161 uur 24 min

6

27 uur 42 min

7

25 uur 36 min

8

11 uur 18 min

9

44 uur 6 min

10

20 uur 48 min

11

18 uur 24 min

12

88 uur 12 min

13

36 uur 54 min

totaal

434 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Verslag 5:
Bestede tijd verslagperiode 7,8 uur

17-09-2018
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De enig aandeelhouder en statutair bestuurder van Synapsis is Hoeven Beheer
B.V. De enig
aandeelhouder en statutair bestuurder van Hoeven Beheer B.V. is de heer
E.C.A. van
Stevendaal.

17-09-2018
5

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het faillissement w as een procedure aanhangig tussen de heer
G.S. Krupa en
Synapsis. Deze procedure bevond zich in staat van het w ijzen van vonnis,
hetgeen op 1
september 2016 is gebeurd. Hierin is Synapsis veroordeelt tot betaling van een
bruto
loonbedrag groot € 21.263,75 aan de heer Krupa.

1.3 Verzekeringen

17-09-2018
5

1.3 Verzekeringen
Synapsis heeft een aansprakelijkheidsverzekering lopen bij Aegon en een
zekerheidscombinatie bedrijven bij CZ. De curator heeft de verzekeraars
aangeschreven en verzocht de polissen te beëindigen en eventuele restituties
over te boeken op de boedelrekening.

17-09-2018
5

Verslag 3:
De verzekeringen zijn beëindigd, maar er is geen sprake gew eest van
restituties.

1.4 Huur
Synapsis had een huurcontract voor het pand aan de Ladonksew eg 5 te Boxtel
met
verhuurder F-Z B.V. Tevens had Synapsis een huurcontract voor een w oning
aan de
Spaanderbank 12 te Lelystad met verhuurder Centrada. Beide
huurovereenkomsten zijn door
de curator bij aangetekend schrijven van 31 augustus 2016 opgezegd ex art.
39 Fw .

17-09-2018
5

1.5 Oorzaak faillissement
Synapsis is begonnen met het te w erk stellen van moeilijk bemiddelbare
mensen, maar na
verloop van tijd zijn met name medew erkers uit Polen bij diverse projecten
ondergebracht.
Synapsis zou volgens de bestuurder de laatste jaren geconfronteerd zijn met
een veranderend klimaat met betrekking tot de aanneming van dergelijke
projecten. Vanw ege de afname in deze projecten zou een enorme terugval van
omzet hebben plaatsgevonden, aldus de bestuurder. Naast de terugval in
omzet liepen een aantal gerechtelijke procedures die voor Synapsis een
slechte afloop hadden. Deze combinatie van feiten zou Synapsis uiteindelijk de
das om hebben gedaan en derhalve is besloten tot de aanvraag van het eigen
faillissement.

17-09-2018
5

Verslag 2
De curator verricht een financieel onderzoek in de administratie van failliet en
zal een aantal betrokkenen horen over de oorzaken van het faillissement.
Verslag 3:
De curator heeft de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd met
betrokkenen over de oorzaken van het faillissement en de aanloop naar het
faillissement. De curator is voornemens zijn conclusies van het onderzoek aan
de betrokkenen voor te leggen in het kader van hoor en w ederhoor.
De conclusies van het onderzoek zijn door de curator aan de betrokkenen
voorgelegd. Zij bestrijden de bevindingen van de curator. De curator beraadt
zich over de te nemen stappen.

15-03-2019
6

De betreffende betalingen zijn als paulianeus (benadelend voor schuldeisers)
door de curator buitengerechtelijk vernietigd. De De curator heeft de betrokken
partijen verzocht de betalingen ongedaan te maken, dan w el een minnelijke
regeling voor te stellen. De curator is op dit moment in afw achting van een
reactie van de betrokkenen. De curator gaat er vanuit dat zij zoals eerder
vermeld het paulianeus karakter van de betalingen bestrijden. Voor zover en

16-09-2019
7

indien betaling of een voorstel tot een minnelijke regeling uitblijft, zal de
curator met toestemming van de rechter - commissaris een procedure
entameren tegen de betrokkenen.
Een voorstel voor een minnelijke regeling is uitgebleven. De curator zal met
toestemming van de rechter - commissaris een dagvaarding uitbrengen.

16-03-2020
8

De curator heeft de rechter-commissaris ingelicht over de aard van de te
nemen rechtsmaatregelen en daarvoor toestemming gevraagd.

16-09-2020
9

De curator heeft een voorlopig getuigenverhoor verzocht bij de rechtbank
teneinde verschillende getuigen te laten verklaren over hun rol bij de
betalingen door gefailleerde vlak voor faillissement. De rechtbank is thans
bezig met het oproepen van die getuigen. De curator w acht de definitieve
datum w aarop een en ander plaats zal vinden af.

16-03-2021
10

De rechtbank heeft de data voor het voorlopig getuigenverhoor bepaald op 24
en 29 september 2021. De getuigen zijn voor dit verhoor opgeroepen.

16-09-2021
11

De getuigenverhoren hebben - na vertraging - inmiddels plaatsgevonden. De
curator verw ijst naar hfd. 7 van dit verslag omtrent de conclusies die hij uit de
verklaringen van de getuigen trekt.

16-03-2022
12

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
16

17-09-2018
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
16

17-09-2018
5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-8-2016

16

totaal

16

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de w erknemers ontslagbrieven gestuurd.

17-09-2018
5

W erkzaamheden zijn afgerond.

14-09-2022
13

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

17-09-2018
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

17-09-2018
5

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

summiere kantoorinventaris

€ 275,00

€ 0,00

totaal

€ 275,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit een summiere kantoorinventaris: een printer,
bureau, tw ee
bureaustoelen, tw ee stellingkasten en een notebook.

17-09-2018
5

De inventaris is overgenomen door de oud feitelijk leidinggevende van
Synapsis voor de
onderhandse verkoopw aarde van € 275,00. Dit bedrag is ontvangen op de
boedelrekening.
Boedelbijdrage: niet van toepassing.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover sprake is van bodemzaken geldt het bodemvoorrecht van de fiscus.

17-09-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de goederen laten inventariseren en taxeren en daarna
onderhands
aangeboden. De enige kandidaat met interesse w as de oud feitelijk
leidinggevende.

17-09-2018
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

17-09-2018
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

17-09-2018
5

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill

€ 4.000,00

€ 0,00

creditsaldo en betalingen na datum faillissement

€ 5.777,83

€ 0,00

totaal

€ 9.777,83

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Op de bankrekeningen bij ABN stonden tw ee creditsaldi van respectievelijk €
351,70 en €
508,89. Deze creditsaldi zijn overgemaakt naar de boedelrekening. Daarnaast
zijn na datum
faillissement nog enkele betalingen ontvangen op de bankrekeningen met een
totale hoogte
van € 4.102,52 en een betaling op de G-rekening van € 814,72. De curator
heeft verzocht
deze betalingen over te maken naar de boedelrekening. Tot slot is sprake
gew eest van de
verkoop van goodw ill voor een bedrag van € 4.000 (exclusief BTW ). De verkoop
van de
goodw ill w ordt hierna onder punt 6.4 en verder uitgebreid toegelicht.

17-09-2018
5

Verslag 3:
In de procedure tussen de curator en het SNCU is de curator in het gelijk
gesteld en heeft de boedel een proceskostenveroordeling ontvangen van
€10.054,50.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator houdt de bankafschriften in de gaten en doet het verzoek
eventuele betalingen na
datum faillissement door te storten naar de boedelrekening. De
bankrekeningen zullen hierna
w orden opgeheven.

17-09-2018
5

W erkzaamheden zijn afgerond.

14-09-2022
13

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

1 debiteur

€ 3.258,87

€ 3.258,87

€ 0,00

totaal

€ 3.258,87

€ 3.258,87

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De openstaande debiteuren per datum faillissement bedragen in totaal €
3.258,87 en betreft één enkele debiteur.

17-09-2018
5

De betreffende debiteur heeft de vordering op 26 augustus 2016 betaald op
de bankrekening
van de gefailleerde. De bedragen zijn inmiddels doorgestort naar de
boedelrekening.
Boedelbijdrage: niet van toepassing.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal overgaan tot het aanschrijven van de debiteur en het
incasseren van de
openstaande vordering.

17-09-2018
5

W erkzaamheden zijn afgerond.

14-09-2022
13

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

17-09-2018
5

ABN Amro Bank heeft geen vordering op Synapsis ingediend.

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend geen.

17-09-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

17-09-2018
5

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

17-09-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover de curator bekend geen.

17-09-2018
5

5.6 Retentierechten
Voor zover de curator bekend geen.

17-09-2018
5

5.7 Reclamerechten
Voor zover de curator bekend geen.

17-09-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

17-09-2018
5

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

17-09-2018
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

17-09-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

17-09-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

17-09-2018
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de goodw ill van Synapsis bestaande uit overname van de
opdrachten voor
klant Moeskops verkocht aan EMCO ENZO B.V. In dit kader zijn eveneens circa
10
arbeidsplaatsen overgenomen.

17-09-2018
5

6.5 Verantwoording
De curator heeft gezocht naar kopers die interesse hadden in overname van
activiteiten,
echter alleen EMCO ENZO B.V. heeft interesse getoond. De curator heeft
vervolgens met
deze partij onderhandeld over de over te nemen activa en de koopsom.

17-09-2018
5

6.6 Opbrengst
€ 4.000,00

17-09-2018
5

Toelichting
De koopsom voor de goodw ill als omschreven bedraagt € 4.000,00 (exclusief
BTW ). Deze
koopsom is reeds overgemaakt op de boedelrekening.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

17-09-2018
5

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zoeken naar kandidaten en het voeren van onderhandelingen met EMCO ENZO
B.V.

17-09-2018
5

W erkzaamheden zijn afgerond.

14-09-2022
13

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

17-09-2018
5

Zie punt 1.5.
Verslag 3:
De curator is voornemens zijn conclusies in het kader van hoor en w ederhoor
voor te leggen aan de betrokkenen.
Verslag 4:
Aan de boekhoudplicht is voldaan.
Zie paragraaf 1.5

15-03-2019
6

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: nog niet gedeponeerd.
2014: 29-01-2016 (vaststelling 23-07-2015)
2013: 21-07-2014 (vaststelling 21-07-2014)
2012: 31-01-2014 (vaststelling 31-01-2014)

17-09-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

17-09-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is langer dan vijf jaren gelden opgericht, zodat een
eventuele vordering uit
hoofde van het niet hebben voldaan aan de stortingsverplichting is verjaard
(HR 17 oktober
2003, NJ 2004, 282: De Rijk/Van Roy).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

17-09-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

17-09-2018
5

Nog in onderzoek.
Zie punt 1.5.
Verslag 3:
De curator is voornemens zijn conclusies in het kader van hoor en w ederhoor
voor te leggen aan de betrokkenen.
Verslag 4:
De curator heeft enkele dubieuze betalingen geconstateerd. Deze betalingen
zouden
tevens kunnen leiden tot onbehoorlijk bestuur. De curator is thans eerst in
overleg met
de w ederpartij van de dubieuze betalingen in het kader van een oplossing.
Verslag 5:
De curator heeft geen minnelijke oplossing kunnen bereiken met de
w ederpartijen van de paulianeuze betalingen. In dit kader onderzoekt de
curator eerst de mogelijkheden voor het voeren van een procedure of het
oproepen van betrokken partijen voor verhoor.

Toelichting

15-03-2019
6

Zie paragraaf 1.5

Ja

16-03-2022
12

Toelichting
De curator is van mening dat de voormalig middellijk bestuurder en
aandeelhoudster kort voor faillissement betrokken is gew eest bij gefailleerde
als feitelijk leidinggevende naar aanleiding van verschillende
getuigenverklaringen. De curator gaat over tot een formele
aansprakelijkstelling.

Toelichting
Zie 7.7.

7.6 Paulianeus handelen

14-09-2022
13

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

17-09-2018
5

Nog in onderzoek.
Verslag 2
De curator verricht separaat onderzoek naar mogelijke paulianeuze
transacties. Deze zullen
tevens w orden meegenomen in het financieel onderzoek in de administratie.
Verslag 3:
De curator is voornemens zijn conclusies in het kader van hoor en w ederhoor
voor te leggen aan de betrokkenen.
Verslag 4:
De curator heeft enkele dubieuze betalingen geconstateerd die vlak voor
datum faillissement hebben plaatsgevonden. De curator heeft de betreffende
betalingen
buitengerechtelijk vernietigd en heeft een voorstel gedaan aan de w ederpartij
voor een
minnelijke oplossing van de kw estie. De w ederpartij heeft het voorstel niet
geaccepteerd en verw eer gevoerd tegen de buitengerechtelijke vernietiging.
De curator beraad zich thans over het nemen van vervolgstappen.
Verslag 5:
De curator heeft heeft geen minnelijke oplossing kunnen bereiken in verband
met de vernietiging van de paulianeuze betalingen. De curator onderzoekt de
mogelijkheden voor het voeren van een procedure of het oproepen van
betrokken partijen voor verhoor.

Toelichting

15-03-2019
6

Zie paragraaf 1.5

Toelichting

16-03-2021
10

Zie paragraaf 1.5. en hfd 9. De curator heeft een voorlopig getuigenverhoor
verzocht bij de rechtbank.

Ja

16-03-2022
12

Toelichting
De verhoren hebben thans plaatsgevonden.

Toelichting
Zie 7.7.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

14-09-2022
13

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De rechtbank heeft de data voor het voorlopig getuigenverhoor bepaald op 24
en 29 september 2021. De getuigen zijn voor dit verhoor opgeroepen.

16-09-2021
11

Inmiddels heeft het voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden. Hiervoor zijn
meerdere data dan begroot nodig gew eest. De curator meent dat van de
getuigenverklaringen kan w orden afgeleid dat sprake is gew eest van
paulianeus c.q. onrechtmatig handelen. Ook is de curator van oordeel dat
sprake is gew eest van kennelijk onbehoorlijk (feitelijk) bestuur ex art. 2:248
BW . De curator zal zijn conclusies delen middels een formele
aansprakelijkstelling.

16-03-2022
12

De curator merkt op dat het uiteindelijke oordeel of sprake is gew eest van
paulianeus c.q. onrechtmatig handelen en het verw ijt ter zake van kennelijk
onbehoorlijk bestuur is voorbehouden aan de rechtbank.
De curator is overgegaan tot een formele aansprakelijkstelling. De
w ederpartijen in kw estie hebben de aansprakelijkheid uitdrukkelijk en
gemotiveerd betw ist. De curator heeft ter zake met toestemming van de
rechter-commissaris een regeling getroffen met de w ederpartijen en die
regeling opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Onderdeel van deze
regeling is dat een bedrag van € 11.250 zal w orden voldaan over een
periode van 11 maanden (tot juli 2023) aan de boedel.

14-09-2022
13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar de boekhoudplicht, onbehoorlijk
bestuur en
paulianeus handelen.

17-09-2018
5

Verslag 3:
De curator zal een fase van hoor en w ederhoor toepassen en op basis
daarvan definitieve
conclusies trekken.
Verslag 4:
Nagaan vervolgstappen paulianeuze betalingen.
Verslag 5:
Afw ikkelen paulianeuze betalingen.
Curator beraadt zich over de te nemen stappen

15-03-2019
6

Zie paragraaf 1.5.

16-09-2019
7

Het bijw onen van het getuigenverhoor op basis w aarvan conclusies w orden
getrokken over het eventuele vervolg.

16-09-2021
11

Aansprakelijkstelling ex pauliana c.q. onrechtmatig handelen en kennelijk
onbehoorlijk bestuur.

16-03-2022
12

Monitoren betalingen conform regeling.

14-09-2022
13

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 45.765,04

17-09-2018
5

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend van € 44.300,47 en F-Z een
huurvordering van € 1.464,57

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 101.593,00

17-09-2018
5

€ 40.125,00

15-03-2019
6

Toelichting
Er is bew aar gemaakt tegen de OB aanslag 3e kw artaal 2016. De fiscus heeft
de vordering met € 61.468,00 verlaagd.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 17.219,99

17-09-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

17-09-2018
5

Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

17-09-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 84.066,44

17-09-2018
5

€ 161.118,44

16-09-2020
9

Toelichting
Vordering van Retrin Holding ingediend van € 77.052,00.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

17-09-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
G.S. Krupa.

17-09-2018
5

De curator heeft de rechtbank verzocht een voorlopig getuigenverhoor te
gelasten teneinde de rol van verschillende betrokkenen bij mogelijk
paulianeuze betalingen aan derden nader te onderzoeken. In dat kader zijn
verschillende betrokkenen opgeroepen c.q. w orden opgeroepen door de
rechtbank.

16-03-2021
10

9.2 Aard procedures
Vordering tot nabetaling loon.

17-09-2018
5

Verslag 2
Vordering tot naleving door Synapsis van de CAO voor uitzendkrachten en
vergoeding aan
w erknemers van failliet van schade w egens niet-naleving van de cao van €
213.145,- en aan
de SNCU van € 68.775,-.
Voorlopig getuigenverhoor.

9.3 Stand procedures

16-03-2021
10

9.3 Stand procedures
Ten tijde van het faillissement bevond de zaak zich in het stadium dat vonnis
w erd gew ezen. Dit vonnis is reeds gew ezen op 1 september 2016 w aarbij
Synapsis is veroordeeld tot betaling van € 21.263,75 aan de heer Kupra.

17-09-2018
5

Verslag 2
Op 5 maart 2015 heeft de kantonrechter van de Rechtbank Oost-Brabant de
vordering van
de SNCU afgew ezen. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 10 januari
2017 het vonnis w aarvan beroep bekrachtigd en de SNCU veroordeeld de
proceskosten € 10.054,50 aan Synapsis te betalen (zaaknummer
200.172.234/01). Volgens het Gerechtshof is niet komen vast te staan dat
sprake w as van uitzendovereenkomsten. SNCU overw eegt cassatieberoep bij
de Hoge Raad in te stellen.
Verslag 3:
Het SNCU heeft geen cassatieberoep ingesteld en de
proceskostenveroordeling is
overgemaakt op de boedelrekening.
De rechtbank is bezig (buitenlandse) getuigen op te roepen.

16-03-2021
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Het voorlopig getuigenverhoor heeft op verschillende data plaatsgevonden,
tijdens die verhoren zijn verschillende getuigen gehoord.

16-03-2022
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

17-09-2018
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Incasseren proceskostenveroordeling en beoordelen of verw eer in een
eventueel
cassatieberoep zou moeten w orden gevoerd.
De curator w acht de definitieve datum w aarop het voorlopige getuigenverhoor
plaats zal vinden af.

16-03-2021
10

De rechtbank heeft de data voor het voorlopig getuigenverhoor bepaald op 24
en 29 september 2021. De getuigen zijn voor dit verhoor opgeroepen.

16-09-2021
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Het voorlopig getuigenverhoor is thans afgerond.

16-03-2022
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verrichte reguliere faillissementsw erkzaamheden, incasso debiteuren,
onderzoek
rechtmatigheid.

17-09-2018
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Verrichten reguliere faillissementsw erkzaamheden, financieel onderzoek in de
administratie,
onderzoek paulianeuze handelingen.
Verslag 3:
Verrichten reguliere faillissementsw erkzaamheden, afronden financieel
onderzoek en
onderzoek paulianeuze betalingen.
Verslag 4:
Verrichten reguliere faillissementsw erkzaamheden, aanpak paulianeuze
betalingen en
onderzoek onbehoorlijk bestuur.
Verslag 5: Verrichten reguliere faillissementsw erkzaamheden, afw ikkeling
paulianeuze betalingen.
Verrichten reguliere faillissementsw erkzaamheden en beraad over te nemen
stappen

15-03-2019
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Het bijw onen van het getuigenverhoor op basis w aarvan conclusies w orden
getrokken over het eventuele vervolg.

16-09-2021
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Thans dient de curator de betalingsregeling in het kader van de
vaststellingsovereenkomst, zie hfd 7.7. te monitoren. Daarna kan het
faillissement w orden afgew ikkeld. Naar verw achting zal dit omstreeks juli
2023 zijn. Op dit moment spelen verder geen kw esties anders dan de
gebruikelijke w erkzaamheden.

14-09-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van het faillissement zal nog geruime tijd in beslag nemen.

17-09-2018
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Naar verw achting medio 2023.

14-09-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
14-3-2023

14-09-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
De w erkzaamheden van de curator blijken genoegzaam uit het voorgaande.

17-09-2018
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Bijlagen
Bijlagen

