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Algemene gegevens
Naam onderneming
VVC B.V. in liquidatie

23-07-2019
1

Gegevens onderneming
VVC B.V. in liquidatie (voorheen Fortified Food Coatings B.V.)
Onderw ijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch
KvK: 58746439

23-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Lease van niet-financiële immateriële activa en het houden en exploiteren van
intellectuele eigendomsrechten.

23-07-2019
1

In concreto richtte gefailleerde haar activiteiten op een concept w aarbij
maaltijden w erden verrijkt door een coating van gelatine w aar nutriënten aan
w erden toegevoegd (o.a. vitamines en mineralen). Het product w as o.a.
gericht op ouderen en topsporters.
Het is de curator onduidelijk in hoeverre daadw erkelijk een product is
ontw ikkeld.

Financiële gegevens

16-07-2020
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2014

€ 64.250,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -193.203,00

€ 170.743,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft slechts een beperkte administratie van de bestuurder (c.q. de
bew aarder van stukken en bescheiden) ontvangen. De jaarrekening 2014 is
vastgesteld en gedeponeerd.

23-07-2019
1

De jaarrekening 2015 is slechts in concept opgesteld en nimmer vastgesteld.
In 2015 zou er een omzet zijn gew eest van € 75.250,00, een verlies van €
450.469,00 en een balanstotaal van € 324.953,00.
De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn nimmer opgemaakt. De bestuurder heeft
aangegeven dat vanaf medio 2016 geen boekhouding meer w erd gevoerd
vanw ege een geschil met de boekhouder.
Ondanks herhaald verzoek heeft de curator niet alle gevraagde stukken
ontvangen. De curator zal in de aankomende periode trachten om, indien
aanw ezig, alle gevraagde stukken te ontvangen.
De curator heeft de afgelopen periode de gevraagde (financiële) stukken van
de bestuurder van gefailleerde ontvangen. Deze (financiële) stukken maken
onderdeel uit van het alomvattende rechtmatigheidsonderzoek w elke door de
curator momenteel w ordt uitgevoerd.

07-02-2020
2

De curator heeft in de verslagperiode een boekenonderzoek laten uitoefenen.
Daaruit komt naar voren dat de (aangeleverde) administratie niet aansluit en
dat er tw ijfels zijn bij de verw erkingen in de administratie.

16-07-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

23-07-2019
1

Toelichting
Gefailleerde had bij de uitspraak van het faillissement geen w erknemers in
dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

23-07-2019
1

Verslagperiode
van
23-12-2019

23-07-2019
1

t/m
23-7-2019
van
23-7-2019

07-02-2020
2

t/m
7-2-2020
van
7-2-2020

16-07-2020
3

t/m
16-7-2020
van
17-7-2020

13-01-2021
4

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

09-07-2021
5

t/m
9-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

55 uur 30 min

3

6 uur 48 min

4

46 uur 18 min

5

14 uur 6 min

totaal

122 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Intake voormalig-bestuurder/bew aarder boeken en bescheiden, eerste
inventarisatie activa en schulden.

23-07-2019
1

Bestudering onderzoeksrapport en correspondentie advocaat van de
(voormalig)bestuurder/bew aarder om te bezien of een regeling kan w orden
getroffen.

16-07-2020
3

De in deze verslagperiode gemaakte uren hebben voornamelijk betrekking op
de voorbereiding van de gerechtelijke procedure jegens de middellijk
bestuurder van gefailleerde, w aaronder het opstellen van de dagvaarding en
het machtigingsverzoek.

13-01-2021
4

Entameren gerechtelijke procedure.

09-07-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder is de heer D.J.C. Bruins. Enig aandeelhouder van gefailleerde is
VVC Group B.V., die voorheen handelde onder de naam Fortified Group B.V.

23-07-2019
1

Gefailleerde maakte onderdeel uit van de "Fortified Groep" (thans "VVC
groep"). Voornoemde groep bestaat uit meerdere vennootschappen die ter
verw ezenlijking van het ontw ikkelingsplan w aren opgericht.

1.2 Lopende procedures
Per verslagdatum is de curator niet bekend met lopende procedures van of
tegen gefailleerde.

23-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend met enige verzekeringen. De activiteiten van
gefailleerde lagen reeds enkele jaren stil.

23-07-2019
1

1.4 Huur
De curator is niet bekend met een huurovereenkomst. De bestuurder van
gefailleerde heeft aangegeven dat gefailleerde geen lopende
huurovereenkomsten heeft.

1.5 Oorzaak faillissement

23-07-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De directe oorzaak van het faillissement is gelegen in de omstandigheid dat
een externe financier het faillissement heeft aangevraagd. De externe financier
heeft in 2015 een geldlening aan gefailleerde verstrekt zodat gefailleerde,
zijnde een startup, het geleende bedrag kon aanw enden ter financiering van
de operationele activiteiten. In het kader van de geldleningsovereenkomst zijn
diverse afspraken gemaakt tussen gefailleerde en de externe financier.
In september 2017 heeft gefailleerde haar onderneming feitelijk gestaakt
doordat haar plan, de ontw ikkeling van een concept dat maaltijden verrijkt
door een coating van gelatine met daarin diverse toegevoegde vitaminen en
mineralen, niet van de grond kw am. Gefailleerde, alsmede aan haar te liëren
groepsvennootschappen, heeft door middel van een activaovereenkomst aan
derden verkocht.
Nadien is gefailleerde in november 2017 via een de zogenaamde "turboliquidatie" ontbonden. In strijd met de contractuele afspraken heeft
gefailleerde, althans haar (middellijk) bestuurder, van het bovenstaande geen
melding gemaakt.
De externe financier heeft vervolgens met gefailleerde, althans haar
(middellijk) bestuurder getracht om een minnelijke regeling te treffen.
Aangezien partijen niet tot een regeling konden komen, heeft de externe
financier het faillissement aangevraagd.

23-07-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

23-07-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement had gefailleerde geen
w erknemers in dienst. Activiteiten van gefailleerde w aren reeds geruime tijd
gestaakt.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement had gefailleerde geen
w erknemers in dienst. De activiteiten van gefailleerde w aren reeds geruime tijd
gestaakt.

23-07-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Alle w erkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

23-07-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

23-07-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

23-07-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

23-07-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

23-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

23-07-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van enige voorraad dan w el onderhanden w erk.

23-07-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

23-07-2019
1

Toelichting andere activa
Op de conceptjaarrekening 2015 staat een machine als activa op de balans
vermeld. De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat de machine
geen eigendom van gefailleerde zou zijn. De machine w as volgens de
bestuurder in consignatie aan gefailleerde geleverd. Uiteindelijk zou
gefailleerde de machine op basis van een eigendomsvoorbehoud aan de
leverancier hebben geretourneerd. Dit nadat de machine een jaar in de opslag
had gestaan.

23-07-2019
1

Ondanks herhaald verzoek van de curator zijn de documenten betrekking
hebbende op de machine niet door de bestuurder aangeleverd. De curator zal
in de aankomende periode hiernaar nader onderzoek verrichten.

Naar aanleiding van de eerdere verklaring van de bestuurder heeft de curator
contact gehad met de producent van de machine. De producent deelde aan de
curator mede dat zij de machine nooit retour heeft ontvangen alsmede dat de
machine door gefailleerde, althans door een gelieerde groepsvennootschap,
aan een derde zou zijn (door)verkocht.

07-02-2020
2

De derde aan w ie de machine is (door)verkocht heeft aan de curator bevestigd
dat zij de machine van deze groepsvennootschap heeft gekocht. De koopsom
voor de machine is aan deze groepsvennootschap voldaan.
De bestuurder van gefailleerde, w elke eveneens (middellijk) bestuurder w as
van de (groeps)vennootschappen, heeft op navraag van de curator erkend dat
de machine inderdaad door een groepsvennootschap is verkocht alsmede dat
de koopsom door deze groepsvennootschap is ontvangen. De verkoop van de
machine en de koopsom zijn thans een punt van aandacht in het alomvattende
rechtmatigheidsonderzoek.

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de aankomende periode zal de curator nader onderzoek doen naar het
eigendom van de machine.

23-07-2019
1

In de aankomende periode zal de curator nader onderzoek doen naar de gang
van zaken omtrent de verkoop van de machine.

07-02-2020
2

Het is voor de curator grotendeels duidelijk w at de gang van zaken is omtrent
de verkoop van de machine. De middellijk bestuurder heeft in ieder geval niet
de gew enste duidelijkheid verschaft. Dit punt zal door de curator w orden
meegenomen in de gerechtelijke procedure jegens de middellijk bestuurder
van gefailleerde, zie punt 7 (Rechtmatigheid).

13-01-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Blijkens de administratie van gefailleerde zou gefailleerde uit hoofde van
rekening-courant diverse vorderingen hebben op de bestuurder en/of
groepsvennootschappen. De bestuurder stelt dat deze rekening-couranten zijn
afgew ikkeld door de verkoop van de activa en na verrekening met de
openstaande management fees en niet betaalde onkosten.

23-07-2019
1

Aangezien de administratie sinds medio 2016 niet meer is bijgehouden, is het
thans onbekend w elke bedragen gefailleerde van de groepsvennootschappen
heeft te vorderen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de administratie van gefailleerde nader onderzoeken alsmede
gesprekken met de bestuurder voeren teneinde helderheid te verkrijgen
omtrent de rekening-courant posities.

23-07-2019
1

De curator heeft de afgelopen periode de bestuurder gesproken over het
ontstaan van de rekening-courant posities en de afw ikkeling hiervan ten tijde
van de ontbinding van gefailleerde. De mededelingen van de bestuurder
w orden meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek.

07-02-2020
2

De curator is momenteel nog in afw achting van het onderzoeksrapport van de
ingeschakelde forensisch accountant. Na ontvangst van het onderzoeksrapport
zal de curator zijn bevindingen kenbaar maken.
De curator treedt de komende verslagperiode in gesprek met de advocaat van
de (voormalig)bestuurder/bew aarder om naar aanleiding van het
onderzoeksrapport tot een eventuele regeling te komen.

16-07-2020
3

De curator heeft getracht om tot een minnelijke regeling met de middellijk
bestuurder te komen. Aangezien er geen regeling tot stand is gekomen, is de
curator genoodzaakt om een gerechtelijke procedure te entameren, zie punt 7
(Rechtmatigheid).

13-01-2021
4

De curator heeft een gerechtelijke procedure geëntameerd, zie punt 7
(Rechtmatigheid).

09-07-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 363.538,68

23-07-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Volgens de bestuurder van gefailleerde had gefailleerde geen bankrekening
tot haar beschikking. Blijkens de administratie heeft gefailleerde w el degelijk
een bankrekening gehad. De bank heeft bij de curator een vordering
ingediend.

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met enig leasecontract op naam van gefailleerde.

23-07-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Naar het zich laat aanzien beschikt de bank w aar gefailleerde bankiert over de
gebruikelijke zekerheden. De bestuurder heeft in het kader van een
geldleningsovereenkomst eveneens een persoonlijke borgstelling getekend
voor een gedeelte van de schulden van gefailleerde.

23-07-2019
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

23-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

23-07-2019
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

23-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

23-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

23-07-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank.

23-07-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van gefailleerde w as reeds (feitelijk) gestaakt voor de
uitspraak van het faillissement. Er is geen sprake van voortzetting dan w el een
doorstart van de onderneming van gefailleerde.

23-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

23-07-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

23-07-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

23-07-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

23-07-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

23-07-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

23-07-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

23-07-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft van de bestuurder slechts een beperkte administratie
ontvangen. De administratie is sinds medio 2016 niet bijgew erkt. De
bestuurder geeft als reden dat vanw ege een geschil met de boekhouder
sindsdien geen boekhouding meer w erd gevoerd.

23-07-2019
1

Uit de beschikbare administratie maakt de curator in ieder geval op dat de
administratie jaar-op-jaar niet op elkaar aansluit.
In de aankomende verslagperiode zal de curator een alomvattend
rechtmatigheidsonderzoek (laten) uitvoeren.
Het alomvattende rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. De curator
is nog in afw achting van het onderzoeksrapport. Na ontvangst van het
onderzoeksrapport zal de curator zijn bevindingen kenbaar maken.

07-02-2020
2

In de verslagperiode heeft de curator het onderzoeksrapport ontvangen. Het
onderzoeksrapport geeft meerdere aanknopingspunten om te concluderen dat
er niet aan de boekhoudplicht is voldaan. De (aangeleverde) administratie sluit
niet op elkaar aan en er tw ijfels zijn bij de verw erkingen in de administratie. De
bevindingen uit het onderzoeksrapport zijn inmiddels aan de advocaat van de
(voormalig)bestuurder/bew aarder voorgelegd. In de aankomende
verslagperiode zal met inachtneming van de bevindingen w orden bezien of er
tot een regeling kan w orden gekomen.

16-07-2020
3

Met inachtneming van het onderzoeksrapport heeft de curator getracht om met
de middellijk bestuurder van gefailleerde tot een minnelijke regeling te komen.
Aangezien het niet tot een minnelijke regeling is gekomen, zal de curator een
gerechtelijke procedure jegens de middellijk bestuurder entameren w egens
het niet voldoen aan zijn boekhoudplicht en het daaruit voortvloeiende
onbehoorlijk bestuur.

13-01-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De bestuurder heeft aangegeven dat de jaarrekening 2014 de laatste
vastgestelde jaarrekening is. Deze is tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
2015 is slechts in concept opgesteld en nimmer vastgesteld. De jaarrekeningen
2016 en 2017 zijn nimmer opgemaakt.

23-07-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Naar het zich laat aanzien maakte gefailleerde gebruik van de vrijstelling voor
kleine ondernemingen.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

23-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op het feit dat de Hoge Raad in zijn arrest van 17 oktober 2003, NJ
2004/282 (De Rijk q.q./De Roy) bepaald heeft dat op de verplichting tot
volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar ex art. 3:307 lid 1
BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan
de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt.

23-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

23-07-2019
1

Toelichting
Op basis van de eerste bevindingen is de curator van mening dat er belangrijk
indicatoren zijn dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat moet w orden
vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Aan de
boekhoudplicht ex art. 2:10 BW lijkt niet te zijn voldaan. De bestuurder heeft
zelf aan de curator medegedeeld dat gefailleerde sinds medio 2016 geen boek
meer heeft gehouden. Aan deponeringsplicht ex art. 2:394 BW is niet voldaan
nu de jaarrekeningen van gefailleerde niet of te laat gedeponeerd.
De bestuurder is verzocht om nadere uitleg te geven over de door hem
gevoerde boekhouding alsmede om diverse stukken te verschaffen.
Ja

07-02-2020
2

Toelichting
De bestuurder heeft de curator tijdens een bespreking nadere uitleg gegeven
over de gevoerde boekhouding en heeft eveneens de verzochte (financiële)
stukken aan de curator overhandigd. De curator is thans in afw achting van het
onderzoeksrapport van de forensisch accountant. Na ontvangst van het
onderzoeksrapport zal de curator zijn conclusies kenbaar maken.
Ja

16-07-2020
3

Toelichting
De curator stelt zich op het standpunt dat er sprake is van onbehoorlijk
bestuur ex art. 2:248 BW . Het onderzoeksrapport bevestigt de eerdere
constateringen van de curator dat er niet aan de boekhoudplicht is voldaan.
Evenmin is aan de deponeringsplicht ex art. 2:394 BW voldaan nu de
jaarrekeningen van gefailleerde niet of te laat zijn gedeponeerd. De curator
heeft inmiddels aan de voormalig(bestuurder)/bew aarder medegedeeld dat hij
hem hoofdelijk aansprakelijk acht voor het faillissementstekort omdat de
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijk oorzaak van het faillissement is.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
Per verslagdatum is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

23-07-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de aankomende verslagperiode voert de curator een alomvattend
rechtmatigheidsonderzoek uit. Na afronding van dat onderzoek zal een nadere
toelichting op de rechtmatigheid w orden gegeven.

23-07-2019
1

Na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek zal de curator zijn conclusies
omtrent de rechtmatigheid kenbaar maken.

07-02-2020
2

Zie 7.5.

16-07-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie 7.7.

23-07-2019
1

In de aankomende verslagperiode zal de curator met inachtneming van zijn
gedane constateringen trachten om een regeling met de
(voormalige)bestuurder/bew aarder te bew erkstelligen.

16-07-2020
3

In de aankomende verslagperiode w ordt de gerechtelijke procedure jegens de
middellijk bestuurder van gefailleerde aanhangig gemaakt. De rechtercommissaris heeft inmiddels een machtiging verleend om de gerechte
procedure te entameren.

13-01-2021
4

Inmiddels is de gerechtelijke procedure jegens de middellijk bestuurder
aanhangig gemaakt. Nadat de middellijk bestuurder zich in de procedure
heeft gesteld en een conclusie van antw oord heeft genomen, heeft de
rechtbank Oost-Brabant de mondelinge behandeling gepland op 22 februari
2022. De curator is in afw achting hiervan.

09-07-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

23-07-2019
1

Toelichting
Per verslagdatum zijn er nog geen boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

23-07-2019
1

Toelichting
Per verslagdatum heeft de fiscus zich (nog) niet bij de curator gemeld met
enige preferente vordering.
€ 1.803,00

07-02-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

23-07-2019
1

Toelichting
N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Per verslagsdatum geen.

23-07-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
23

23-07-2019
1

Toelichting
De curator heeft een crediteurenlijst van de bestuurder ontvangen. Aangezien
sinds medio 2016 geen boekhouding is gevoerd, is het zeer onzeker of het een
volledige crediteurenlijst betreft. Inmiddels hebben enkele crediteuren hun
vordering bij de curator ingediend.
8

13-01-2021
4

Toelichting
Slechts een deel van de aangeschreven crediteuren heeft een vordering ter
verificatie ingediend. Aangezien sinds medio 2016 geen boekhouding is
gevoerd, is het niet te verifiëren of de ontvangen crediteurenlijst correct is.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 809.773,60

23-07-2019
1

€ 855.011,39

07-02-2020
2

€ 871.050,02

13-01-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op de looptijd van het faillissement kan de curator hieromtrent nog geen
uitspraken doen.

23-07-2019
1

De curator kan op dit moment nog geen uitspraken doen over de verw achte
w ijze van afw ikkeling.

16-07-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de aankomende verslagperiode inventariseert de curator de schuldenlast
van gefailleerde nader.

23-07-2019
1

De w erkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

07-02-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gefailleerde is geen partij in lopende procedures.

23-07-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

23-07-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

23-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

23-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de aankomende verslagperiode inventariseert de curator de administratie,
de activa en schuldenlast van gefailleerde nader.

23-07-2019
1

In de aankomende verslagperiode zal de curator het
rechtmatigheidsonderzoek afronden. Na afronding van het onderzoek zal de
curator, met inachtneming van de uitkomsten van het onderzoek, in gesprek
treden met de bestuurder.

07-02-2020
2

De curator zal de aankomende verslagperiode in gesprek treden met de
(voormalig)bestuurder/bew aarder en zijn advocaat om te bezien of een
eventuele regeling kan w orden bew erkstelligd.

16-07-2020
3

In de aankomende verslagperiode zal een gerechtelijke procedure tegen de
(middellijk) bestuurder w orden geëntameerd. Behoudens de gerechtelijke
procedure zal de curator de eventueel ingediende vordering beoordelen.

13-01-2021
4

De curator is in afw achting van de mondelinge behandeling van de
geëntameerde gerechtelijke procedure. De mondelinge behandeling staat
gepland voor 22 februari 2022.

09-07-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is de termijn van afw ikkeling nog niet bekend.

23-07-2019
1

De curator is nog in afw achting van de resultaten van het onderzoeksrapport.
Op dit moment is de termijn van afw ikkeling nog niet bekend.

07-02-2020
2

De curator is nog in overleg met de advocaat van de
(voormalig)bestuurder/bew aarder om tot een eventuele regeling te komen.
Momenteel is de termijn van afw ikkeling nog niet bekend.

16-07-2020
3

Ook in deze verslagperiode kan de curator geen uitspraak doen over de
mogelijke termijn van afw ikkeling.

13-01-2021
4

De curator kan geen uitspraak doen over de mogelijke termijn van
afw ikkeling.

09-07-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
9-1-2022

09-07-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

23-07-2019
1

Correspondentie met de (voormalig)bestuurder/bew aarder en zijn advocaat
om te bezien of een financiële regeling kan w orden bew erkstelligd.

16-07-2020
3

Gerechtelijke procedure tegen de (middellijk) w egens onbehoorlijk bestuur ex
art. 2:248 BW .

13-01-2021
4

In afw achting van de mondelinge behandeling van de gerechtelijke
procedure.

09-07-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

