Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

6
20-05-2020
F.01/17/364
NL:TZ:0000015745:F001
10-10-2017

R-C
Curator

mr. S.J.O. de Vries
mr C.W.H.M. Uitdehaag

Algemene gegevens
Naam onderneming
Unilog Projects B.V

15-05-2018
2

Gegevens onderneming
Unilog Projects B.V.
De Smelen 113
5553 CT Valkensw aard

15-05-2018
2

Activiteiten onderneming
ICT activiteiten, met name w aar het betreft de ontw ikkeling en implementatie
van zogenaamde ERP-systemen (financieel projectmanagementsystemen) en
de ontw ikkeling van e-learning projecten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 1.458.344,00

€ -177.742,00

€ 310.636,00

2014

€ 127.250,00

€ -21.974,00

€ 285.120,00

2015

€ 161.540,00

€ 2.198,00

€ 208.654,00

2016

€ 145.046,00

€ -57.328,00

€ 151.777,00

2017

€ 160.346,00

Toelichting financiële gegevens

15-05-2018
2

Toelichting financiële gegevens
W inst en verlies en balanstotaal over 2017 onbekend.

15-05-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

15-05-2018
2

Boedelsaldo
€ 85,92

15-05-2018
2

€ 196,15

07-11-2018
3

€ 414,40

22-05-2019
4

€ 414,88

21-11-2019
5

€ 415,36

20-05-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-11-2017

15-05-2018
2

t/m
15-5-2018
van
16-5-2018

07-11-2018
3

t/m
6-11-2018
van
7-11-2018

22-05-2019
4

t/m
22-5-2019
van
23-5-2019

21-11-2019
5

t/m
21-11-2019
van
22-11-2019

20-05-2020
6

t/m
20-5-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

32 uur 54 min

3

4 uur 0 min

4

8 uur 24 min

5

4 uur 42 min

6

5 uur 0 min

totaal

55 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag en de daarbij behorende bijlagen betreft een openbaar verslag als
bedoeld in artikel 73a Fw . Met het verslag beoogt de curator om
belanghebbenden zo zorgvuldig mogelijk te informeren over de voortgang in
het faillissement. De curator staat echter niet in voor de volledigheid of de
juistheid van de in het verslag opgenomen informatie. Niet uitgesloten is, dat
de curator nog niet alle informatie ter beschikking staat dan w el dat bepaalde
informatie in dit stadium nog niet openbaar gemaakt kan w orden. Aan dit
verslag kunnen om die reden geen rechten w orden ontleend.

15-05-2018
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1:
De vennootschap is opgericht op 20 juli 2010. Het geplaatste kapitaal van de
vennootschap bedraagt € 18.000,--. Volgens de oprichtingsakte heeft
volstorting in geld plaatsgevonden.

15-05-2018
2

Aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap betreffen:
- Van Gansew inkel Beheer B.V., van w ie aandeelhouder/bestuurder is de heer
S.J.E.A.
van Gansew inkel;
- Sepa Beheer B.V., van w ie aandeelhouder/bestuurder is de heer F.J. van
Asch;
- Imbott Group B.V., van w ie aandeelhouder/bestuurder is de heer H. Boersma.

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Volgens opgave van de bestuurder is sprake van een lopende procedure tegen
NSI HNK B.V. De betreffende procedure w erd geschorst in verband met het
faillissement van de vennootschap.

15-05-2018
2

1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
Navraag bij de assurantie tussenpersoon leerde de curator, dat sprake is van
de navolgende verzekeringen;
- een ziekteverzuimverzekering bij Delta Lloyd;
- een W GA-gat plus verzekering bij Delta Lloyd;
- een aansprakelijkheidsverzekering bij Delta Lloyd.

15-05-2018
2

De verzekeraar w erd via de tussenpersoon verzocht om de betreffende
verzekeringen te beëindigen.

1.4 Huur
Verslag 1:
Onroerende zaken:
Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte, staande en gelegen te Utrecht aan de
W eg der Verenigde Naties 1. De betreffende huurovereenkomst w erd door de
curator opgezegd. In overleg met de verhuurder w erd overeenstemming
bereikt over een beëindiging van de huurovereenkomst per 26 oktober 2017.
De betreffende ruimte w as vóór faillissementsdatum door gefailleerde reeds
leeg en ontruimd achtergelaten.

1.5 Oorzaak faillissement

15-05-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
De curator besprak met de bestuurders de oorzaken van het faillissement.
Vooralsnog merkt de curator hierover het volgende op.
Gefailleerde verrichtte activiteiten op het gebied van ICT dienstverlening, met
name w aar het betreft de ontw ikkeling en implementatie van zogenaamde
ERP-systemen (financiële projectmanagementsystemen). De activiteiten zijn
vóór faillissementsdatum reeds gestaakt.
Gefailleerde ontleende haar omzet met name aan grote opdrachten, afkomstig
van Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Als gevolg van een w ijziging van
de samenstelling van de Raad van Bestuur in Erasmus MC, w erden de lopende
projecten afgebouw d en uiteindelijk beëindigd. Er is daarna zow el in eerste
aanleg als in hoger beroep geprocedeerd over de betaling van nog
openstaande facturen alsmede over een nog door gefailleerde ingediende
schadeclaim in verband met volgens gefailleerde onrechtmatig afbreken van
onderhandelingen over te sluiten overeenkomsten.
Laatstgenoemde vordering is zow el in eerste aanleg als in hoger beroep
afgew ezen.
Daarna verdw een ieder perspectief voor te realiseren omzet in de
onderneming. De bestuurders hebben getracht om te komen tot liquidatie van
de vennootschap. Een geschil met de verhuurder van het bedrijfspand gooide
daarbij echter roet in het eten (er is sprake van achterstallige huur, w aarvoor
de verhuurder een procedure had opgestart).
De bestuurder/aandeelhouders zagen zich geconfronteerd met een
liquiditeitsprobleem, w aarvoor geen oplossing te vinden w as. Er zijn geen
lopende opdrachten meer (de laatste opdracht w erd vlak vóór
faillissementsdatum afgew ikkeld). Daarin hebben de aandeelhouders
aanleiding gezien het faillissement van de vennootschap aan te vragen. Het
daartoe strekkende besluit dateert van 13 september 2017.

15-05-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

15-05-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

15-05-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-10-2017

1

Verslag 1: Aan de w erknemer w erd ontslag aangezegd met
toestemming van de rechter-commissaris bij brief van 18 oktober
2017.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
Telefoongesprekken en correspondentie met personeelslid, UW V en rechtercommissaris.

15-05-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1:
Per faillissementsdatum is de vennootschap niet gerechtigd tot de eigendom
van een of meerdere onroerende zaken.

15-05-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1: geen.

15-05-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoormeubilair; computers; laptops

€ 1.441,11

€ 0,00

totaal

€ 1.441,11

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
De curator heeft aan bedrijfsmiddelen aangetroffen enige kantoorinventaris
(kantoormeubilair; computers; laptops e.d.). Deze zaken w erden door de
curator veiliggesteld. De curator onderzoekt de verkoopmogelijkheden. De
bedrijfsmiddelen w erden niet verpand aan derden.

15-05-2018
2

Verslag 2:
De bedrijfsmiddelen w erden verkocht middels een onderhandse online veiling.
Er is een verkoopopbrengst ad € 1.441,11 gerealiseerd. Daarop strekken nog
in mindering de aan de veilingverkoop verbonden kosten.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1: n.v.t.

15-05-2018
2

Verslag 2: de vordering van de fiscus w aarvoor het bodemrecht geldt,
bedraagt € 46.148.
De vordering van de fiscus w aarvoor het bodemrecht geldt, bedraagt €
7.090,--.

20-05-2020
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: inventarisatie inventaris; correspondentie bestuurders
Verslag 2: telefoongesprekken/correspondentie veilingburo en kandidaatkopers

15-05-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

0

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Er is geen sprake van voorraden en/of onderhanden w erk. Het enige nog
lopende project (ASML) w erd vlak vóór faillissementsdatum afgew ikkeld en
gefactureerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

15-05-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: n.v.t.

15-05-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Banksaldo

€ 5.389,18

€ 0,00

totaal

€ 5.389,18

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1:
Er is sprake van immateriële activa, w aaronder handelsnaam, domeinnamen,
telefoonnummer e.d. Nu de activiteiten zijn gestaakt, is tw ijfelachtig of deze te
gelde kunnen w orden gemaakt.

15-05-2018
2

Verslag 2:
Op faillissementsdatum w erd een vordering betaald op de bankrekening van
gefailleerde. Het daaruit voortvloeiende banksaldo ad € 5.389,18 w erd gestort
op de faillissementsrekening.
Voorts w erd een premie-restitutie betaald door Delta Lloyd ad € 27,26.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1: n.v.t.
Verslag 2: correspondentie

15-05-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Verslag 1:
Uit de administratie blijkt, dat sprake is van een vordering op 1 debiteur, zijnde
ASML. Deze vordering w erd op faillissementsdatum geïncasseerd. Het bedrag
w erd gestort op de rekening van gefailleerde bij de Rabobank. Er is geen
sprake van pandrechten van de bank.

15-05-2018
2

Verslag 4:
de op of na faillissementsdatum geïncasseerde bedragen w erden overgeboekt
naar de faillissementsrekening. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van €
5389,18.

22-05-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: n.v.t.

15-05-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 350,02

15-05-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
De vennootschap onderhoudt een bankrelatie met de Rabobank De Kempen.
De curator heeft de Rabobank verzocht om het saldo per faillissementsdatum
(ontstaan door crediteringen op faillissementsdatum) over te boeken naar de
faillissementsrekening. Opmerkelijk is, dat ten laste van dit saldo nog
afboekingen w erden verricht, onder meer ten gunste van de bestuurder van
de vennootschap.
Na correctie is sprake van een debetsaldo ad € 350,02.
€ 350,02
Toelichting vordering van bank(en)
De op of na faillissementsdatum op de bankrekening bij de Rabobank
geïncasseerde bedragen w erden overgeboekt naar de faillissementsrekening.
In totaal gaat het daarbij om een bedrag van € 5389,18. Daardoor resteert
een debet saldo van € 350,02.

5.2 Leasecontracten

22-05-2019
4

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
Per faillissementsdatum is sprake van een financial lease overeenkomst
betreffende een auto, Ford Mondeo. Het contract is minder dan een jaar
geleden afgesloten. Per faillissementsdatum is sprake van een restantschuld
ad € 28.710,28. De curator is in overleg met de leasemaatschappij w aar het
betreft de w aarde van de auto en het eventueel te gelde maken daarvan.

15-05-2018
2

Ten aanzien van de Ford Mondeo is sprake van een restschuld van €
11.843,28. Deze vordering w erd door de leasemaatschappij ter verificatie
ingediend.

21-11-2019
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
Er is geen sprake van verstrekte pandrechten.

15-05-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: n.v.t.

15-05-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
De curator is niet gebleken van geldende eigendomsvoorbehouden. Voor zover
er die w el blijken te zijn, zullen deze door de curator correct w orden
afgew ikkeld.

15-05-2018
2

5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Tot op heden w erden geen retentierechten geclaimd.

15-05-2018
2

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Tot op heden w erden door derden geen reclamerechten geclaimd.

15-05-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

15-05-2018
2

Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: telefoongesprekken/correspondentie Rabobank; studie stukken.
Verslag 2: correspondentie bank.

15-05-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
De activiteiten zijn vlak voorafgaand aan faillissementsdatum gestaakt. Gelet
op het ontbreken van een orderportefeuille w as voortzetting van activiteiten
niet aan de orde.

15-05-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1: n.v.t.

15-05-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: geen.

15-05-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1:
De curator heeft de mogelijkheden bezien om te komen tot een doorstart.
Daarvoor bleken een mogelijkheden te bestaan.

15-05-2018
2

6.5 Verantwoording
Verslag 1: n.v.t.

15-05-2018
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

15-05-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

15-05-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: geen.

15-05-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
De bestuurder heeft aan de curator de brondocumenten alsmede de digitale
administratie overgelegd over 2013 t/m 2017. De curator doet nader
onderzoek hierin.

15-05-2018
2

Verslag 2:
Er lijkt te zijn voldaan aan de administratieverplichting.

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
2012: gedeponeerd
2013: gedeponeerd
2014: gedeponeerd
2015: gedeponeerd
2016: gedeponeerd

op
op
op
op
op

31-12-2013 (tijdig);
29-1-2015 (tijdig);
7-12-2015 (tijdig);
11-5-2016 (tijdig);
14-9-2017 (tijdig).

15-05-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
De accountant van de vennootschap betreft Miroba te Leerdam. De laatst
vastgestelde jaarrekening betreft die over 2016. Bij die jaarrekening is geen
accountantsverklaring gevoegd (vrijstelling voor kleine vennootschappen).

15-05-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
De oprichting van de vennootschap heeft plaatsgevonden op 20 juli 2010.
Volgens opgave w erden de aandelen volgestort. De curator onderzoekt een en
ander.
Verslag 2:
De aandelen w erden volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-05-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1:
De curator zal in de komende periode aan de hand van de administratie een
onderzoek instellen naar de vraag of al dan niet sprake is gew eest van
onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurders.

15-05-2018
2

Verslag 2:
Nog in onderzoek.

Toelichting
Verslag 3: nog in onderzoek

07-11-2018
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1:
De curator onderzoekt in de komende periode of sprake is gew eest van
paulianeus handelen, voorafgaand aan het faillissement.

15-05-2018
2

Verslag 2:
Nog in onderzoek. De curator heeft vragen aan de bestuurders voorgelegd
w aar het betreft enkele betalingen voorafgaand aan faillissementsdatum.

Toelichting
Verslag 3: nog in onderzoek. Met name onderzoekt de curator een aantal aan
groepsvennootschappen gedane betalingen.

Toelichting
Verslag 4:
door de curator w erd een aantal betalingen als paulianeus handelen
aangemerkt. De bestuurders betw isten dit standpunt. De discussie hierover is
vooralsnog geparkeerd, dit in afw achting van pogingen om met crediteuren tot
een crediteurenakkoord te komen.

Toelichting
De curator is nog doende met het bew erkstelligen van een akkoord. Verw ezen
w ordt naar hoofdstuk 10 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

07-11-2018
3

22-05-2019
4

21-11-2019
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:
Onderzoek administratie; correspondentie bestuurders; telefoongesprekken
bestuurders.

15-05-2018
2

Verslag 2:
Bespreking bestuurders; correspondentie bestuurders.
Verslag 3: studie boekhouding; correspondentie bestuurder

07-11-2018
3

Aanpassen bezw aarschrift, studie, correspondentie/telefoongesprekken.

20-05-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2.072,90

15-05-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
Er is een boedelvordering ingediend ad € 2.072,90 ter zake huur ex artikel 39
Fw .
€ 7.569,98
Toelichting
Er is een boedelvordering ingediend ad € 2.072,90 ter zake huur ex artikel 39
Fw .
Het UW V heeft boedelvorderingen ingediend ad € 5.497,08.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

22-05-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 46.653,00

15-05-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend van in totaal € 6.588,--.
Verslag 2:
€ 46.653,-- uit hoofde van loonheffing, omzetbelasting,
vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting.
€ 46.653,00

22-05-2019
4

Toelichting
De belastingdienst heeft vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van €
46.653. Bezien w ordt in hoeverre bezw aar dient te w orden aangetekend
tegen de opgelegde aanslagen. De bestuurders betw isten de juistheid van
een gedeelte van die aanslagen.
€ 15.771,00

21-11-2019
5

Toelichting
Tegen enkele door de belastingdienst opgelegde ambtshalve aanslagen w erd
bezw aar aangetekend. Die aanslagen w erden teruggebracht tot nihil. Thans
bedraagt het totaalbedrag van de ingediende vorderingen van de
belastingdienst € 15.771,--.
€ 11.785,00

20-05-2020
6

Toelichting
Tegen een aantal opgelegde ambtshalve aanslagen w erd bezw aar
aangetekend. Enkele van die bezw aren w erden gehonoreerd. Als gevolg
daarvan is de vordering van de belastingdienst teruggebracht naar € 11.785.
Een bezw aarschrift is al geruime tijd in behandeling bij de belastingdienst
(daarbij gaat het om de ambtshalve opgelegde aanslag over september
2017, in totaal € 4442). Een beslissing van de belastingdienst hierover laat al
ruim zes maanden op zich w achten. Als gevolg daarvan stagneert de
voortgang in de afw ikkeling, onder meer w aar het betreft het beoogde
schuldeisersakkoord. De curator heeft de belastingdienst nogmaals
gemaand.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

15-05-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
Verslag 2:
Het UW V heeft geen vordering ingediend.
€ 6.762,99
Toelichting
Het UW V heeft preferente vorderingen ingediend ad € 6.762,99.

8.4 Andere pref. crediteuren

22-05-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

15-05-2018
2

Toelichting
Verslag 1: geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

15-05-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
3 schuldeisers hebben een concurrente vordering ingediend.
Verslag 2:
6 schuldeisers hebben een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 132.889,14

15-05-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
€ 87.024,59 (concurrent erkend).
Verslag 2:
€ 132.889,14 (concurrent erkend).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
Nog niet bekend.

15-05-2018
2

Verslag 2:
Nog niet bekend.
Verslag 4:
nog niet bekend.

22-05-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
Verificatie vorderingen; crediteurenadministratie; correspondentie.

15-05-2018
2

Verslag 2:
Verificatie vorderingen; crediteurenadministratie; correspondentie.
Verificatie vorderingen.

21-11-2019
5

Correspondentie belastingdienst, crediteurenadministratie.

20-05-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1:
NSI HMK B.V.

15-05-2018
2

9.2 Aard procedures
Verslag 1:
Incasso huurvordering.

15-05-2018
2

9.3 Stand procedures
Verslag 1:
De zaak stond voor conclusie van antw oord. In verband met het faillissement
van de vennootschap w erd de procedure geschorst.

15-05-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: n.v.t.

15-05-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- verkoop activa (inventaris; immateriële activa);
- verificatie vorderingen;
- rechtmatigheidsonderzoek.

15-05-2018
2

Verslag 2:
De curator is nog doende met het rechtmatigheidsonderzoek.
Verslag 3:
De curator is nog doende met het rechtmatigheidsonderzoek. Daaruit vloeit
een aantal vragen voort, w elke hij heeft voorgelegd aan de bestuurders. In de
komende verslagperiode zal hij zijn conclusies dienaangaande formuleren.

07-11-2018
3

Verslag 4:
het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog. De discussie hierin is vooralsnog
geparkeerd. Bestuurders zijn doende te onderzoeken in hoeverre met
schuldeisers tot een crediteurenakkoord gekomen kan w orden. De curator is
daarover in overleg met de bestuurders.

22-05-2019
4

Ten aanzien van een aantal door de belastingdienst opgelegde aanslagen
w erd bezw aar aangetekend. Die aanslagen w erden teruggebracht tot nihil. De
thans bestaande fiscale vordering is reëel. In de komende verslagperiode
zullen crediteuren w orden benaderd over het voorstel voor een
crediteurenakkoord. In afw achting van het resultaat daarvan is de discussie
over door de curator geconstateerde paulianeuze handelingen geparkeerd.

21-11-2019
5

Ten aanzien van een opgelegde ambtshalve aanslag over september 2017
w erd nog bezw aar aangetekend. Daarbij gaat het om een aanslag van €
4442. Een beslissing van de belastingdienst op dit bezw aar laat al ruim zes
maanden op zich w achten. De curator heeft de belastingdienst gemaand.
Zodra op het bezw aar is beslist, kunnen voorbereidingen w orden getroffen
om te komen tot een akkoord met schuldeisers.

20-05-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
In dit stadium kan de curator nog niet aangeven w anneer het faillissement is
afgew ikkeld.

15-05-2018
2

Verslag 2:
Nog niet bekend.
Verslag 3: nog niet bekend.

07-11-2018
3

Verslag 4:nog niet bekend.

22-05-2019
4

Nog niet bekend.

21-11-2019
5

Nog niet bekend.

20-05-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
20-11-2020

10.4 Werkzaamheden overig

20-05-2020
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: rapportage.
Verslag 2: rapportage.

15-05-2018
2

Verslag 3: rapportage.

07-11-2018
3

Verslag 4:rapportage.

22-05-2019
4

Rapportage.

21-11-2019
5

Rapportage.

20-05-2020
6

Bijlagen
Bijlagen

