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Algemene gegevens
Naam onderneming
Verbugt Speciaalbouw B.V.

21-06-2018
1

Gegevens onderneming
Verbugt Speciaalbouw B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 5741
PL Beek en Donk, aan de Everbest nr. 7, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 63813823

21-06-2018
1

Activiteiten onderneming
De onderneming w as gespecialiseerd in het vervaardigen van aanhangw agens
en opleggers, zulks naast het verw erken van staal, aluminium en roestvrije
staal tot producten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 2.167.896,00

€ 510.953,00

€ 360.382,00

2016

€ 2.103.995,00

€ 33.874,00

€ 574.511,00

2015

€ 522.980,00

€ 1.779,00

€ 441.300,00

2018

€ 761.051,00

€ 33.598,00

Toelichting financiële gegevens

21-06-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Het verlies in 2017 is met name veroorzaakt door:
a. Hoger inkoopw aarde van de omzet
b. Hogere salaris- en personeelskosten
c. Hogere huurlasten.

21-06-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
20

21-06-2018
1

Boedelsaldo
€ 6.252,46

21-06-2018
1

€ 23.531,29

12-12-2018
2

€ 54.191,70

20-06-2019
3

€ 19.775,51

19-12-2019
4

€ 24.796,15

11-06-2020
5

€ 29.821,75

09-12-2020
6

€ 34.850,43

07-06-2021
7

€ 39.884,10

07-12-2021
8

€ 40.717,43

28-12-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-5-2018

21-06-2018
1

t/m
19-6-2018
van
20-6-2018

12-12-2018
2

t/m
30-11-2018
van
1-12-2018

20-06-2019
3

t/m
31-5-2019
van
1-6-2019

19-12-2019
4

t/m
30-11-2019
van
1-12-2019

11-06-2020
5

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

09-12-2020
6

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

07-06-2021
7

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021

07-12-2021
8

t/m
30-11-2021
van
1-12-2021
t/m
28-12-2021

Bestede uren

28-12-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

90 uur 0 min

2

62 uur 10 min

3

22 uur 5 min

4

7 uur 55 min

5

1 uur 45 min

6

7 uur 30 min

7

3 uur 15 min

8

2 uur 10 min

9

2 uur 15 min

totaal

199 uur 5 min

Toelichting bestede uren
Toelichting bestede uren totaal:
Verslag 2: 152,17 uren

12-12-2018
2

Bestede uren in verslagperiode (1 december 2018 tot en met 31 mei 2019): 22
uur en 5 minuten
Bestede uren totaal: 174 uur en 15 minuten.

20-06-2019
3

Bestede uren in verslagperiode (1 juni tot en met 30 november 2019): 7 uur en
55 minuten
Bestede uren totaal: 182 uur en 10 minuten

19-12-2019
4

Bestede uren in verslagperiode (1 december 2019 tot en met 31 mei 2020): 1
uur en 45 minuten.
Bestede uren totaal: 183 uur en 55 minuten.

11-06-2020
5

Bestede uren in verslagperiode (1 juni 2020 tot en met 30 november 2020): 7
uur en 30 minuten.
Bestede uren totaal: 191 uur en 25 minuten.

09-12-2020
6

Bestede uren in verslagperiode (1 december 2020 tot en met 31 mei 2021): 3
uur en 15 minuten.
Bestede uren totaal: 194 uur en 40 minuten.

07-06-2021
7

Verslag 8 :
Bestede uren in verslagperiode (1 juni 2021 tot en met 30 november 2021): 2
uur en 10 minuten.
Bestede uren totaal: 196 uur en 50 minuten.

07-12-2021
8

Bestede uren in verslagperiode (1 december 2021 tot en met 28 december
2021: 2 uur en 15 minuten.
Bestede uren totaal: 199 uur en 5 minuten.

28-12-2021
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De enig bestuurder en enig aandeelhouder van de schuldenaar is Verbugt
Beheer B.V., die evenals de schuldenaar op 27 juli 2015 is opgericht.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Verbugt Beheer B.V. is de heer L.J.M.
Verbugt, die tevens h.o.d.n. Verbugt Speciaalbouw .

21-06-2018
1

1.2 Lopende procedures
Geen

21-06-2018
1

1.3 Verzekeringen
Door de schuldenaar w aren diverse verzekeringen afgesloten, ook ter zake
zaken die eigendom zijn van Verbugt Beheer B.V. en/of de heer Verbugt in
privé. De curator heeft de verzekeringen opgezegd, w aarna een bedrag van €
2.507,29 aan premie is gerestitueerd op de boedelrekening.

21-06-2018
1

1.4 Huur
De schuldenaar huurt van haar aandeelhouder een bedrijfsruimte aan de
Everbest te Beek en Donk alsmede van een derde een bedrijfsruimte aan de
Vonderw eg te Beek en Donk. Voorts w erd de inventaris gehuurd van haar
aandeelhouder en/of haar middellijke bestuurder.

21-06-2018
1

Verslag 2:
De betreffende huurovereenkomst zijn in onderling overleg beëindigd.

12-12-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Verbugt runde tot juli 2015 zijn onderneming in een eenmanszaak.
Nadat hij in 2015 in een juridische procedure met een substantiële impact w as
beland, besloot hij zijn onderneming voort te zetten in een
kapitaalvennootschap, w aartoe de schuldenaar w erd opgericht. In de
schuldenaar w erden met name van één opdrachtgever omvangrijke
opdrachten aangenomen, w elke grotendeels w erden gefinancieerd door deze
opdrachtgever. Sinds 2016 w erd de onderneming van de schuldenaar, naar de
bestuurder verklaarde, geconfronteerd met een grote liquiditeits- en tijdsdruk,
doordat – zoals hij stelt – deze opdrachtgever steeds grotere en onmogelijke
eisen ging stellen. Deze veeleisendheid betekende dat de schuldenaar extra
personeel diende in te huren om te voldoen aan de w ensen van deze
opdrachtgever, terw ijl de liquiditeitsdruk – naar de bestuurder stelde – ook tot
hogere inkoopprijzen leidde. Dit alles resulteerde in 2017 tot een substantieel
verlies en door de hoge schuldenlast konden uiteindelijk in 2018 de
betalingsafspraken met de crediteuren niet meer nagekomen w orden. Omdat
de directie geen toekomst meer zag, heeft zij vervolgens op of omstreeks 3
mei 2018 besloten om haar eigen faillissement aan te vragen. De eigen
aanvraag w erd op 9 mei 2018 bij de rechtbank ingediend.

21-06-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
20

21-06-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
20

21-06-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-5-2018

20

totaal

20

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De arbeidsovereenkomst w erden met machtiging van de rechter-commissaris
opgezegd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Verslag 2: Trekker en een lasrobot

€ 18.524,00

totaal

€ 18.524,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

21-06-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bestuurder verklaarde dat alle bedrijfsmiddelen door de schuldenaar
gehuurd w erden van zijn eenmanszaak en/of van Verbugt Beheer B.V.,
hetgeen correspondeert met hetgeen administratief is vastgelegd.

21-06-2018
1

Boedelbijdrage verslag 2:
Niet van toepassing omdat Bank volledig w erd ingelost.

12-12-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdeurw aarder heeft op tw ee machines van derden na het
faillissement bodembeslag gelegd en voor zover de curator bekend inmiddels
één beslag w eer opgeheven.

21-06-2018
1

Verslag 2:
Fiscus heeft het bodembeslag op de tw ee machines opgeheven.

12-12-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft ten aanzien van enkele goederen die aangekocht zijn door de
schuldenaar en vervolgens administratie “geleverd” zijn aan Verbugt Beheer
B.V. onderzoek verricht en besproken met de bestuurder. De curator dient zich
nog een oordeel te vormen over de vraag of deze goederen ook in
civielrechtelijke zin in eigendom geleverd zijn aan Verbugt beheer B.V.

21-06-2018
1

Verslag 2:
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat tw ee goederen, een
trekker en een lasrobot in juridische zin w aren gekocht door en geleverd aan
de schuldenaar, daar w aar de koopsommen daarvan betaald w aren door
Verbugt Beheer B.V. In het kader van een minnelijke regeling / verkoop van de
voorraad w erden deze goederen voor € 18.524 aan de heer V. verkocht.

12-12-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse kleine hoeveelheden metaal en
aanverw ante producten

€ 20.716,84

€ 0,00

totaal

€ 20.716,84

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Aan voorraad w erden diverse stukken metaal en verbindingsmateriaal
aangetroffen. Ook w erd een oplegger als voorraad en enkele modellen als
voorraad aangetroffen. Tw ee gefabriceerde trappen w erden inmiddels met
toestemming van de Bank als pandhouder en met machtiging van de rechterccommissaris verkocht en geleverd aan de opdrachtnemer. Bij een
onderaannemer bevindt zich een deel van een te bouw en oplegger. Deze
onderaannemer heeft jegens de curator een beroep op het retentierecht
gedaan.

21-06-2018
1

Beschrijving:
Verslag 2:
Tw ee trappen, een oplegger, voorraad en metalen karkas

12-12-2018
2

Verkoopopbrengst:
Verslag 2:
€ 20.716,85
Boedelbijdrage:
Verslag 2:
Niet van toepassing omdat de bank volledig w erd afgelost.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Tw ee trappen zijn verkocht en geleverd.

21-06-2018
1

Overleg met de onderaannemer die een beroep doet op retentierecht heeft
plaats gevonden.
Voorts heeft overleg met de opdrachtgever ter zake deze te bouw en oplegger
plaats gevonden.
Tenslotte hebben vergeefse onderhandelingen plaats gevonden ter verkoop
van de aangetroffen oplegger.
Verslag 2:
Met de heer V. hebben onderhandelingen plaats gevonden over de
eigendomsrechten van een tw eetal objecten en uiteindelijk ook de verkoop
van de voorraad. Uiteindelijk met deze objecten en de voorraad tegen de
liquidatiew aarde, te vermeerderen met een bepaalde opslag verkocht aan de
heer V. Onderdeel van de afspraken w as ook de beëindiging van de
respectievelijk huurovereenkomsten en de verplichting tot het ontruimen van
een bedrijfsruimte die gehuurd w erd bij een derde.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Tekeningen

€ 12.100,00

totaal

€ 12.100,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

12-12-2018
2

Toelichting andere activa
Binnen de schuldenaar w erden speciale opleggers gebouw d. De tekeningen
met betrekking tot deze te bouw en opleggers behoren aan de schuldenaar
toe.

21-06-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 2:
Met de directie van de schuldenaar is nader gesproken over de tekeningen, die
aan derden te koop zullen w orden aangeboden.

12-12-2018
2

Verslag 3:
Nu een derde belangstelling leek te hebben voor de tekeningen, is recent
opnieuw met de directie over de verkoop van de tekeningen gesproken. Deze
gesprekken hebben nog niet tot enig resultaat geleid.

20-06-2019
3

Verslag 4:
Inmiddels zijn de rechten op de tekeningen, voor zover deze in de boedel
vielen, met machtiging van de rechter-commissaris verkocht voor € 12.100,inclusief b.t.w .

19-12-2019
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 164.613,19
totaal

€ 164.613,19

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan de bank

21-06-2018
1

Verslag 2:
Doordat de schuld aan de Bank volledig vanuit de opbrengst voor de
zekerheden is afgelost, is het pandrecht op de debiteuren komen te vervallen.

12-12-2018
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Met de Bank is afgesproken dat de curator vooralsnog niet overgaat tot inning
van de debiteuren.

21-06-2018
1

Verslag 2:
De debiteuren zijn allemaal tot betaling aangeschreven. Tot op heden heeft
dat niet tot enige betaling geleid. De reacties van de debiteuren is besproken
met de directie van de schuldenaar en daar w aar opportuun, zullen nadere
acties plaats vinden.

12-12-2018
2

Verslag 3:

20-06-2019
3

Een van de debiteuren dient nog € 54.500,- aan de schuldenaar te betalen,
maar w eigert dit bedrag te betalen stellende dat de geleverde en
geproduceerde producten gebrekkig zijn. Correspondentie met deze debiteur
vindt plaats en mocht het overleg niet tot een voor de boedel acceptabele
schikking leiden, dan zullen rechtsmaatregelen overw ogen w orden.
Ter zake de andere debiteuren is in overleg met de directie van de schuldenaar
vastgesteld dat het om verschillende redenen niet opportuun geacht w ordt om
jegens deze debiteuren verdere incassow erkzaamheden te verrichten.
Verslag 4:

19-12-2019
4

Correspondentie met de eerder genoemde debiteur heeft nog niet tot betaling
en/of een schikking geleid. Verder overleg vindt nog plaats.
Verslag 5:
Overleg met de debiteur heeft niet tot een schikking geleid. De curator zal op
korte termijn beoordelen of hij een procedure tot incasso voldoende opportuun
acht.

11-06-2020
5

Verslag 6:
De curator heeft om zijn moverende redenen nadere stukken bij de directie
van de schuldenaar opgevraagd, zulks nodig ter beoordeling van de vraag of
er voldoende proceskansen zijn. Deze stukken dient de curator nog te
beoordelen.

09-12-2020
6

Verslag 7:
Te vorderen is een bedrag van € 54.500,- inclusief b.t.w . De debiteur heeft
onder overlegging van een kostenopgave en een offerte van een concurrerend
bedrijf het standpunt ingenomen dat hij voor tenminste € 61.625,- (ex b.t.w .)
aan schade heeft vanw ege gebreken aan de geleverde goederen en ter zake
een beroep op verrekening gedaan. Gelet op vorenstaande acht de curator het
niet opportuun om deze debiteur in rechte aan te spreken.

07-06-2021
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 24.966,61

21-06-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2:
De vordering van de Bank is volledig voldaan.
€ 1.026,51

12-12-2018
2

19-12-2019
4

Toelichting vordering van bank(en)
Via de Bank is inmiddels € 1.026,51 aan de boedel voldaan.

5.2 Leasecontracten
Een koffieautomaat en de printers w erden geleasd.

21-06-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank komt een pandrecht toe op de inventaris, de voorraad en de
debiteuren van Verbugt Speciaalbouw B.V. en van Verbugt Beheer B.V.

21-06-2018
1

5.4 Separatistenpositie
De opbrengst van de debiteuren en de voorraad komt onder aftrek van een
boedelbijdrage aan de Bank toe, zulks totdat haar vordering volledig is
voldaan. Het meerdere komt aan de boedel toe.

21-06-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
36 leveranciers van voorraden hebben een beroep gedaan op levering onder
eigendomsvoorbehoud dan w el dat er bij de schuldenaar goederen staan die
van hen zijn.

21-06-2018
1

5.6 Retentierechten
Een spuiter, aan w ie opdracht w as gegeven om het karkas van een te bouw en
oplegger te behandelen, doet jegens de schuldenaar een beroep op
retentierecht.

21-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

21-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Voor zover van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

21-06-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De crediteuren hebben na het uitroepen van het faillissement een mailing van
de curator gehad met het verzoek hun respectievelijke vorderingen ter
verificatie in te dienen en met het verzoek om hun eventuele
(eigendoms)rechten aan te geven. Anderzijds heeft het bestuur van de
schuldenaar aangegeven van w elke leveranciers nog goederen aanw ezig zijn,
w aarna – na onderzoek – de crediteuren w aarvan nog goederen aanw ezig
zijn, zijn uitgenodigd om deze op vrijdag 22 juni 2018 op te halen.

21-06-2018
1

Verslag 2:
De leveranciers die een beroep op enig eigendomsvoorbehoud hebben gedaan
en de partijen die anderszins rechten op bepaalde goederen gelden konden
maken zijn in de gelegenheid gesteld om hun respectievelijke eigendommen op
te halen.

12-12-2018
2

Verslag 3:
Met de crediteur die een beroep op het retentierecht gedaan heeft is een
schikking getroffen aldus dat aan haar het karkas met machtiging van de
rechter-commissaris verkocht is voor € 500,-.

20-06-2019
3

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

21-06-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 2:
De roerende zaken (tw ee machines en de voorraad) eigendom van de
schuldenaar zijn verkocht aan de heer V. die na de aankoop van deze
goederen een nieuw e onderneming is gestart in het voorheen door de
schuldenaar gehuurde pand.

12-12-2018
2

6.5 Verantwoording
Zie elders in het verslag.

12-12-2018
2

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing

21-06-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is zodanig op orde dat de rechten en verplichtingen van de
schuldenaar voldoende gekend kunnen w orden

7.2 Depot jaarrekeningen

21-06-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2015 en over 2016 zijn tijdig gedeponeerd.

21-06-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

21-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de volstortingsverplichting is voldaan

21-06-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk w ordt dit onderzocht.

Toelichting
Verslag 2:
Tot op heden is de curator, noch aan de hand van de administratie, noch aan
de hand van verkregen informatie gebleken dat het faillissement van de
schuldenaar veroorzaakt is door onbehoorlijk bestuur.

21-06-2018
1

12-12-2018
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement hebben een aantal
verdachte transacties plaats gevonden, die door de curator met de bestuurder
besproken zijn en die nader onderzocht zullen w orden.

Toelichting
Verslag 2:
1. Voorafgaand aan het faillissement, feitelijk al vanaf de oprichting van de
schuldenaar, hebben zogenaamde intercompany-betalingen plaats gevonden,
zulks ter voldoening van o.a. bestaande huurverplichtingen en
managementverplichtingen. Uit onderzoek is gebleken dat deze gang van
zaken ook plaats vond voorafgaande aan het faillissement. De curator heeft
zich op het standpunt gesteld dat tenminste een aantal van deze betalingen
als paulianeus zijn te kw alificeren.
2. Voorafgaand aan het faillissement heeft de schuldenaar een in aanbouw
zijnde oplegger geleverd aan een opdrachtgever, w elke levering naar de
mening van de curator op dat moment onverplicht en daarmee paulianeus
plaats vond .

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

21-06-2018
1

12-12-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De administratie is aan een quick scan onderw orpen. Met een aantal relevante
crediteuren, een personeelslid en de bestuurder hebben gesprekken plaats
gevonden ter opheldering van de feiten voorafgaande aan het faillissement.
Voorts heeft de curator een back-up laten maken van de financiële
administratie en het email-verkeer, w aarna ook deze onderzocht zijn.

21-06-2018
1

Verslag 2:
1. Ter zake de betalingen die kort voor het faillissement plaats vonden, heeft
de curator onder voorbehoud van de nog te verkrijgen goedkeuring Rechtercommissaris een regeling met de heer V. getroffen.
2. Ter zake de geleverde oplegger heeft de curator een taxatie laten uitvoeren
en zich de afnemer op het standpunt gesteld dat levering paulianeus plaats
vond. Met de afnemer vindt overleg plaats om te komen tot een minnelijke
regeling.

12-12-2018
2

Verslag 3:
1. Ter zake de betalingen die kort voor het faillissement plaats vonden, heeft
een regeling met de heer V. getroffen, aldus dat hij middels de betaling van 36
termijnen ad. € 833,33 in totaal bijna € 30.000,- aan de boedel voldoet.
Inmiddels zijn 5 termijnen van elk € 833,33 aan de boedel voldaan.
2. Ter zake de geleverde oplegger heeft de curator met machtiging van de
rechter-commissaris een schikking met de afnemer getroffen, inhoudende dat
een bedrag van € 25.000,- (gelijk aan de executiew aarde) aan de boedel is
voldaan.

20-06-2019
3

Verslag 4:
Ter zake de schikking die met de heer V. getroffen is, zijn inmiddels 10 van de
36 termijnen aan de boedel voldaan.

19-12-2019
4

Verslag 5:
Inmiddels zijn 17 van de 36 termijnen aan de boedel voldaan. De betalingen
vinden elke maand tijdig en correct plaats.

11-06-2020
5

Verslag 6:
Inmiddels zijn 23 van de 36 termijnen aan de boedel voldaan. De betalingen
vinden maandelijks altijd tijdig en correct plaats.

09-12-2020
6

Verslag 7:
Inmiddels zijn 29 van de 36 termijnen aan de boedel voldaan. De betalingen
vinden maandelijks altijd tijdig en correct plaats

07-06-2021
7

Verslag 9:
Inmiddels zijn alle 36 termijnen betaald.

28-12-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
P.M.

21-06-2018
1

Toelichting
Verslag 4 :
UW V: € 82.742,02

Toelichting
Verslag 6 :
UW V : € 90.370,92

19-12-2019
4

09-12-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
P.M.
€ 248.757,00

21-06-2018
1

12-12-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
P.M.
€ 59.464,90

21-06-2018
1

19-12-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
P.M.

21-06-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
162

21-06-2018
1

187

20-06-2019
3

187

19-12-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 431.909,92

21-06-2018
1

€ 620.022,81

12-12-2018
2

€ 642.097,44

20-06-2019
3

€ 642.171,79

11-06-2020
5

€ 668.821,09

09-12-2020
6

€ 695.470,39

07-12-2021
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is dat nog niet bekend

21-06-2018
1

Verslag 2:
Het is niet te verw achten dat aan de concurrente crediteuren een uitkering kan
w orden gedaan, zulks mede gelet op de hoogte van de nog te ontvangen
schuld aan het UW V en de bestaande fiscale schulden.

12-12-2018
2

Verslag 7:
Het faillissement zal uiteindelijk w egens gebrek aan baten w orden opgeheven.

07-06-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aan de hand van de financiële administratie zijn de crediteuren op 17 mei 2018
over het faillissement geïnformeerd met het verzoek om hun respectievelijke
vorderingen ter verificatie aan te melden en om aan te geven of ze w el of niet
een recht van eigendom claimen. De aangemelde crediteuren zijn verw erkt en
zij die een eigendomsrecht hebben geclaimd, zijn in de gelegenheid gesteld om
hun goederen op te halen, dit nadat al dan niet in overleg met de directie w erd
vastgesteld of de goederen aanw ezig zijn en/of de crediteur terecht een
eigendomsrecht pretendeert te hebben.

21-06-2018
1

Verslag 2:
De eigendomsrechten van derden zijn afgew ikkeld

12-12-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen

21-06-2018
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkelen eigendomsvoorbehoud
Verkoop van voorraden en eventuele goodw ill/rechten
Afw ikkelen retentierecht goederen
Onderzoek administratie
Beoordelen gang van zaken voorafgaand aan het faillissement
Gebruikelijke w erkzaamheden.

21-06-2018
1

Verslag 2:
1. Afw ikkelen onrechtmatige gedragingen voorafgaande aan het faillissement.
2. Gebruikelijke w erkzaamheden.

12-12-2018
2

Verslag 3:
1. Innen van een openstaande vordering
2. Gebruikelijke w erkzaamheden.

20-06-2019
3

Verslag 4:
1. Zo mogelijk innen van de openstaande vordering
2. Innen periodieke betaling de heer V.
3. Gebruikelijke w erkzaamheden.

19-12-2019
4

Verslag 5:
Bovenstaande w erkzaamheden dienen nog voltooid te w orden.

11-06-2020
5

Verslag 6:
De periodieke betalingen dienen nog geïnd te w orden. Daarvoor staat nog een
periode van 11 maanden.

09-12-2020
6

Verslag 7:
Gedurende 7 maanden innen periodiek te betalen bedragen.

07-06-2021
7

Verslag 8:
De laatste termijn dient eind december 2021 betaald te w orden. Daarna zal
het faillissement voor opheffing w egens gebrek aan baten w orden
voorgedragen.

07-12-2021
8

Verslag 9:
De rechtbank zal verzocht w orden om het faillissement w egens gebrek aan
baten op te heffen, zulks na vaststelling van het salaris van de curator.

28-12-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend

21-06-2018
1

Verslag 6:
De curator streeft er naar dit faillissement eind 2021, begin 2022 af te
w ikkelen.

09-12-2020
6

Verslag 7:
Het faillissement zal in het 1e kw artaal van 2022 afgew ikkeld w orden.

07-06-2021
7

Verslag 9:
De laatste betaling vond op 28 december 2021 plaats zodat het faillissement
thans gereed is voor afw ikkeling.

28-12-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Daar w aar nodig heeft de curator om een machtiging van de rechtercommissaris verzocht.

21-06-2018
1

Dit betreft het eindverslag.

28-12-2021
9

Bijlagen
Bijlagen

