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

R-C
Curator

8
04-05-2021
F.02/12/54
NL:TZ:0000013225:F001
24-01-2012

mr. A.G.M. Zander
mr K.E.H. de Klerk
mr K.E.H. de Klerk

Algemene gegevens
Naam onderneming
ORS Trading BV (voorheen Olympia Retail Services BV)

Gegevens onderneming

10-07-2018
3

Gegevens onderneming
ORS Trading BV (voorheen Olympia Retail Services BV)
Gevestigd te W aalw ijk KvK 11 06 11 59
(voorheen) kantoorhoudende te 5145 PD W aalw ijk aan de Industriew eg 53
Naamsw ijziging heeft plaatsgevonden bij akte van 9 november 2011

10-07-2018
3

Let op:
Met ingang van 14 mei 2018 heeft mr. K.E.H. de Klerk (opvolgend curator), mw .
mr. L.Y. Paw likow ski (oorspronkelijk curator) opgevolgd
Dit is het eerste verslag van de opvolgend curator (mr. K.E.H. de Klerk).
Eerdere verslaglegging valt onder de uitsluitende verantw oordelijkheid van de
oorspronkelijk curator (mw . mr. L.Y. Paw likow ski).
Dit is het 2e verslag van de opvolgend curator (mr. K.E.H. de Klerk). Eerdere
verslaglegging valt onder de uitsluitende verantw oordelijkheid van de
oorspronkelijk curator (mw . mr. L.Y. Paw likow ski).

03-04-2019
4

Dit is het 3e verslag van de opvolgend curator (mr. K.E.H. de Klerk). Eerdere
verslaglegging valt onder de uitsluitende verantw oordelijkheid van de
oorspronkelijk curator (mw . mr. L.Y. Paw likow ski).

03-10-2019
5

Dit is het 4e verslag van de opvolgend curator (mr. K.E.H. de Klerk). Eerdere
verslaglegging valt onder de uitsluitende verantw oordelijkheid van de
oorspronkelijk curator (mw . mr. L.Y. Paw likow ski).

06-04-2020
6

Dit is het 5e verslag van de opvolgend curator (mr. K.E.H. de Klerk). Eerdere
verslaglegging valt onder de uitsluitende verantw oordelijkheid van de
oorspronkelijk curator (mw . mr. L.Y. Paw likow ski).

06-10-2020
7

Dit is het 6e verslag van de opvolgend curator (mr. K.E.H. de Klerk). Eerdere
verslaglegging valt onder de uitsluitende verantw oordelijkheid van de
oorspronkelijk curator (mw . mr. L.Y. Paw likow ski).

04-05-2021
8

Activiteiten onderneming
Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal. De handel in
tuinartikelen en
sanitair w aaronder begrepen inkoop, verkoop, import en export.

10-07-2018
3

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Zie eerdere verslaglegging onder de aantekening zoals opgenomen hierboven
Er is /w as geen SFV.

Gemiddeld aantal personeelsleden

10-07-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
17

10-07-2018
3

Toelichting
volgens opgaaf bestuurder. Vreemd genoeg heeft het UW V evenw el geen
vordering ingediend (niet voor de boedelperiode en niet aangaande enige
periode daarvoor). E.e.a is onderw erp van onderzoek door de opvolgend
curator.

Toelichting
De vraag is voorgelegd aan het UW V

Toelichting
Zie onder hoofdstuk 2. Het UW V heeft geen vordering

03-04-2019
4

04-05-2021
8

Boedelsaldo
€ 63.143,32

10-07-2018
3

Toelichting
Er stond (blijkbaar) nog een bedrag van ruim EUR 62.000,- bij de Rabobank dat
door de oorspronkelijk curator niet w as opgevraagd. Zie verder SFV bij
volgende verslaglegging
€ 413.125,86

03-04-2019
4

Toelichting
Het saldo is aangevuld met een schikking getroffen met de
beroepsaansprakelijkheid verzekeraar van de oorspronkelijk curator.
€ 376.823,78

03-10-2019
5

Toelichting
Zie tevens SFV
€ 368.072,79

06-04-2020
6

Toelichting
Zie tevens SFV
€ 134.898,34

06-10-2020
7

Toelichting
Boedelstand per 29-09-2020. Zie tevens SFV.
€ 138.574,42
Toelichting
Boedelstand per 30 april 2021 / zie tevens SFV

Verslagperiode

04-05-2021
8

Verslagperiode
van
14-5-2018

10-07-2018
3

t/m
10-7-2018
van
11-7-2018

03-04-2019
4

t/m
31-3-2019
van
1-4-2019

03-10-2019
5

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

06-04-2020
6

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

06-10-2020
7

t/m
25-9-2020
van
26-9-2020

04-05-2021
8

t/m
30-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

114 uur 36 min

5

23 uur 24 min

6

40 uur 36 min

7

76 uur 18 min

8

32 uur 18 min

totaal

287 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Uren t/m 1 juli 2018 (enkel uren van de opvolgend curator)
(urenopgaaf oorspronkelijk curator 143,6 uur)

10-07-2018
3

Uren tot 1 juli 2018: 32,7
Uren 1 juli 2018 t/m 31 maart 2019: 81,9
Totaal aanvang opvolgend tot en met 15 maart 2019: 114,6

03-04-2019
4

Uren tot en met 1 oktober 2019

03-10-2019
5

Uren tot en met 31 maart 2020

06-04-2020
6

76,30 / uren periode 01-04-2020 t/m 25-09-2020.
254,90 / uren totaal t/m 25-09-2020

06-10-2020
7

32 uur en 18 minuten / uren periode 26-09-2020 t/m 30-04-2021 / UREN
TOTAAL: 287 uur en 12 min

04-05-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder sinds 28 januari 2010 van ORS Trading B.V.
is Mavalis
Beheer B.V. (HR 18063409) met als enig aandeelhouder Stichting Administratiekantoor tot
het houden en beheren van aandelen Mavalis Beheer B.V (HR 18069540) en
enig bestuurder
de heer M.C.T. van Lissum, geboren op 17 juni 1078, die tevens enig
bestuurder van de stichting is (ontleend aan verslag oorspronkelijk curator).

10-07-2018
3

1.2 Lopende procedures
Geen (ontleend aan verslag oorspronkelijk curator).

10-07-2018
3

1.3 Verzekeringen
Beëindigd. (ontleend aan verslag oorspronkelijk curator).

10-07-2018
3

1.4 Huur
Bedrijfspand Industriew eg 53 te W aalw ijk, w aarvan eigenaar/huurder is A. van
der Linden Beheer B.V.; beëindiging en ontruiming heeft in goed overleg met
verhuurder nog niet plaatsgevonden in verband met aanw ezige onroerende
zaken; beëindiging van de huurovereenkomst heeft per 1 oktober 2012
plaatsgevonden zonder volledige ontruiming; ontruiming heeft ultimo 2012
plaatsgevonden; oplevering is bepaald op 17-01-2013.

10-07-2018
3

Bedrijfspand Industriew eg 74/76 te W aalw ijk, w aarvan eigenaar/verhuurder is
Jucotex Beheer B.V.; huurovereenkomst is beëindigd.
(ontleend aan verslag oorspronkelijk curator)

1.5 Oorzaak faillissement
Faillissement is aangevraagd door Hacas Transport B.V. te Gilze en Bas
Logistics B.V. te Etten-Leur (advocaat: J.W . Hilhorst) Curator verricht nog nader
onderzoek naar oorzaak faillissement.
(ontleend aan verslag oorspronkelijk curator)

10-07-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
17

10-07-2018
3

Toelichting
volgens opgaaf bestuurder (en verslag oorspronkelijk curator). Vreemd genoeg
heeft het UW V evenw el geen vordering ingediend (niet voor de boedelperiode
en niet aangaande enige periode daarvoor). E.e.a is onderw erp van onderzoek
door de opvolgend curator.

Toelichting
Het UW V heeft (blijkbaar) aangenomen dat er voorafgaand aan het
faillissement sprake w as van overgang van w erkgeverschap. Het UW V
handhaaft het niet indienen van een/enige vordering.

03-10-2019
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
24

10-07-2018
3

Toelichting
volgens opgaaf bestuurder (en verslag oorspronkelijk curator).

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-2-2012

totaal

Toelichting
volgens verslag oorspronkelijk curator / voorzover de
arbeidsovereenkomsten nog mochten bestaan).

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen directe w erkzaamheden door opvolgend curator in verslagperiode.

10-07-2018
3

Onderzoek een navraag UW V

03-10-2019
5

Gereed

06-04-2020
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Er w aren kennelijk geen onroerende zaken. Er w erd blijkbaar gehuurd.

10-07-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen directe w erkzaamheden door opvolgend curator in verslagperiode.

10-07-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoor-/bedrijfsinventaris

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Inventaris en machines / blijkbaar verdw enen volgens verslag oorspronkelijk
curator. Onduidelijk w at daar mee gebeurd w as. Onduidelijk of aangekondigd
onderzoek heeft plaatsgevonden (voorshands w ordt aangenomen dat dat niet
zo is).

10-07-2018
3

De (opvolgend) curator heeft heeft e.e.a in onderzoek.

06-10-2020
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja

10-07-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen directe w erkzaamheden door opvolgend curator in verslagperiode.

10-07-2018
3

Zie onder 3.3. De curator heeft e.e.a. in onderzoek.

06-10-2020
7

Ongew ijzigd.

04-05-2021
8

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 16.500,00

totaal

€ 16.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het bedrag is geparkeerd op de derdengeldrekening van de opvolgend
curator. Afspraken terzake w orden thans in beeld gebracht.

10-07-2018
3

Blijkbaar ook hier zaken verdw enen volgens verslag oorspronkelijk curator.
Onduidelijk w at daar mee gebeurd w as. Onduidelijk of aangekondigd
onderzoek heeft plaatsgevonden (voorshands w ordt aangenomen dat dat niet
zo is).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen directe w erkzaamheden door opvolgend curator in verslagperiode.

10-07-2018
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo tentijde overdracht aan opvolgend
curator
(1e) schikking
beroepsaansprakelijkheidverzekeraar
oorspronkelijk curator

€ 62.269,44
€ 350.000,00

restitutie
totaal

Boedelbijdrage

€ 863,11
€ 413.132,55

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gestort vanuit derdengeldrekening oorspronkelijk curator op
faillissementsrekening opvolgend curator.

10-07-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen directe w erkzaamheden door opvolgend curator in verslagperiode.

10-07-2018
3

Contacten andere partijen tot derdengeldenafspraak.

03-10-2019
5

(voorlopig) Afgew ikkeld

06-04-2020
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren

€ 346.884,60

totaal

€ 346.884,60

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Conform opgaaf bestuurder en verslag oorspronkelijk curator. De
oorspronkelijk curator lijkt ter zake geen actie ondernomen te hebben. E.e.a. is
onderw erp van onderzoek door de opvolgend curator. De oorspronkelijk
curator is ter zake het vermeende nalaten aangesproken en aansprakelijk
gesteld.

10-07-2018
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen directe w erkzaamheden door opvolgend curator in verslagperiode. Het is
de vraag in hoeverre de debiteuren nog feitelijk en juridisch aan te spreken
zijn. Zie verder onder toelichting hierboven.

10-07-2018
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

10-07-2018
3

Toelichting vordering van bank(en)
Er lijkt geen bancaire financiering te zijn. In plaats daarvan stellen 3
schuldeisers / geldgevers grote bedragen aan gefailleerde ter beschikking te
hebben gesteld. Zie tevens de verslaglegging van de oorspronkelijk curator.
Zulks tevens kennelijk onderw erp van de verpandingsdiscussie (aangaande de
voorraad)
W el bestaat thans een discussie met de bank inzake afschrijvingen die na
faillissementsdatum hebben plaatsgevonden van de rekening courant van
gefailleerde. Dat zou totaal een bedrag van ruim EUR 170.000,- betreffen.
De bank is terzake inmiddels aangesproken, evenals de oorspronkelijk curator
onder voorlopige aansprakelijkstelling terzake.

Toelichting vordering van bank(en)
De discussie omtrent de afschrijvingen na datum faillissement zijn inmiddels
betrokken in de schikking met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van
de oorspronkelijk curator.

5.2 Leasecontracten

04-05-2021
8

5.2 Leasecontracten
Diversen / blijkbaar afgew ikkeld. Zie voorgaande verslaglegging oorspronkelijk
curator.

10-07-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
Door drie crediteuren w ordt pandrecht op de voorraad geclaimd in relatie tot
door hen gestelde
verstrekte leningen. Het betreft:

10-07-2018
3

1. Merlis B.V. te Drunen (gestelde geldlening van € 1.600.000,00)
2. Merrem Filtration Technology B.V. te Zalbommel (gestelde geldlening van €
1.750.000,00)
3. Xiamen Granda Import en Export S.A. te Luxemburg (gestelde geldlening van
€
1.000.000,00)
Curator is doende met de beoordeling van de gestelde geldleningen en het
geclaimde
pandrecht. Onderzoek w ordt bemoeilijkt door het niet verstrekken van door de
curator aan de
heer M.C.T. van Lissum, indirect bestuurder van gefailleerde, gevraagde
informatie c.q. afgifte
van administratieve bescheiden. Curator beraadt zich met betrekking tot de te
nemen
maatregelen
LET OP: E.e.a. zo ontleend aan de voorgaande verslaglegging oorspronkelijk
curator. Het bovenstaande ziet op (de afspraken rond) het bedrag van
16.500,- en is onderw erp van onderzoek door de opvolgend curator.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen (ontleend aan verslag oorspronkelijk curator)

10-07-2018
3

5.6 Retentierechten
Geen (ontleend aan verslag oorspronkelijk curator)

10-07-2018
3

5.7 Reclamerechten
Geen (ontleend aan verslag oorspronkelijk curator)

5.8 Boedelbijdragen

10-07-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Geen (ontleend aan verslag oorspronkelijk curator)

10-07-2018
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen directe w erkzaamheden door opvolgend curator in verslagperiode.

10-07-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog te beoordelen (ontleend aan verslag oorspronkelijk curator).
De vraag is in hoeverre zulks thans feitelijk en juridisch nog mogelijk is (voor
de opvolgend curator)

10-07-2018
3

Onmogelijk + verjaard

03-04-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Laatst gedeponeerde jaarrekening 2009 (ontleend aan verslag oorspronkelijk
curator).

10-07-2018
3

Ten tijde van het faillissement (24 jan 2012) w as de jaarrekening 2010
(blijkbaar) nog niet vastgesteld of gedeponeerd (noch is zulks daarna
geschied)
Onmogelijk + verjaard

03-04-2019
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t. (ontleend aan verslag oorspronkelijk curator)

10-07-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens oorspronkelijk curator aan voldaan. Overigens ten tijde van het
faillissement reeds verjaard (opgericht 2005).

10-07-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog te beoordelen (ontleend aan verslag oorspronkelijk curator).
De vraag is in hoeverre zulks thans feitelijk en juridisch nog mogelijk is (voor
de opvolgend curator)

Toelichting
Onmogelijk + verjaard

10-07-2018
3

03-04-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog te beoordelen (ontleend aan verslag oorspronkelijk curator).
De vraag is in hoeverre zulks thans feitelijk en juridisch nog mogelijk is (voor
de opvolgend curator)

Toelichting
Onmogelijk + verjaard

10-07-2018
3

03-04-2019
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek lijkt door de oorspronkelijk curator niet
ingevuld. Gezien het tijdsverloop lijkt het tevens feitelijk en juridisch niet meer
aan de orde. De oorspronkelijk curator is terzake aangesproken en w aar nodig
aansprakelijk gesteld.

10-07-2018
3

Ongew ijzigd.

04-05-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek en overleg met oorspronkelijk curator.

10-07-2018
3

Ongew ijzigd.

04-05-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Onduidelijk. Geen echte boedelvorderingen ingediend. E.e.a is onderw erp van
nader onderzoek door de opvolgend curator.
Er w erd een vordering van Essent genoteerd als boedelvordering. Zulks is
onderw erp van nader onderzoek en afloop door de opvolgend curator (voor de
opvolgend curator).
€ 46.648,09

10-07-2018
3

03-04-2019
4

Toelichting
Uit de crediteurenmappen (die geheel opnieuw ingevoerd moesten w orden)
blijkt een beperkt aantal boedelvorderingen (boedelhuur / Belgische UW V / 1e
opvolgend curator (mr. Jacobs). Het (Nederlandse) UW V gaf aan geen
vordering te hebben.
€ 4.884,25

06-10-2020
7

Toelichting
Zie tevens SFV
€ 0,00
Toelichting
De boedelvordering van het Belgisch UW V is in de voorliggende
verslagperiode betaald. Evenals de (aanzienlijke) boedelvorderingen van de
(toenmalig) verhuurders. Deze zijn gelimiteerd en betaald. De bedragen
w orden betrokken in de discussie met de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de oorspronkelijk curator. Zie
tevens onder hoofdstuk 10 en het SFV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

04-05-2021
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 665.764,00

10-07-2018
3

Toelichting
Conform opgaaf oorspronkelijk curator. Onderw erp van nader onderzoek en
afloop door de opvolgend curator.
€ 557.905,10

03-04-2019
4

Toelichting
De fiscus paste haar vordering aan na verzoek aanvullende/ hernieuw de
opgaaf door opvolgend curator.

Toelichting
Ongew ijzigd.

04-05-2021
8

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V diende )(nog) geen vordering in. E.e.a is onderw erp van nader
onderzoek door de opvolgend curator.

Toelichting
Het UW V is verzocht aan te geven of men een vordering heeft
€ 0,00

10-07-2018
3

03-04-2019
4

04-05-2021
8

Toelichting
Het UW V heeft (blijkbaar) aangenomen dat er voorafgaand aan het
faillissement sprake w as van overgang van w erkgeverschap. Het UW V
handhaaft het niet indienen van een/enige vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Conform opgave oorspronkelijk curator zou een 2-tal w erknemers een
loonvordering hebben ingediend. Eerdere verslaglegging maakt ook melding
van een preferente vordering van de verhuurder. Onduidelijk is w aarom die die
preferent zou zijn. E.e.a is onderw erp van nader onderzoek door de opvolgend
curator.
€ 18.219,76

10-07-2018
3

06-10-2020
7

Toelichting
Zie tevens SFV

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-05-2021
8

8.5 Aantal concurrente crediteuren
41

10-07-2018
3

Toelichting
Conform opgave oorspronkelijk curator. Onderw erp van nader onderzoek en
afloop door de opvolgend curator.
40

06-10-2020
7

Toelichting
Zie tevens SFV.

Toelichting
Ongew ijzigd.

04-05-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 369.215,00

10-07-2018
3

Toelichting
Conform opgave oorspronkelijk curator. Onderw erp van nader onderzoek en
afloop door de opvolgend curator.

Toelichting
zie thans / tevens SFV
€ 581.273,38

03-04-2019
4

06-10-2020
7

Toelichting
Betw iste vordering € 32.999,00. Zie tevens SFV.

Toelichting
Ongew ijzigd.

04-05-2021
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onduidelijk in deze fase

10-07-2018
3

Het ziet er naar uit de het een vereenvoudigde afw ikkeling w ordt

04-05-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Geen directe w erkzaamheden door opvolgend curator in verslagperiode.

10-07-2018
3

Inventarisatie

03-04-2019
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen directe w erkzaamheden door opvolgend curator in verslagperiode.

10-07-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Na een eerste inventarisatie door de opvolgende curator is gebleken dat de
oorspronkelijk curator niet op alle onderdelen voldoende voortvarend te w erk
is gegaan. De oorspronkelijk curator is terzake aangesproken en w aar nodig
aansprakelijk gesteld.

10-07-2018
3

Daarnaast dient de opvolgend curator te bezien w elke onderdelen nog actieve
aanpak door de opvolgend curator behoeven (en meer in het bijzonder w aar
dat feitelijk en juridisch nog kan). Zulks dient alsdan mede in
overleg/afstemming met de bank en de verzekeraar van de oorspronkelijke
curator te geschieden.
Ten tijde en ter gelegenheid van opvolgende verslaglegging zal meer
duidelijkheid ontstaan.
De oorspronkelijk curator is aansprakelijk gesteld voor haar tekort schieten in
de afw ikkeling van het faillissement. Met de beroepsaansprakelijkheid
verzekeraar is een regeling getroffen ten aanzien van een 4 tal punten w elke
zich primair aandienden. Daar voor is een bedrag van EUR 350.000 door de
verzekeraar betaald.

03-04-2019
4

Een aantal (kleinere) deelgebieden is nog onderw erp van onderzoek. Daarbij
dient tevens een kosten-baten analyse te w orden gemaakt in acht nemende
de vaak feitelijke onmogelijkheid het feitencomplex alsnog te achterhalen.

De oorspronkelijk curator is aanvullend aansprakelijk gesteld voor het
onvoldoende opvolgen van de opzegging van de (boedel)huurovereenkomsten
w aardoor de terzake ingevolge artikel 39 FW opkomende boedelvorderingen
onnodig (zonder enige boedelbelang) zijn opgelopen. De curator/verzekeraar
betw ist vooralsnog de aansprakelijkstelling.

03-10-2019
5

Er is een concept dagvaarding opgesteld. De verzekeraar heeft haar advocaat
ingeschakeld. Er is overleg

06-04-2020
6

Het overleg met de (advocaat van de) verzekeraar loopt nog.

06-10-2020
7

De oorspronkelijk curator is aanvullend aansprakelijk gesteld voor het
onvoldoende opvolgen van activaposten op de balans voorafgaand aan het
faillissement. De curator/verzekeraar betw ist vooralsnog de
aansprakelijkstelling. Er is overleg

04-05-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onduidelijk

10-07-2018
3

Onduidelijk zie mede 10.1

03-10-2019
5

Onduidelijk zie mede 10.1

06-04-2020
6

Ongew ijzigd.

06-10-2020
7

Ongew ijzigd.

04-05-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
30-10-2021

04-05-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
1e onderzoek dossiers, besprekingen, diverse contacten en besprekingen,
verslaglegging

10-07-2018
3

Onderzoek administratie (met name bank), opstellen analyse mede ivm
aansprakelijkstelling, discussie met verzekeraar, schikking et...

03-04-2019
4

Voorzettende w erkzaamheden / verslag

03-10-2019
5

Opstellen concept dagvaarding / Voorzettende w erkzaamheden / Verslag

06-04-2020
6

Voortzettende w erkzaamheden / verslag

06-10-2020
7

Voortzettende w erkzaamheden / verslag

04-05-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

