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Algemene gegevens
Naam onderneming
• Rijschool Combinatie Zuid B.V. (C/01/19/109 F.)

08-05-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rijschool
Combinatie Zuid B.V., statutair gevestigd te Helmond en kantoorhoudende te
(5711 ES) Someren aan het Half Elfje no.7A, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 17173970.

08-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
Het verzorgen van rijopleidingen voor particulieren en bedrijven, inclusief het
theoretische gedeelte. Verzorgen van diverse beroeps- en
(na)scholingscursussen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 621.587,00

€ -6.443,00

2017

€ 593.473,00

€ -116.175,00

2019

€ 75.045,00

€ 340,70

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 171.661,00

08-05-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2017 zijn afkomstig uit de jaarstukken 2017 van
Stoop Beheer B.V. en Rijschool Combinatie Zuid B.V. De overige financiële
gegevens zijn afkomstig uit de interne administratie van de betreffende
vennootschappen.

08-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

08-05-2019
1

Toelichting
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
7 w erknemers (opgaaf handelsregister)

Boedelsaldo
€ 0,00

08-05-2019
1

€ 19.531,30

22-11-2019
2

€ 19.503,81

09-06-2020
3

Toelichting
Op bankrekening Rabo tot en met 5 april.
€ 13.492,09
€ 25.757,64

23-12-2020
4

€ 24.876,27

21-05-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-4-2019

08-05-2019
1

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

22-11-2019
2

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

09-06-2020
3

t/m
30-4-2020
van
23-7-2020

23-12-2020
4

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

21-05-2021
5

t/m
18-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 55 min

2

34 uur 35 min

3

14 uur 15 min

4

10 uur 15 min

5

13 uur 5 min

totaal

98 uur 5 min

Toelichting bestede uren
In beide faillissementen heeft een intakegesprek plaatsgevonden op de
bedrijfslocatie van gefailleerden. Daarbij heeft tevens een inventarisatie van
de bedrijfsvermogens plaatsgevonden.

1. Inventarisatie

08-05-2019
1

1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en enig alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van
Rijschool Combinatie Zuid B.V. is Stoop Beheer B.V. Enig aandeelhouder en
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Stoop Beheer B.V. is de heer P.J.J.
Stoop.

08-05-2019
1

Daarnaast w as mevrouw H.H.P. Stoop – Van Dijk volledig gevolmachtigde ter
zake van beide vennootschappen.

1.2 Lopende procedures
Zover bekend w aren er per datum faillissement geen procedures aanhangig.

08-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
Zover bekend w as per datum faillissement in de noodzakelijke verzekeringen
voorzien.

08-05-2019
1

Verslag 2:
Voor zover relevant zijn de verzekeringen opgezegd. Zulks heeft (nog) niet
geleid tot premierestituties.

22-11-2019
2

Er heeft een premie restitutie plaatsgevonden van € 953,59 via de
bankrekening bij de Rabobank.

09-06-2020
3

1.4 Huur
Het adres alw aar door Rijschool Combinatie Zuid B.V. de rijschool w erd
geëxploiteerd, w ordt gehuurd door Stoop Beheer B.V. Deze huurovereenkomst
is reeds opgezegd door de curator.

08-05-2019
1

Verslag 2:
De boedel is in nader overleg getreden met de verhuurder en heeft de
huurovereenkomst op enige kortere termijn kunnen beëindigen w el tegen 1 juli
2019. Hoew el nog enige goederen aanw ezig, heeft de verhuurder de boedel
ontslagen uit de mogelijke ontruimingsverplichting. De huur vanaf datum
faillissement tot aan 1 juli 2019 zal als boedel schuld in de afw ikkeling van het
faillissement w orden meegenomen.

22-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Aan de verzoeken eigen aangifte van faillissement is de navolgende
oorzaakomschrijving (voor beide vennootschappen / faillissementen) ten
grondslag gelegd:
Quote:
“De betalingsonmacht is in de loop van 2018 ontstaan. De cijfers van 2017
w aren zeer sterk negatief. In 2016 opleving in afname
(nascholings)opleidingen, in 2017 is dit drastisch ingezakt. Er is te w einig
omzet om het personeel te kunnen betalen. RCZ is zich verder gaan richten op
herscholing en aanbieden van opleidingen. Dit heeft niet het gew enste
resultaat gehad.
Eind vorig jaar (2018) w as RCZ in gesprek met een geïnteresseerde koper,
intentie overname voertuigen, klantenbestand en medew erkers vanaf januari
2019. Overeenkomst is uiteindelijk ontbonden nadat diverse personeelsleden
ontslag hadden genomen en de overname van een aantal voertuigen
w aarschijnlijk niet door zou gaan.”
Unquote.
De curator heeft tijdens het intakegesprek gezamenlijk gesproken met de
bestuurder van de vennootschappen en de ter zake volledig gevolmachtigde.
Daarbij is voornoemde oorzaakomschrijving uitvoerig en op detailniveau met
de curator besproken.

08-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

08-05-2019
1

Toelichting
Per datum faillissement w aren er geen actieve dienstverbanden meer.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

08-05-2019
1

Toelichting
Naar opgaaf uit het handelsregister: 7

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet aan de orde.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventariseren van de dienstverbanden en afstemming met het UW V vanw ege
de nog af te rekenen aanspraken uit hoofde van diverse einde
dienstverbanden.

08-05-2019
1

Verslag 2:
Correspondentie inzake bespreking UW V en correspondentie DAS in verband
met vervolg op afw ikkeling aanspraken uit hoofde van diverse
dienstverbanden.

22-11-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerden hebben geen registergoederen in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

08-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Raadplegen kadaster.

08-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Beperkte Kantoorinventaris ovk

€ 2.400,00

Voertuig Peugeot 208

€ 4.250,00

Beperkte kantoorinventartis (veiling)

€ 3.394,05

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 10.044,05

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Beide vennootschappen hebben een aantal voertuigen in eigendom,
w aaronder een drietal scooters en een viertal motoren. Daarnaast is een
aantal voertuigen (personenauto’s en aanhanger) voor datum faillissement in
eigendom overgegaan aan derden. De rechtmatigheid van deze transacties
w ordt momenteel onderzocht.

08-05-2019
1

De rijschool kende tevens een beperkte kantoorinventaris.
Inmiddels zijn de bedrijfsmiddelen in opdracht van de curator geïnventariseerd
en zal er een w aarde-indicatie w orden verkregen.
De goederen zijn verpand aan de betrokken bank.

Verslag 2:
De verkoop van activa op basis van de getekende overeenkomst is afgerond.
Anderzijds heeft er tevens verkoop plaatsgevonden van de resterende in de
boedel aanw ezige activa via een veiling (het betreft enkele motoren). Ook
deze verkoop is inmiddels definitief afgerond. Een specificatie van de
opbrengst in mindering gebrachte veilingkosten dient nog aan de boedel te
w orden aangereikt.

22-11-2019
2

Thans w erden aanvullend tw ee motoren en drie bromfietsen via BVA verkocht
en afgerekend. Deze voertuigen hebben bruto € 3.993,-- opgebracht inclusief
btw , w aarop een courtage in rekening w erd gebracht van € 598,98.

09-06-2020
3

Een tw eetal motoren (Kaw asaki en KTM 125 Duke) w erden nog niet verkocht
omw ille van gebreken. Thans w ordt bekeken of deze nog verkoopbaar zijn
onderhands.
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
Verslag 4:

23-12-2020
4

Een tw eetal motoren (Kaw asaki en KTM 125 Duke) w erden alsnog in een
veiling verkocht voor een bedrag van € 2.762,50. De afrekening met het
veilinghuis dient nog plaats te vinden.
Verslag 5:
De afrekening heeft plaatsgevonden. De motoren w erden tezamen verkocht
voor een bedrag van € 3.250,--. De commissie bedroeg 15% en w erd in
aftrek gebracht. Het veilinghuis heeft een bedrag van € 3.342,62 inclusief btw
op de faillissementsrekening betaald.

21-05-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, ter zake van de kantoorinventaris. De fiscale schulden overstijgen naar
verw achting de opbrengst bodemzaken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

08-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie van de bedrijfsmiddelen. Bestudering positie diverse voertuigen,
inclusief historie via RDW . Telefonisch contact en correspondentie met de
gevolmachtigde. Telefonisch contact en correspondentie met de taxateur.

08-05-2019
1

Verslag 2:
Correspondentie RDW , controle kentekenregistratie, opvragen vrijw aringen.
Overleg inzake verkoop inventaris en pauliana. Bestudering biedingen en
correspondentie ter zake overname activa en opstellen overeenkomst
overdracht activa, bestudering en afw ikkeling voorstel en voorw aarden veiling,
afw ikkeling en royering verzekering.

22-11-2019
2

Verslag 5:
Eindafw ikkeling met het veilinghuis ter zake de afrekening van tw ee motoren.

21-05-2021
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet aan de orde. Per datum faillissement w aren de bedrijfsactiviteiten reeds
nagenoeg beëindigd.

08-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

IE-rechten

€ 500,00

Goodw ill

€ 500,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 1.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
Deze vennootschap houdt een tw eetal registratienummers aan bij het CBR. Op
basis van deze nummers kunnen examens w orden ingekocht en via een
rekening-courant w orden afgerekend. Een van de rekening-couranten zou nog
een beperkt saldo kennen.
Daarnaast immateriële eigendommen, w aaronder de handelsnamen, w ebsite,
telefoonnummer etc.

3.9 Werkzaamheden andere activa

08-05-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie van de immateriële eigendommen. Telefonisch contact en
correspondentie met de gevolmachtigde.

08-05-2019
1

Verslag 2:
Bij de gecombineerde verkoop van activa is tevens een vergoeding voor
immateriële activa in de verkoopsom opgenomen. Voor zow el goodw ill als voor
IE-rechten heeft de boedel derhalve bij de verkoop de overeengekomen
vergoeding ontvangen.

22-11-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
Er zou per datum faillissement een debiteurenpositie bestaan ad omstreeks €
38.000,-. De debiteuren zijn verpand aan de betrokken bank. Afhankelijk van
de positie van de pandhouder / bank zal de curator de inning van de
debiteuren ter hand nemen.

08-05-2019
1

Verslag 2:
Tot op heden w erd een bedrag onder de debiteuren geïnd van om en nabij de
23.000,--. De middellijk bestuurster heeft de inning ter hand genomen en zal
nog een eindafrekening opstellen. Het huidig surplus c.q. creditsaldo dat w erd
gerealiseerd, moet nog w orden overgeboekt aan de boedel.

22-11-2019
2

Op de debiteuren w erd (aanvullend) een bedrag geïnd van € 3.328,-- nadat de
boedel de inning nog zelf ter hand heeft genomen.

09-06-2020
3

In totaal is vooralsnog circa € 26.328,-- geïnd op de debiteuren.
Thans is sprake van een creditsaldo bij de Rabobank van € 14.630,38. Dit
creditsaldo zal de boedel afgestort w orden.

Verslag 4:
De debiteureninning is inmiddels afgerond. Met de Rabobank heeft inmiddels
afrekening plaatsgevonden. Het creditsaldo is naar aanleiding hiervan
inmiddels afgestort bij de boedel.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

23-12-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Afstemming met de gevolmachtigde ter zake van de debiteuren(lijst).

08-05-2019
1

Verslag 2:
Diverse correspondentie, controle debiteurenoverzicht, w erkzaamheden
debiteurenincasso.

22-11-2019
2

Opvolging geinde debiteuren. Overleg met bank en middellijk bestuurster over
de inning. De boedel heeft thans voor de restant posten zelf de inning ter
hand genomen.

09-06-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 13.500,00

08-05-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De betrokken bank had per datum faillissement een vordering ad omstreeks €
13.500,- op beide vennootschappen. Tot meerdere zekerheid voor nakoming
van de terugbetaling komt aan de bank een pandrecht toe op de
bedrijfsmiddelen en de (debiteuren)vorderingen.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2:
De bank kon voldaan w orden door middel van de inning van de debiteuren.
Hoew el afspraken w erden gemaakt voor de verkoop van de activa en
voertuigen met de bank, hebben deze verder geen effect. De bank is daarmee
afgew ikkeld.

Toelichting vordering van bank(en)
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
De ING bank w erd verzocht de rekening van Rijschool Combinatie Zuid B.V. te
beëindigen.

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank w erd verzocht de rekening van Rijschool Combinatie Zuid B.V.
te beëindigen/op te heffen.

5.2 Leasecontracten

22-11-2019
2

23-12-2020
4

21-05-2021
5

5.2 Leasecontracten
Een aantal voertuigen w erd geleased. Deze leasevoertuigen zijn reeds
voorafgaande aan het faillissement retour gegaan naar de leasemaatschappij.
Het merendeel betrof operational lease. De rechtmatigheid van het
terugnemen / overzetten van één of meerdere financial lease overeenkomsten
w ordt nog onderzocht.

08-05-2019
1

Verslag 2:
Thans heeft zich De Lage landen (DLL) gemeld voor een kopieer apparaat,
w aarvan aanvankelijk w erd aangenomen dat ASI de rechthebbende zou zijn.
Omw ille van het feit dat het apparaat kapot w as een DLL het apparaat niet
tijdig w erd opgehaald, heeft de verhuurder het apparaat afgevoerd als afval.
De boedel heeft overleg gevoerd met DLL en een genoegdoening van € 50,-betaald aan DLL. Daarmee is de discussie tot een einde gekomen.

22-11-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De betrokken bank heeft de reguliere pandrechten gevestigd.

08-05-2019
1

Verslag 2:
Uitw inning heeft slechts onder de debiteuren plaatsgevonden.

22-11-2019
2

De Rabobank dient het creditsaldo nog door te storten aan de boedel.

09-06-2020
3

Verslag 4:
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
Inmiddels heeft de boedel het creditsaldo van de Rabobank ontvangen.

23-12-2020
4

5.4 Separatistenpositie
Zover bij de curator bekend zal de pandgever niet als separatist gaan
handelen.

08-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

08-05-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

08-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

08-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog nader overeen te komen met de pandhouder.

Toelichting
Verslag 2:
Niet meer aan de orde.

08-05-2019
1

22-11-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank.

08-05-2019
1

Verslag 2:
Correspondentie met de bank, telefonisch contact bank, beoordeling en
afw ikkeling pandrecht, afw ikkeling en beëindiging bankrekening Stoop Beheer
B.V.

22-11-2019
2

Diverse malen kort contact met de Rabobank over afw ikkeling en inning
debiteuren en over het verloop van de bankrekening(en).

09-06-2020
3

Verslag 4:
Diverse malen kort contact met de Rabobank over afw ikkeling en inning
debiteuren en over het verloop van de bankrekening(en), alsmede de
eindafw ikkeling van de ontvangsten en het creditsaldo.

23-12-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde. De bedrijfsactiviteiten w aren per datum faillissement reeds
nagenoeg beëindigd.

08-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een aantal partijen heeft te kennen gegeven interesse te hebben in een
voortzetting van de betrokken rijschool en het daaraan verbonden
opleidingsinstituut.

08-05-2019
1

De curator zal de mogelijkheid van een eventuele overdracht van de
activiteiten bezien.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Telefonisch contact en correspondentie met eventueel geïnteresseerden.

Verslag 2:
Intern overleg inzake verkoop / doorstart en pauliana aspect, diverse
correspondentie, bespreking derden en intern, controle ontruiming pand.

08-05-2019
1
22-11-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De door de curator ter zake van beide vennootschappen verzochte
administratie is aangereikt.

08-05-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Nog te onderzoeken.

08-05-2019
1

Vanaf 2012 tot en met 2017 w erd hieraan voldaan.

09-06-2020
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
-

08-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog te onderzoeken.

08-05-2019
1

Ingeval niet aan de stortingsverplichting is voldaan, dan is de vordering tot
volstorting van de aandelen verjaard (Hoge Raad 17 oktober 2003, NJ
2004/282).

09-06-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog te onderzoeken.

7.6 Paulianeus handelen

08-05-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog te onderzoeken.

Toelichting
Verslag 2:
In de afgelopen periode heeft nader onderzoek plaatsgevonden. Hierbij is
gebleken dat naar aanleiding van vervreemding van tw ee vervoermiddelen aan
de verhuurder voorafgaand aan het faillissement de boedel financieel nadeel
ondervond. Naar aanleiding hiervan heeft overleg met de middellijk bestuurder
en de verhuurder plaatsgevonden, w aarbij de w aarde van de voertuigen w erd
begroot. De middellijk bestuurder heeft ter compensatie van de geleden
schade een bedrag van € 2.400,-- en 6.000,-- aan de boedel ten titel van
schadevergoeding vergoed.

Toelichting
Voornoemde tw ee voertuigen stonden geregistreerd op naam Van Stoop
Beheer B.V. Betaling heeft plaatsgevonden via de boedelrekening van Rijschool
Combinatie Zuid B.V.
De vergoeding ter zake voornoemde bedragen ad € 2.400,-- en € 6.000,-zullen doorgeboekt w orden naar Stoop Beheer B.V.

Toelichting
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
De ontvangsten ter zake voornoemde voertuigen zijn inmiddels overgemaakt
naar de boedelrekening van Stoop Beheer B.V.

08-05-2019
1

22-11-2019
2

09-06-2020
3

23-12-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Quick scan van de aangereikte administratie.

08-05-2019
1

Verslag 2:
Bestudering en onderzoek boekhouding / verrekeningen, bestudering
correspondentie en fiscale bescheiden, correspondentie administrateur.
Aanvullend onderzoek pauliana, telefonisch contacten failliet en verhuurder,
correspondentie overig.

22-11-2019
2

Verslag 4:
Bestudering administratie in verband met eindonderzoek onbehoorlijk bestuur,
doornemen jaarrekeningen, continuïteitsveronderstellingen,
grootboekrekening en rechtshandeling Intercompany, voortzetting
onderneming in 2018, interne bespreking, eindafw ikkeling.

23-12-2020
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
PM
€ 4.972,25

08-05-2019
1

22-11-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
€ 4.972,25 ter zake huur.

Toelichting
De boedelvordering ter zake huurpenning over de opzegtermijn w erd per abuis
genoteerd onder de verkeerde vennootschap. Die behoort thuis in Stoop
Beheer B.V.

Toelichting
Verslag 4:
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
Tot dusver totaal € 592,51 (€ 496,04 op grond van artikel 3:288 sub e BW en €
96,47 op grond van artikel 66 lid 3 W W ).

Toelichting

09-06-2020
3

23-12-2020
4

21-05-2021
5

Rijschool Combinatie Zuid B.V.
Tot dusver totaal € 592,51 (€ 496,04 op grond van artikel 3:288 sub e BW en
€ 96,47 op grond van artikel 66 lid 3 W W ).

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 65.750,00

08-05-2019
1

Toelichting
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
Tot dusverre aangemeld: € 65.750,€ 133.499,00

22-11-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
€133.499,-- (daar zitten ambtshalve aanslagen tussen)
€ 167.168,00

23-12-2020
4

Toelichting
inclusief ambtshalve aanslagen
€ 150.562,00

8.3 Pref. vord. UWV

21-05-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

08-05-2019
1

Rijschool Combinatie Zuid B.V.
Nog geen vordering aangemeld.

Toelichting
3:288 sub e BW : € 13.896,--.
66 lid 3 W W : € 2.710,--.

Toelichting
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
3:288 sub e BW : € 13.896,--.
66 lid 3 W W : € 2.710,--.
€ 16.606,06

09-06-2020
3

23-12-2020
4

21-05-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
Nog niet van gebleken

08-05-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

08-05-2019
1

16

22-11-2019
2

19

09-06-2020
3

18

23-12-2020
4

19

21-05-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.589,00

08-05-2019
1

€ 45.812,00

22-11-2019
2

€ 46.167,14

09-06-2020
3

€ 47.639,25

23-12-2020
4

€ 47.639,25

21-05-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
Nog niet bekend

08-05-2019
1

Verslag 5:
Thans eindafw ikkeling / opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw .

21-05-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren van de schuldenlast.

08-05-2019
1

Verslag 2:
Diverse correspondentie fiscus en overige partijen, Bijw erken crediteurenlijst.

22-11-2019
2

Verslag 4:
Bestudering diverse correspondentie, bijw erken crediteurenlijst.

23-12-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator / faillissementsboedel heeft (vooralsnog) geen procedure(s)
geëntameerd.

08-05-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
- Afw ikkelen activa, al dan niet via een overdracht van de rijschoolactiviteiten
- debiteureninning
- rechtmatigheidsonderzoek

08-05-2019
1

Verslag 2:
- Voortzetting debiteuren inning;
- Afrekening inrichten met Stoop Beheer B.V.

22-11-2019
2

- Voortzetting debiteureninning, doch beperkt;
- Afw ikkeling verkoop tw ee motoren;
- Dan eindafw ikkeling.

09-06-2020
3

Verslag 4:
- Afw ikkeling eindafrekening verkoop motoren met gebreken (Kaw asaki en KTM
125 Duke).
- Dan eindafw ikkeling.

23-12-2020
4

Verslag 5:
- Thans eindafw ikkeling.

21-05-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Rijschool Combinatie Zuid B.V.
Nog niet bekend

08-05-2019
1

nog niet bekend.

09-06-2020
3

Verslag 4:
Vermoedelijk ex artikel 137a FW .

23-12-2020
4

Verslag 5:
Thans eindafw ikkeling

21-05-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

08-05-2019
1

Verslag 2:
Correspondentie KvK, verslaglegging inclusief bijbehorende w erkzaamheden
en correspondentie met de rechter-commissaris.

22-11-2019
2

Verslag 4:
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

23-12-2020
4

Verslag 5:
Verslaglegging en correspondentie met de rechtercommissaris/eindsalarisverzoek

21-05-2021
5

Dit betreft het EINDVERSLAG

Bijlagen
Bijlagen

