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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bouw gros B.V.
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Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
De activiteiten van de vennootschap bestaan uit groothandel in sani-tair. De
belangrijkste afnemers zijn de bouw materialenhandel en badkamerspeciaalzaken.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2008
2008

Winst en verlies
€ 1.978.774,00

Balanstotaal
€ 9.121.821,00

€ 25.890.000,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
55

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 226.403,76

06-08-2018
23

€ 346.926,11

20-09-2019
24

€ 326.189,04

27-03-2020
25

€ 265.262,10

22-10-2020
26

€ 265.262,10

20-04-2021
27

€ 253.102,06

26-10-2021
28

€ 222.198,60

25-04-2022
29

Verslagperiode
van
1-1-2018

06-08-2018
23

t/m
31-7-2018
van
1-8-2018

20-09-2019
24

t/m
31-8-2019
van
1-9-2019

27-03-2020
25

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

22-10-2020
26

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020
t/m
15-4-2021

Bestede uren

20-04-2021
27

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

23

43 uur 24 min

24

31 uur 18 min

25

19 uur 18 min

26

79 uur 48 min

27

5 uur 6 min

28

34 uur 24 min

29

28 uur 48 min

totaal

242 uur 6 min

Toelichting bestede uren
1.245,9 uur + 43,4 uur = 1289,3 uur

06-08-2018
23

1.289,3 uur + 31,3 uur = 1.320,6 uur

20-09-2019
24

1.320,6 uur + 19,3 uur = 1.339,9 uur

27-03-2020
25

1.339,9 uur + 79,8 uur = 1.419,7 uur

22-10-2020
26

1.419,7 uur (verslag 26) + 5,1 uur (verslag 27) + 34,4 uur (verslag 28) + 28,8
uur (verslag 29) = 1.488 uur

25-04-2022
29

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
100% van de aandelen van Bouw gros w ordt gehouden door Bouw gros Holding
B.V. De directie van Bouw gros w ordt gevormd door Bouw gros Holding B.V. De
aandelen Bouw gros Holding B.V. w orden op haar beurt gehouden door ’t
Damke B.V. w aarvan de aandelen zijn gecertificeerd. Uiteindelijk voert de heer
P. van Dam de directie.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Eén (in staat van w ijzen, Rechtbank Breda). Vonnis is inmiddels ge-w ezen d.d.
2 december 2009, w aarbij pij. is veroordeeld. Advocaat pij. is aange-schreven.
Zo nodig zullen executie-maatregelen w orden getroffen. Veroor-deelde pij
heeft inmiddels aan het von-nis voldaan. Betaling van het bedrag w aartoe pij
veroordeeld is, is ontvangen op de faillissementsrekening.
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1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke verzekeringen, w aaronder tevens een kredietverzeke-ring bij
Atradius. De verzekeringen zijn inmiddels opgezegd en geroyeerd.
Vooruitbetaalde premies w orden geres-titueerd.
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1.4 Huur
Het pand aan de Zalmw eg 32 te Raamsdonksveer w ordt gehuurd van een
vastgoedbelegger, Hansteen Ne-therlands B.V. De huurovereenkomst is
inmiddels beëindigd en is het pand op-geleverd aan verhuurder.
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1.5 Oorzaak faillissement
De vennootschap verkeert reeds sinds meerdere jaren in zw aar w eer. Omzetten namen al meerdere jaren achter el-kaar af. In 2006 is de onderneming
verzelfstandigd c.q. zijn de aandelen in Bouw gros Holding B.V. overgedragen
aan de toenmalige directie.
In 2006 heeft een reorganisatie plaatsgevonden w aarbij meerdere ontslagen
zijn gevallen.
Eind 2008/begin 2009 liepen de omzetten nog sterker terug, mede als gevolg
van een teruglopende economie. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat als
gevolg van teruglopende liquiditeit en het niet meer kunnen krijgen van
externe financiering, de vennootschap niet meer aan haar kortlopende
schulden kon voldoen en surseance van betaling w erd aangevraagd, w elke
surseance van betaling per 3 juni 2009 is omgezet in een faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
55
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
55
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-6-2009

55

totaal

55

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel is enkele malen door c.q. namens de curator geïnformeerd over
de stand van zaken in de surseance en vervolgens in het faillissement. Nadat
het faillissement is uitgesproken is aan de rechter-commissaris toestemming
gevraagd de arbeidsovereenkomsten te mogen opzeggen. Na verkregen toestemming zijn de arbeidsovereenkomsten met alle w erknemers opgezegd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen (huurpand)
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 125.714,00
totaal

€ 125.714,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Kantoor- en magazijninventaris, w aaronder magazijnstellingen;
Interne transportmiddelen zoals heftrucks, printers, faxen, copiers en
bedrijfsauto’s zijn allen gehuurd en/of geleased.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
ja
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er is geïnventariseerd w elke bedrijfsmiddelen aanw ezig zijn. Onder ander
heeft een discussie plaatsgevonden met Bouw gros Holding B.V. die zich op het
standpunt stelde dat zij een pand-recht had verw orven op de inventaris.
Daarover zijn vervolgens afspraken gemaakt (zie hierna). De bedrijfsmiddelen
zullen w orden geveild via een open-bare executieveiling. De veiling w ordt
feitelijk uitgevoerd door veilinghuis Van Beusekom. De inboedel is door middel
van een internetveiling geveild en ver-kocht. Uitlevering van het verkochte
heeft inmiddels plaatsgevonden.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 675.000,00
totaal

€ 675.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een voorraad sanitair aanw ezig. Het betreft w astafels, baden, douchew anden, kranen etc.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de betreffende verslagperiode is geinventariseerd w elke voorraden
aanw ezig zijn, w elke leveranciers een rechts-geldig eigendomsvoorbehoud
hebben, danw el hebben leveranciers een recht van reclame ingeroepen. Een
groot aantal leveranciers heeft met een beroep op een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud, danw el een recht van reclame zaken teruggenomen.
Het betrof hier zow el leveranciers uit Nederland als leveranciers uit het
buitenland. De voorraden zijn door middel van een internetveiling geveild en
verkocht. Uitlevering heeft plaatsgevonden.

3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 620.000,00
totaal

€ 620.000,00

Toelichting debiteuren
Inmiddels is een bedrag aan handelsdebiteuren ad circa € 395.000,-daadw erkelijk geïnd. Een bedrag ad inmiddels circa € 144.000,-- is oninbaar
w egens faillissementen van debiteuren. Incasso van debiteuren vindt nog
steeds plaats. Debiteuren hebben tevens voor een bedrag ad circa € 70.000,-tegenvorderingen verrekend.
Inmiddels is aan de rechter-commissaris in een aantal debiteuren-dossiers
toestemming gevraagd en verkregen deze debiteuren in rechte te betrekken.
De concept dagvaardingen zijn opgesteld en in een ultieme poging de
debiteuren buiten rechte tot betaling te bew egen, aan deze debiteuren
toegezonden. In de meeste dossier lijkt echter een procedure onvermijdelijk.
Deze procedures zullen op zeer korte termijn w orden opgestart. Een aantal
dagvaardingsprocedures is inmiddels opgestart. Eenmalig is reeds een verstek
vonnis gew ezen en is betaling gevolgd. Veroordeelde is w el in verzet
gekomen. Het betreft procedures bij rechtbank sector civiel als ook bij de
sector kanton. De verw achting is dat met deze procedures nog w el enkele
maanden gepaard zal gaan. Inmiddels zijn reeds enkele ver-oordelende
vonnissen verkregen. Thans bevinden deze zaken zich in het execu-tiestadium
c.q. zijn betalingsregelingen getroffen. Voorts is met een enkele debiteur,
hangende de procedure tot een minnelijke regeling gekomen.
De inning van de debiteuren portefeuille is inmiddels afgerond.

06-08-2018
23

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de verslagperiode heeft onder andere een discussie c.q. overleg
plaatsgevonden met Bouw gros Holding B.V. De-ze vennootschap w as van
oordeel dat zij een rechtsgeldig pandrecht had ver-kregen op de debiteuren
van Bouw gros. Na overleg tussen Bouw gros Holding en de curator is
overeengekomen dat Bouw gros Holding afstand doet van haar
gepretendeerde pandrecht. De debiteuren zullen w orden geïnd door de
curator. Bouw gros Holding en een oud-medew erker van Bouw gros zullen
w erkzaamheden c.q. assistentie verlenen bij het innen van deze debiteuren.
Inning van enkele debiteuren vindt thans nog (steeds) plaats. De inning van
debiteuren is afgerond.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
06-08-2018
Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen van banken. Bouw gros w erd feitelijk gefinancierd
door Bouw gros Holding B.V. Tot eind 2008 w erd Bouw gros Holding B.V. door
ABN Amro Bank gefinancierd. Deze financiering is eind 2008 beëindigd na
verkoop van het bedrijfspand zoals dat in eigendom toebehoorde aan Bouw gros Holding B.V. De schuld van Bouw -gros aan Bouw gros Holding bedraagt
circa € 6.000.000,00.

23

5.2 Leasecontracten
Voor een aantal medew erkers, w aaronder buitendienstmedew erkers /
vertegenw oordigers beschikte Bouw gros over een aantal bedrijfsw agens.
Deze bedrijfsw agens w erden geleased bij Athlon Car Lease. Inmiddels zijn alle
bedrijfsw agens ter beschikking gesteld van de leasemaatschappij.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Ten behoeve van Bouw gros Holding B.V. als voornaamste kredietverstrek-ker
w erd tussen Bouw gros B.V. en Bouw gros Holding B.V. overeen geko-men dat
zekerheden, zijnde pandrech-ten, zouden w orden verstrekt op debi-teuren,
voorraden en inventaris. De cu-rator is echter van mening dat de pandakte niet
geldig is, om w elke reden de diverse pandrechten niet geldig zijn gevestigd.
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Inmiddels zijn tussen de curator en Bouw gros Holding B.V. dienaangaande
afspraken gemaakt. Deze af-spraken zijn door de rechter-commissaris
geaccordeerd. De af-spraak houdt ondermeer in dat Bouw -gros Holding B.V.
afstand doet van enig rechtsgeldig pandrecht, voor zover een dergelijk
pandrecht reeds rechtsgeldig is gevestigd.

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Afgew ikkeld
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5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
Afgew ikkeld

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal overgaan tot uitw inning van de inventaris, de voorraden en de
debiteuren. De opbrengst komt toe aan de boedel. Van de netto opbrengst
van de uitw inning van de inventaris, de voorraden en de debiteuren komt een
beperkt percentage aan Bouw gros Hol-ding B.V. toe. Eigendomsvoorbehouden,
recht van reclame en eventuele retentierechten zijn afgehandeld.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van Bouw gros w aren reeds per datum surseance van betaling
gestaakt. W el zijn na datum ver-leende surseance nog w erkzaamheden
verricht ten behoeve van de zuster-maatschappij Tegelgilde B.V. Het betrof
hier met name het order picken en het verzend-gereed maken van orders terzake tegelleveranties die binnen kw amen bij het Tegelgilde B.V.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is bijgew erkt: aan de boekverplichting is voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
2007: ja
2008: nee
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aanw ezig.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is reeds in 1930 op-gericht. Indien en voorzover (nog) een
volstortingsverplichting zou bestaan (de curator heeft geen aanleiding te
veronderstellen dat dat zo zou zijn), is die vordering inmiddels verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
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Toelichting
Geen aanw ijzingen dat van onbehoorlijk bestuur sprake is.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek. Nader onderzoek heeft de curator doen besluiten af te zien
van het treffen van nadere maatregelen nu de vennootschap w aartegen zich
eventuele acties zouden richten, Tegelgilde B.V., eveneens in staat van
faillissement verkeert en aldus geen verhaal zou bieden, een en ander indien
al zou komen vast te staan dat van paulianeus handelen daadw erkelijk sprake
is.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
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Verhuurder bedrijfspand. Enige boedelkosten zullen nog ontstaan in verband
met de afw ikkeling van de administratie en het incasseren van de debiteuren.
Met name om de computersystemen nog enige tijd beschikbaar te houden
zullen nog in beperkte mate kosten w orden gemaakt. Tevens zal het UW V nog
een boedelvordering hebben in verband met het overnemen van de
loonbetalingsverplichting. Het UW V heeft een boedelvordering ter grootte van
€ 555.348,08 ter zake overgenomen loonbetalingen. Inmiddels is aan UW V een
bedrag uitgekeerd ter gedeeltelijke voldoening van deze boedelschuld.
Essent Energie heeft een boedelvordering ter grootte van € 3.005,02.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 507.331,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 183.409,07

06-08-2018
23

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 44.000,00

20-09-2019
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
90
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Toelichting
± € 524.000,00 (na correctie voor uit-geleverde goederen w egens
eigendomsvoorbehoud en recht van reclame).
± € 6.000.000,00; financiering Bouw gros Holding B.V.
Inmiddels is een bedrag aan concurrentie crediteuren ter grootte van circa
€ 602.000,00 ter verificatie aangemeld.

Toelichting
Inmiddels is een bedrag aan concurrentie crediteuren ter grootte van circa €
2.918.420,65 aan vorderingen is ter verificatie aangemeld (naast
bovenvermeld bedrag circa € 6.000.000,00 als financiering door Bouw -gros
Holding).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

27-03-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Op dit moment w orden de aanw ezige voorraden en inventaris verkaveld en
gereed gemaakt voor de internetveiling door Van Beusekom. Deze
internetveiling zal van start gaan na de bouw vak-vakantie. Nadat de veiling is
gesloten, zullen de geveilde goederen w orden uit-geleverd. Een en ander zal
zijn geschied uiterlijk 16 september 2009. Tevens zal de komende periode de
incasso van de openstaande debiteuren plaatsvinden.
Onderw erp van nader onderzoek zal ook nog zijn de transactie per 1 januari
2009 w aarbij de tegelvoorraad is verkocht en geleverd aan
zustermaatschappij Tegelgilde B.V.
Ook zal nog nader bestudeerd w orden de kw estie terzake de gepretendeerde
vordering van de verhuurder en de door de verhuurder ingeroepen
bankgarantie. Overleg met de verhuur-der aangaande deze kw estie heeft
niets opgeleverd. Inmiddels w orden c.q. zijn om die reden rechtsmaatregelen
getroffen en zal een procedure bij de rechtbank Amsterdam aanhangig w orden
gemaakt. De inleidende dagvaarding is inmiddels uitgebracht. Verhuurder heeft
zich gesteld. De zaak staat thans voor conclusie van antw oord. Overigens is
door de curator, ter verzekering van zijn vordering, derdenbeslag gelegd onder
de bank van de verhuurder. Verhuurder zal een bankgarantie stellen zodat het
beslag onder de bank kan w orden opgeheven. De comparitie van partijen is
bepaald. Bankgarantie is gesteld en de beslagen zijn opgeheven. Comparitie
heeft plaatsgevonden. Zaak is aangehouden met het oog op het eventueel
tussen partijen bereiken van een minnelijke regeling. Indien die minnelijke
regeling niet kan w orden bereikt, zal de rechtbank beslissen over de w ij-ze
w aarop de zaak w ordt voortgezet. Overleg over een minnelijke regeling heeft
geen resultaat opgeleverd. De procedure w ordt voorgezet en staat thans voor
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repliek. Inmiddels is de conclusie van repliek genomen en staat de procedure
thans voor conclusie van dupliek aan de zijde van verhuurder.
De procedure duurt voort. Inmiddels heeft pleidooi plaatsgevonden.
Vervolgens is door beide partijen een akte genomen. Inmiddels staat de zaak
voor (tussen-)vonnis.
Op 9 april 2014 is door de rechtbank Amsterdam eindvonnis gew ezen. De
rechtbank heeft geoordeeld dat de verhuurder op juiste gronden de
bankgarantie heeft mogen trekken en dat de verhuurder aldus het bedrag dat
zij onder de bankgarantie betaald heeft gekregen niet aan de boedel hoeft terug te betalen. De curator kan zich met dit vonnis niet verenigen w ant in strijd
met jurisprudentie van de Hoge Raad. Om die reden is tijdig appel ingesteld
van dit vonnis en zal in de komende verslagperiode de memorie van grieven
w orden genomen. Inmiddels heeft een pleidooi bij het hof plaatsgevonden. De
zaak staat nu voor arrest. Op 2 juni 2015 heeft het Hof Amsterdam een ar-rest
gew ezen. Het Hof heeft geoor-deeld dat de verhuurder niet op de juiste
gronden de bankgarantie heeft mogen trekken en dat de verhuurder zich
ongerechtvaardigd heeft verrijkt. Er dient in dat kader een terugbetaling aan
de boedel plaats te vinden. Er is een comparitie van partijen gelast in verband
met het vaststellen van de posten die eventueel w el onder de bankgarantie
getrokken kunnen w orden. De leegstandsschade kan volgens het Hof in ieder
geval niet onder de bankgarantie w orden getrokken. De verhuurder heeft
vervolgens aan het Hof Amsterdam gevraagd om het arrest open te stellen
voor tussentijdse cassatie. Het Hof Amsterdam heeft daarmee ingestemd. De
betreffende kw estie zal nu aan de Hoge Raad w orden voorgelegd.
Inmiddels is cassatieberoep ingesteld. Conclusies zullen over en w eer w orden
gew isseld. De zaak staat thans op de rol van de Hoge Raad van 8 april a.s.
voor een schriftelijke toelichting, zow el van de zijde van Hansteen als van de
zijde van de curator.
De AG bij de Hoge Raad heeft inmiddels geconcludeerd. De zaak staat nu voor
arrest in februari 2017.
Het arrest is inmiddels gew ezen en gepubliceerd op rechtspraak.nl onder
nummer ECLI:NL:HR:2017:278. De zaak is door de Hoge Raad verw ezen naar
het gerechtshof te Den Haag al-w aar de zaak op korte termijn zal w orden
aangebracht.
De zaak is inmiddels aangebracht en is door beide partijen geconcludeerd. De
zaak staat nu voor pleidooi.
Hof Den Haag heeft in de verw ijzingszaak eind-arrest gew ezen. Het hof heeft
bepaald dat de bankgarantie ook voor leegstandschade mocht w orden
getrokken. In zoverre zijn de vorderingen van de curator afgew ezen. W el is
Hansteen veroordeeld om aan de boedel vervangende schadevergoeding te
betalen nu Hansteen w eigerde bij gelegenheid van de oplevering van het
bedrijfspand dat de curator de magazijnstellingen verkocht. De curator beraadt
zich thans, met name op de vraag om de bank die onder de bankgarantie heeft
uitgekeerd en zich heeft verhaald op de boedel in rechte aan te spreken op
betaling.
Na het arrest van het Hof Den Haag in de verw ijzingszaak is tussen boedel en
Hansteen nog gediscussieerd over de executie van de arrest. Hansteen stelde
zich op het standpunt dat zij niets meer hoefde te betalen althans
tegenvorderingen, bij w ijze van betaling, kon verrekenen. Uiteindelijk is tussen
boedel en Hansteen aangaande de tenuitvoerlegging van het arrest en
overigens ter algehele afw ikkeling van de tussen Bouw gros en Hansteen
bestaand hebbende huurrelatie een alles omvattende regeling tot stand
gekomen w aarbij Hansteen aan de boedel nog een aanzienlijk bedrag heeft
betaald en bovendien haar vorderingen ter zake huur etc. (w aaronder
boedelvorderingen) heeft kw ijtgescholden. Deze regeling betekende aldus
enerzijds aan aanzienlijke toename van het actief, anderzijds aan aanzienlijke
afname van het passief, zulks ten gunste van de overige schuldeisers.

20-09-2019
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Gezien het arrest van de Hoge Raad staat inmiddels w at de boedel betreft w el
vast dat ABN AMRO ten onrechte verhaal heeft gehaald op de boedel terzake
het bedrag w at Hansteen onder de bankgarantie heeft geclaimd w egens door
Hansteen geleden leegstandschade. Nu ABN AMRO ten onrechte dit bedrag ten
laste van de boedel heeft gebracht, dient ABN AMRO het bedrag w aarvoor zij
ten laste van de boedel verhaal heeft gehaald op het credit saldo w at
Bouw gros bij ABN AMRO aanhield, aan de boedel (terug-) te betalen. Boedel en
bank hebben na het arrest van de Hoge Raad en het verw ijzingsarrest van het
hof Den Haag overleg gevoerd en standpunten uitgew isseld, doch heeft dat
niet tot een oplossing geleid. De boedel start om die reden met door de
rechter commissaris daartoe verleende machtiging een procedure tegen de
bank. Deze procedure w as reeds eerder voorzien, doch is steeds
aangehouden juist in afw achting van de uitkomst in de procedure tegen
Hansteen en eventueel een minnelijke oplossing.

27-03-2020
25

De procedure tegen de bank is inmiddels gestart. De bank heeft inmiddels voor
antw oord geconcludeerd. De procedure staat nu voor beraad rechtbank met
het oog op het bepalen van een mondelinge behandeling. In verband met
Corona, laat het zich aanzien dat een dergelijke mondelinge behandeling
voorlopig op zich laat w achten.

22-10-2020
26

Inmiddels is de mondelinge behandeling door de Rechtbank Amsterdam
bepaald op 28 mei 2021.

20-04-2021
27

Half juni 2021 is vonnis gew ezen. De vorderingen van de curator zijn
afgew ezen. Aangezien de curator zich niet in de overw egingen van de
rechtbank kan vinden, gaat de curator van het vonnis in appel. De
appeldagvaarding is inmiddels uitgebracht.

26-10-2021
28

De memorie van grieven is in de afgelopen verslagperiode genomen. De zaak
staat nu voor memorie van antw oord van de zijde van de bank.

25-04-2022
29

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
25-10-2022

25-04-2022
29

10.4 Werkzaamheden overig
In de komende verslagperiode zal de appel procedure zijn verdere vervolg
krijgen.

26-10-2021
28

Bijlagen
Bijlagen

