Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

5

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.02/13/526

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000004179:F001

Datum uitspraak:

04-06-2013

Curator:

mr. M.L. Huisman

R-C:

mr. MDE van der Borst-Leppens

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Bouwbedrijf Flipse B.V.
Activiteiten onderneming
Aannemingsbedrijf
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
33
Saldo einde verslagperiode
€ 734.870,34
Op 17 januari 2017: € 734.870,34.
Op 17 juli 2017: € 734.870,34.
Op 11 januari 2018: € 734.870,34 (geen mutaties).
Verslagperiode
15 januari 2016 t/m 15 juli 2016
16 juli 2016 t/m 17 januari 2017
17 januari 2017 t/m 17 juli 2017
18 juli 2017 t/m 11 januari 2018
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Bestede uren in verslagperiode
19:30
In de periode 16 juli 2016 t/m 17 januari 2017: 9:24.
In de periode 17 januari 2017 t/m 17 juli 2017: 4:18.

In de periode 18 juli 2017 t/m 11 januari 2018: 13:12:
- mr. Huisman: 2:30;
- mr. Van Overloop: 10:18;
- mr. Zwamborn: 0:24.

Bestede uren totaal
435:24
Op 17 januari 2017: 444:48.
Op 17 juli 2017: 449:06.
Op 11 januari 2018: 462:18.
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Bij vonnis van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 4 juni 2013 is in staat van
faillissement verklaard de vennootschap Bouwbedrijf Flipse B.V., statutair gevestigd te
Koudekerke, gemeente Veere (hierna ook: de failliet). Er zijn diverse gesprekken geweest met
de bestuurders de heren A.G. den Dekker en R.T. Flipse. Alle medewerking is verleend.
Volgens de uittreksels van Kamer van Koophandel is Bouwgroep Peters B.V. enig
aandeelhouder van de failliet en is de heer R.T. Flipse bestuurder van de failliet. De heer A.G.
den Dekker is indirect aandeelhouder van de failliet en heeft ad interim als bestuurder
opgetreden.
Er was sprake van een fiscale eenheid voor zowel de vennootschapsbelasting als de
omzetbelasting. Die eenheid dient als verbroken te worden beschouwd (als het gaat om de
omzetbelasting) per datum faillissement.

Pagina 2 van 15

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
1.2

5

Datum:

11-01-2018

Winst en verlies
De jaarrekening van 2011 is nog gedeponeerd. Bij de aanvraag van het faillissement is nog
een concept jaarrekening 2012 gevoegd.

1.3

Balanstotaal
Per 31 december 2011: € 2.726.000,-Per 31 december 2012: € 1.879.000,--

1.4

Lopende procedures
Er lopen een aantal procedures. Het gaat onder meer om een procedure tegen een
opdrachtgever. Procedures zijn geschorst. Het lijkt niet opportuun procedures over te nemen.
Van belang is dat er zake een procedure nog een bedrag ad € 14.645,35 in depot staat. De
opdrachtgever stelt schade te lijden en heeft verzocht om vrijgave. De curator zal bezien of dat
in het belang van de boedel is. Er is informatie uitgewisseld en er heeft op 2 juli 2014 een
gesprek plaats gevonden met de opdrachtgever op het kantoor van de curator. De
opdrachtgever stelt na verrekening nog een concurrente vordering te hebben en heeft een
voorstel gedaan. Dat voorstel wordt nader bekeken. Het is goed mogelijk dat het dossier nader
bestudeerd zal moeten worden. Er heeft een gesprek plaats gevonden bij opdrachtgever en de
curator heeft het dossier nader bestudeerd. De curator heeft met toestemming van de rechtercommissaris de kwestie geschikt met de opdrachtgever, (kort gezegd) inhoudend dat het
depot wordt uitgekeerd aan opdrachtgever, maar dat opdrachtgever geen (concurrente)
vordering meer heeft op de failliet.
In een andere kwestie, waar sprake is van een arbitraal vonnis, is de curator, na overleg met
partijen en bestudering van het dossier, thans tot het oordeel gekomen dat verdere actie niet
opportuun is.

1.5

Verzekeringen
'HYHU]HNHULQJHQ]LMQEHsLQGLJG

1.6

Huur
De huurovereenkomst met de verhuurder is met toestemming rechter-commissaris opgezegd.
Intussen is er opgeleverd.

1.7

Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurders ligt de oorzaak van het faillissement in de algehele malaise in de
bouwsector. Daarenboven is de orderportefeuille nagenoeg leeg en zijn er geen vooruitzichten
op nieuwe opdrachten. Volgens de faillissementsaanvraag is nog onderzocht of een doorstart
kon worden gemaakt, maar dat bleek niet haalbaar.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
33

Pagina 3 van 15

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
2.2

5

Datum:

11-01-2018

Aantal in jaar voor faillissement
Gemiddeld berekend op full time basis in 2012 nog 33,8 en in 2011 nog 35,2.

2.3

Datum ontslagaanzegging
5 juni 2013 (met toestemming rechter-commissaris).

2.4

Werkzaamheden
Voorlichting werknemers. Overleg vakbonden en r-c.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Er is sprake van een drietal appartementen die in de boedel vallen. Het pand is
verhypothekeerd.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
De appartementen zijn met toestemming rechter-commissaris verkocht tezamen met de
roerende goederen. De hypotheekhouder heeft royement verleend.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Tot een bedrag van € 2.000.000,--.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Zie hieronder.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Overleg met de hypotheekhouder en de koper.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Motorrijtuigen, inventaris e.d.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De roerende goederen zijn verkocht voor een bedrag ad € 163.000,-- (BTW verlegd). De
opbrengst is in de boedel gevloeid.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
N.v.t.
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Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft ingestemd met de verkoop.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Overleg koper, r-c en fiscus.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De voorraad werd ingekocht door de aandeelhouder. Er zijn nog enige werken die afgerond
worden met toestemming r-c.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Zie onderdeel "voortzetting".

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
-

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Divers.

3.15

Andere activa: Beschrijving
De failliet heeft nog een aantal aandelen in ProWonEc Zeeland B.V. Deze vennootschap is
een consortium van een aantal Zeeuwse bedrijven. Er wordt bekeken onder welke
voorwaarden deze aandelen te gelde gemaakt kunnen worden. In de zevende verslagperiode
zijn de aandelen niet te gelde gemaakt. Het ziet niet naar uit dat de betreffende aandelen voor
een hoge prijs verkocht kunnen worden. In de 8e verslagperiode is gebleken dat er een
kandidaat-koper is. De curator zal de aandelen trachten te verkopen aan deze kandidaatkoper.
In de 9e verslagperiode zijn de aandelen met toestemming r-c verkocht en geleverd voor €
500,--. Dit bedrag is in de boedel gevloeid.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
€ 500,--

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Contact met koper, notaris en r-c.
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4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

11-01-2018

Er zijn diverse debiteuren aangeschreven. Met de grootste debiteur is een discussie ontstaan
ter zake gestelde gebreken, etc. De curator tracht een oplossing te bewerkstellingen. Er heeft
in de verslagperiode 17 oktober 2013 t/m 17 januari 2014 intensief overleg plaatsgevonden
met deze debiteur. De curator verwacht dat in de komende periode een schikking zal zijn
getroffen of dat een procedure aanhangig gemaakt zal moeten worden. In de verslagperiode
17 januari 2014 t/m 17 april 2014 is met toestemming van de rechter-commissaris een
schikking getroffen met de grootste debiteur. Hierdoor is een bedrag ad € 183.012,50 incl.
BTW in de boedel gevloeid. In de zevende verslagperiode is er nog geklaagd door deze
debiteur ten aanzien van de werkzaamheden van een onderaannemer van de failliet.
Aangezien deze onderaannemer een concurrente vordering heeft ingediend, heeft de curator
zich met de gang van zaken bemoeid. De onderaannemer betwist elke aansprakelijkheid.
In de verslagperiode 17 april 2014 t/m 16 juli 2014 is er een bedrag ad € 19.892,40 binnen
gekomen. Die betaling is het gevolg van het aflopen van een onderhoudstermijn van een werk.
Met een aantal debiteuren wordt nog gediscussieerd. Het gaat dan ook om een
debiteur/opdrachtgever die is aangeschreven nadat een onderhoudstermijn was verstreken.
In de verslagperiode 16 juli 2014 t/m 15 januari 2015LVJHEOHNHQGDWppQ
debiteur/opdrachtgever de laatste onderhoudstermijn niet wenst te betalen, omdat er sprake
zou zijn van schade/gebreken. Er zou een rapportage opgesteld zijn. De curator zal dit punt
nader onderzoeken. In de zevende verslagperiode is er met deze debiteur een schikking
getroffen (met toestemming van de rechter-commissaris) inhoudende dat tegen finale kwijting
een bedrag ad € 17.500,-- in de boedel is gevloeid.

4.2

Opbrengst
€ 68.939,17.
In de verslagperiode 3 juli 2013 t/m 17 oktober 2013 is nog een bedrag ad € 59.782,82
binnengekomen.
Met machtiging van de rechter-commissaris is er met een debiteur nog een schikking getroffen
waardoor een bedrag van € 2.000,-- in de boedel is gevloeid.
Op 16 april 2014 is er totaal een bedrag ad € 313.734,00 incl. BTW ter zake debiteuren in de
boedel gevloeid. Op 16 juli 2014 gaat het intussen om een bedrag van € 333.626,40. De stand
van zaken is op 16 juli 2015 dat een bedrag ad € 351.126,40 door debiteuren is voldaan.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing. De opbrengst valt volledig in de boedel.

4.4

Werkzaamheden
Aanschrijven debiteuren.
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Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

11-01-2018

Er is sprake van een concernfinanciering via de Rabobank. De failliet heeft zowel zakelijke als
persoonlijke zekerheden verstrekt, mede voor gelieerde vennootschappen. Op de dag van het
faillissement was er een positief saldo van € 271.193,23. De Rabobank heeft aangegeven dat
een en ander losgekoppeld mag worden en dat indien de lening ter zake die appartementen
wordt afgelost, zijnde een bedrag ad € 496.000,--. waarbij het tekort wordt aangevuld via het
positieve saldo, het restant van het saldo wordt vrijgegeven en de financiering aldus als
ontvlecht wordt beschouwd. In dat kader is ook overleg geweest met de Rabobank ter zake de
debiteuren. De curator is doende zo¶n regeling nader vorm te geven. Intussen is de bank
volledig voldaan via de verkoop van de onroerende goederen en na verrekening met het
positieve banksaldo. Er zal nog een bedrag door de bank naar de faillissementsrekening
worden overgemaakt verbandhoudende met de verrekening van het creditsaldo. Inmiddels
heeft de bank nog een bedrag ad € 139.155,12 naar de faillissementsrekening overgemaakt.
Via de ING is er een bedrag van € 2.068,96 in de boedel gevloeid.

5.2

Leasecontracten
Er is sprake van operational lease ter zake de printers. Er geldt echter een afkoelingsperiode
van twee maanden. De printers zijn opgehaald door de verhuurder.

5.3

Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft diverse zekerheden bedongen zoals pandrechten, garanties, etc. Zoals
hierboven aangegeven zal de positie van de Rabobank echter beperkt kunnen blijven, zodat
(een deel van) de opbrengst van de debiteuren en de (on)roerende goederen ten goede zal
komen aan de boedel.

5.4

Separatistenpositie
Zie ook hierboven. De Rabobank heeft zich niet formeel op het standpunt gesteld als
separatist te gaan uitwinnen.

5.5

Boedelbijdragen
Geen.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers hebben een beroep gedaan op een in algemene voorwaarden
opgenomen eigendomsvoorbehoud. De meeste geleverde zaken zijn echter verwerkt. Voorts
is een aantal leveranciers verzocht aan te tonen dat de voorwaarden tijdig van toepassing zijn
verklaard alsook tijdig ter hand zijn gesteld.

5.7

Retentierechten
Niet van gebleken.
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Reclamerechten
Niet van gebleken.

5.9

Werkzaamheden
Overleg en correspondentie met diverse betrokkenen.
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Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

11-01-2018

Met toestemming van de rechter-commissaris wordt er voortgezet. Het is de bedoeling voor
maximaal zes weken na datum faillissement voort te zetten. Met toestemming van de rechterFRPPLVVDULVLVHUQRJHQLJHWLMGYRRUWJH]HWPHWFR|UGLQDWLHYDQKHWPRHGHUEHGULMI+HW]LHWHU
naar uit dat wegens de voortzetting een zeer fors bedrag de boedel in zal vloeien. Dit zal de
komende verslagperiode nader worden uitgewerkt. Dit punt heeft de nadere aandacht
gekregen van de curator en hij zal zich ervoor inspannen dat in de komende verslagperiode
het aan de boedel toekomende bedrag in de boedel zal kunnen vloeien.
Intussen heeft er nader overleg plaats gevonden als het gaat om de voortzetting. Door het
moederbedrijf is een voorschot betaald aan de boedel van € 250.000,--. Enkele punten,
bijvoorbeeld ter zake BTW, dienen nog nader onderzocht te worden, waarna vermoedelijk nog
een aanvullende betaling aan de boedel zal volgen. Van een aantal projecten, die tijdens de
voortzetting zijn afgemaakt, zijn de onderhoudstermijnen verstreken, zodat nog een aantal
termijnen rechtstreeks vanuit de boedel in rekening zijn gebracht. De schoonmaker van het
bedrijfspand is als gevolg van de voortzetting nog een bedrag ad € 359,81 incl. BTW betaald.
Als gevolg van de voortzetting is er door een aantal debiteuren nog op de bankrekeningen van
de failliet betaald. Door de ING is in dat kader nog een bedrag ad € 5.316,33 afgedragen ter
zake betalingen van boedeldebiteuren. Met het moederbedrijf heeft nog nader overleg plaats
gevonden over de afwikkeling van de voortzetting. De curator verwacht dat dit punt binnenkort
zal kunnen worden afgewikkeld.
Er is met het moederbedrijf in de verslagperiode 16 juli 2014 t/m 15 januari 2014 (diverse
malen) overleg geweest over de afwikkeling van de voortzetting. De accountant van het
moederbedrijf had nog een voorstel voorgelegd verbandhoudende met de OB-claim van de
Ontvanger. Intussen heeft de Ontvanger echter twee belastingteruggaven van het
moederbedrijf (gedeeltelijk) verrekend met de schuld aan de Ontvanger inzake de aangifte OB
tweede kwartaal (tot datum faillissement) 2013. Als gevolg van de fiscale eenheid is het
moederbedrijf (mede) aansprakelijk. Het moederbedrijf geeft aan dat zij haar boedelschuld
wenst te verrekenen met haar vordering die zij wegens regres/subrogatie heeft verkregen op
de failliet als gevolg van de betaling van de schuld aan de Ontvanger. De curator is na ampel
beraad en het raadplegen van een fiscaal expert, thans van mening dat het beroep op
verrekening van het moederbedrijf gegrond is. Dit zal dan ook meegenomen moeten worden in
de afwikkeling van de voortzetting.
In de zevende verslagperiode is gebleken dat de Ontvanger nog meer vorderingen op de
failliet heeft verrekend met belastingteruggaven van het moederbedrijf, hetgeen ertoe kan
leiden dat in plaats van de fiscus, het moederbedrijf een (preferente) vordering heeft op de
boedel. De afwikkeling van de voorzetting is nog niet afgerond.
In de achtste verslagperiode is definitief gebleken dat de Ontvanger ook de vordering ex art.
29 lid 2 OB totaal ad € 93.593,-- op de failliet heeft verrekend met een fiscale teruggaaf van
het moederbedrijf. Dit leidt er thans toe dat het moederbedrijf een preferente vordering heeft
op de boedel. Een aantal restpunten behoeft echter nog aandacht, alvorens definitief de
voortzetting kan worden afgewikkeld. De curator is daar doende mee.
In de 9e verslagperiode heeft nader overleg plaats gevonden met het moederbedrijf over de
afwikkeling van de voortzetting. Er spelen ook fiscale aspecten, zodat nader overleg met de
fiscus nodig lijkt. In het kader van de voorzetting zijn er nog betalingen binnengekomen van
boedeldebiteuren.

Pagina 9 van 15

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

5

Datum:

11-01-2018

In de 10e verslagperiode (16 juli 2016 t/m 17 januari 2017) is er met toestemming een
schikking getroffen met het moederbedrijf. Per saldo heeft de voortzetting € 231.052,25
opgeleverd. In de regeling is voorts rekening gehouden met de openstaande vorderingen over
en weer op datum faillissement. Ook is rekening gehouden met betalingen door het
moederbedrijf aan de Ontvanger middels verrekening van fiscale teruggaven, terwijl het
feitelijk ging om fiscale schulden van de failliet. Ook is in de schikking rekening gehouden met
de betaling middels verrekening van het moederbedrijf aan de failliet inzake de voortzetting.
6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Zie hierboven. De curator heeft de beschikking over de (gedeeltelijke) administratie ter zake de
YRRUW]HWWLQJ'HFXUDWRUYHUZLMVWRRNQDDUKHWILQDQFLsOHYHUVODJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Overleg met diverse betrokkenen.
Divers, overleg met bestuur, fiscus en RC.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Er is thans niet gebleken van bijzonderheden op dit punt.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2011 is nog gedeponeerd.
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Goedk. Verkl. Accountant
De jaarrekening 2012 was nog niet gecontroleerd door de accountant.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Aan deze verplichting is voldaan.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Daar is thans niet van gebleken.

7.6

Paulianeus handelen
Daar is thans niet van gebleken.

7.7

Werkzaamheden
Overleg met de bestuurder alsook bestudering overeenkomsten en bijbehorende stukken.
Diverse correspondentie.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De curator verwacht een boedelvordering te zullen ontvangen van het UWV. In verband met
de voortzetting zijn enkele boedelcrediteuren betaald.
In de verslagperiode 17 oktober 2013 t/m 17 januari 2014 heeft het UWV een boedelvordering
ingediend van € 312.390,51.
In de achtste verslagperiode is de boedelschuld aan de verhuurder van € 30.008,-- betaald.
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Pref. vord. van de fiscus
Thans is (nog) niet gebleken van preferente vorderingen. Intussen heeft de Belastingdienst
preferente vorderingen ingediend van € 42.264,-- (LH) en € 337,-- (MB). Werknemers hebben
nog diverse vorderingen ingediend.
Intussen is uitgerekend wat er nog aan BTW dient te worden afgedragen ter zake de periode 1
april 2013 tot 4 juni 2013 (datum faillissement), zodat aangifte kan worden gedaan. De
berekening is gemaakt met behulp van een oud-bestuurder, hetgeen is geaccordeerd door de
rechter-commissaris. Wegens advieskosten is een bedrag ad € 2.654,44 betaald. De
Ontvanger heeft ondertussen een andere entiteit van de voormalige fiscale eenheid
aangeschreven. Ook is een boete opgeworpen. De BTW kan echter hoogstwaarschijnlijk via
KHWIDLOOLVVHPHQWZRUGHQDIJHGUDJHQ'HFXUDWRUKHHIWGH2QWYDQJHUKLHURYHUJHwQIRUPHHUGHQ
de verschuldigdheid van de boete betwist.
De aangifte OB tweede kwartaal 2013 (1 april 2013 tot 4 juni 2013) via de curator betrof een te
betalen bedrag van € 105.380,--. Deze vordering was opgenomen in de betreffende
schuldenlijst. Het bedrag is intussen betaald, zie ook hierboven en de vordering is dan ook
geschrapt.
De Ontvanger heeft aangegeven een vordering ex art. 29 lid 2 OB van € 93.093,-- te zullen
opleggen. De curator heeft aangegeven dat die vordering pas aan het eind van het
faillissement definitief kan worden vastgesteld, omdat er (vermoedelijk) een uitkering zal
volgen aan de concurrente crediteuren, zodat deze vordering lager uit zal vallen. In de 7e
verslagperiode heeft de fiscus de vordering van € 93.093,-- deels verrekend met een teruggaaf
aan het moederbedrijf (FE), zodat thans nog een schuld resteert van 39.127,-- aan de fiscus
inzake art. 29 lid 2 OB. In de 8e verslagperiode is gebleken dat (ook) de vordering ex art. 29
lid 2 OB door verrekening volledig door het moederbedrijf is betaald.

In de periode 18 juli 2017 t/m 11 januari 2018 heeft de fiscus aangegeven dat er totaal
nog een bedrag van € 45.117,94 openstaat.
8.3

Pref. vord. van het UWV
In de verslagperiode 17 oktober 2013 t/m 17 januari 2014 heeft het UWV een preferente
vordering ingediend van € 39.356,--.

8.4

Andere pref. crediteuren
Niet gebleken.
Diverse partijen hebben nog een bevoorrechte vordering ingediend, waaronder een
aantal personeelsleden, voor een bedrag totaal € 15.261,-- bruto. In het kader van een
afwikkeling zal de curator bij uitkering de loonheffingen moeten afdragen. Het
moederbedrijf heeft (mede in het kader van de regeling, zonder onder 6.1 beschreven)
nog een preferente vordering van € 38.740,23.
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Aantal concurrente crediteuren
Er zijn thans 70 concurrente vorderingen ingediend voor een bedrag van € 1.486.878,79.
Intussen zijn er 85 concurrente vorderingen ingediend voor een bedrag totaal van €
1.605.068,46. Op 17 januari 2014 zijn er totaal 92 concurrente vorderingen ingediend voor een
bedrag van totaal € 1.646.336,76.
In de verslagperiode 17 januari 2014 t/m 16 april 2014 zijn een aantal vorderingen van de lijst
gehaald. Die vorderingen zijn namelijk betaald op grond van gegeven garanties door het
moederbedrijf. Op 16 april 2014 zijn er totaal 90 concurrente vorderingen ingediend voor een
bedrag totaal ad €1.523.572,38.
Op 15 januari 2015 zijn er totaal 91 concurrente vorderingen ingediend voor een bedrag totaal
ad € 1.523.825,11.
Op 15 juli 2016: 91.

In het kader van een afwikkeling zijn alle concurrente crediteuren nog eens tegen het
licht gehouden. Thans zijn 97 concurrente vorderingen geverifieerd. Een forse
ingediende vordering (van € 148.341,96) werd deels (namelijk voor een bedrag ad €
94.515,63) betwist. In het kader van een spoedige afwikkeling is met toestemming van
de rechter-commissaris met deze concurrente schuldeiser overeengekomen dat de
vordering voor een bedrag ad € 101.084,11 op de schuldenlijst wordt erkend.
8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Op 15 juli 2016: € 1.523.825,11.
Op 11 januari 2018: € 1.562.990,07.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op het huidige actief en de thans bekende schulden ligt in het in de lijn der verwachting
dat er uiteindelijk een (beperkte) uitkering kan worden gedaan aan de concurrente
schuldeisers.

8.8

Werkzaamheden
Bestudering ingediende vorderingen, overeenkomsten en bijbehorende stukken.
Contact met bestuur, schuldeisers en r-c.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.
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Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
De termijn die nodig is voor de afwikkeling van dit faillissement is thans nog niet exact in te
schatten.

10.2

Plan van aanpak
- debiteuren innen: oplossing bewerkstelligen met grootste debiteur; dit punt zal weer nadere
aandacht krijgen in de komende verslagperiode: afgerond; Een aantal debiteuren heeft nog
(nadere) verweren opgeworpen. Dat wordt nader onderzocht;
- voortzetting afwikkelen; de komende verslagperiode zal worden getracht de voortzetting af te
wikkelen; de voortzetting dient nog financieel afgewikkeld te worden; is nog niet afgewikkeld;
- nader onderzoeken positie bestuurder(s);
- nader onderzoek eventuele paulianeuze handelingen.
In de komende verslagperiode zal de voortzetting kunnen worden afgewikkeld. Ook speelt er
nog een discussie met een debiteur. Andere zaken lijken thans te zijn afgerond. Gelet op het
huidige actief en de thans bekende schulden ligt in het in de lijn der verwachting dat er
uiteindelijk een (beperkte) uitkering kan worden gedaan aan de concurrente schuldeisers.
De voortzetting is nog niet afgewikkeld. In de 8e verslagperiode zal hier nader aandacht aan
worden geschonken. Alsdan kan ook meer duidelijkheid worden gegeven over de afwikkeling
van het faillissement.
De meeste werkzaamheden zijn afgewikkeld. De curator zal trachten in de volgende
verslagperiode de afwikkeling van het faillissement in te zetten.
Op 15 juli 2016 is de voortzetting nog niet afgewikkeld. Wel zijn de aandelen in ProWonEc te
gelde gemaakt. De curator verwacht in 2016 de afwikkeling van het faillissement wel in te
kunnen zetten.

Op 17 januari 2017 is de voortzetting afgewikkeld en de afwikkeling neergelegd in een
vaststellingsovereenkomst. De werkzaamheden lijken dan ook afgerond. De curator zal in de
komende verslagperiode de afwikkeling van het faillissement opstarten.
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In de 11e verslagperiode ( 17 januari 2017 t/m 17 juli 2017) heeft de curator de afwikkeling van
het faillissement opgestart. In de volgende verslagperiode zal het faillissement vermoedelijk
afgewikkeld kunnen worden.
In de periode 18 juli 2017 t/m 11 januari 2018 is nog (intensief) contact geweest met de
fiscus en enkele schuldeisers, in het kader van een afwikkeling van het faillissement.
Inmiddels heeft de curator de rechter-commissaris verzocht een verificatievergadering
te beleggen.
10.3

Indiening volgend verslag
Een volgend verslag zal over circa zes maanden worden gedeponeerd.
Circa 6 maanden na 17 januari 2017.
Circa 6 maanden na 17 juli 2017.

10.4

Werkzaamheden
Divers.

Pagina 15 van
15

