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Algemene gegevens
Naam onderneming
Rebo Marine Flooring B.V.

22-06-2021
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77277309. Statutair
gevestigd te Breda. Bezoekadres W ijnkorenstraat 3, 4706 PM, Roosendaal
(volgens uittreksel KvK gevoegd bij verzoek tot faillietverklaring d.d. 29 april
2021) en Onze Lieve Vrouw estraat 190, 4735 AJ Zegge (volgens uittreksel KvK
d.d. 25 mei 2021).

22-06-2021
1

Activiteiten onderneming
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen en groothandel in
overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel en
feitelijk alle w erkzaamheden op het gebied van (houten) vloeren op schepen.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

22-06-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Onbekend en zie 7.1

22-06-2021
1

De curator heeft van het accountantskantoor de tussentijdse cijfers over de
balans/w inst- en verliesrekening ontvangen per 30 september 2020. Deze
hebben betrekking op de periode vanaf de oprichting van 6 februari 2020 tot
tot die datum. Er is een negatief resultaat behaald over deze periode van €
3.056,31. Het balanstotaal is € 3.042,84. De tussentijdse cijfers per 31
december 2020 en 31 maart 2020 zijn niet aan de vennootschap verstrekt in
verband met vragen die zijn gesteld door de accountant, w aarop geen
antw oorden zijn ontvangen. zie verder 7.1

21-09-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

22-06-2021
1

Toelichting
Zie onderdeel 2. Personeel.

Boedelsaldo
Toelichting
Nihil

Verslagperiode

22-06-2021
1

Verslagperiode
van
25-5-2021

22-06-2021
1

t/m
20-6-2021
van
21-6-2021

21-09-2021
2

t/m
19-9-2021
van
20-9-2021

21-12-2021
3

t/m
19-12-2021
van
20-12-2021

17-03-2022
4

t/m
16-3-2022
van
17-3-2022

15-06-2022
5

t/m
14-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 28 min

2

21 uur 4 min

3

11 uur 32 min

4

6 uur 44 min

5

15 uur 6 min

totaal

68 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht bij notariele akte d.d. 6 februari 2020. Enig
aandeelhouder en enig bestuurder van deze vennootschap w as vanaf
dezelfde datum Rebo Beheer B.V., met als statutaire zetel Breda en als
bezoekadres Onze Lieve Vrouw estraat 190,4735 AJ te Zegge, w elke
vennootschap is opgericht door mevrouw S.J.M. Kok die tot 31 juli 2020 enig
aandeelhouder en bestuurder w as. Van 31 juli 2020 tot 16 april 2021 w as de
heer A. Zourakhti enig aandeelhouder en bestuurder van deze vennootschap.
Volgens de heer Zourakhti heeft hij op of omstreeks 16 april 2021 de aandelen
in Rebo Beheer B.V. overgedragen aan de Stichting Horeca Support Groep,
eveneens gevestigd op genoemd kantooradres te Zegge. Van 16 april 2021 tot
21 april 2021 w as de heer J.F. Oosenbrug-Molenaar (met volgens de Kamer
van Koophandel als adres Onze Lieve Vrouw estraat 190 te Zegge) voorzitter
van deze stichting. Vanaf 21 april 2021 tot de faillissementsdatum w as
voorzitter van deze stichting de heer M.F. Tigelaar, met volgens de Kamer van
Koophandel een adres in Italie. De curator heeft inmiddels gesproken met de
heer A. Zourakhti en stelt een nader onderzoek in naar de vraag w ie
gedurende het bestaan van de vennootschap feitelijk bestuurder(s) is/zijn
gew eest.

22-06-2021
1

Het onderzoek naar de vraag w ie (feitelijk) bestuurders bij de vennootschap
zijn gew eest loopt.

21-09-2021
2

Onderzoek is/w ordt voortgezet.

21-12-2021
3

zie 7.1

17-03-2022
4

1.2 Lopende procedures
Onbekend

22-06-2021
1

geen

21-09-2021
2

1.3 Verzekeringen
Onbekend

22-06-2021
1

geen

21-09-2021
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Het volgens de Kamer van Koophandel bekende adres te Zegge betreft
vermoedelijk een postadres. Verder is uit orienterend onderzoek gebleken dat
de vennootschap mogelijk een of meer kantoorruimten in gebruik had op het
adres W ijnkorenstraat 3 te Roosendaal. De curator heeft inmiddels gesproken
met de eigenaar van dit laatste pand. De curator is in afw achting van nadere
informatie over een eventueel huurcontract. De curator vermoedt dat de
vennootschap mogelijk via haar oorspronkelijk aandeelhouder Rebo Beheer BV
een of meerdere ruimten in dit pand in gebruik had. De curator stelt een nader
onderzoek in.

22-06-2021
1

De curator heeft contact gehad met de verhuurder over het kantoor en
opslagruimte die gefailleerde in gebruik heeft gehad. Hij heeft het huurcontract
toegezonden en daaruit blijkt dat dit is ondertekend door een voormalige
bestuurder namens Rebo Beheer BV, die ten tijde van de ondertekening van
het huurcontract enig aandeelhouder w as van gefailleerde. De verhuurder stelt
dat er geen huurcontract is gesloten met gefaileerde en heeft geen vordering
ingediend. De curator onderzoekt, voor zover nog relevant, de feitelijke
toedracht van de tenaamstelling van het contract.

21-09-2021
2

Onderzoek is/w ordt voortgezet.

21-12-2021
3

zie 7.1

17-03-2022
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een voormalig medew erker van de
vennootschap omdat er een achterstand w as ontstaan in de betaling van het
salaris over de maanden februari, maart en april 2021. Gesteld is in het
verzoekschrift dat de vennootschap meerdere schuldeisers onbetaald heeft
gelaten. De curator heeft inmiddels enkele telefoongesprekken gevoerd met de
heer Zourakhti over de aard van de activiteiten (specialist op het gebied van
scheepsvloeren), de projecten (per faillissementsdatum zouden deze al zijn
stilgelegd), het onbetaald laten van de facturen van handelscrediteuren en
w elke personen binnen de vennootschap tot 16 april 2021 als medew erker,
adviseurs en feitelijk leidinggevende(n) w erkzaam w aren. De heer Zourakhti
had en heeft daarnaast een eigen bedrijf als vloerenlegger. De gehele
financiele administratie van het bedrijf zou hij op 16 april 2021 in een tas aan
de opvolgend bestuurder hebben overhandigd. Hij beschikte zelf niet meer
over enigerlei financiele informatie en verw ees naar de opvolgend bestuurder
en de accountant. De curator is bezig met een nader onderzoek naar de
feitelijke toedracht van het faillissement w aaronder de verw evenheid van de
activiteiten van deze vennootschap met de bedrijfsactiviteiten van andere
personen en vennootschappen die mogelijk met de vennootschap hebben
samengew erkt.

22-06-2021
1

In onderzoek.

21-09-2021
2

Onderzoek is/w ordt voortgezet.

21-12-2021
3

zie 7.1

17-03-2022
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

22-06-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

22-06-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-5-2021

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Brief w aarin ontslag is aangezegd, toestemming rechter-commissaris gevraagd
en telefonisch en e-mailcontact met UW V.

22-06-2021
1

Afgerond.

21-09-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet aangetroffen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

22-06-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet aangetroffen.

22-06-2021
1

Een voormalig medew erker heeft nog een telefoon en laptop die aan de
vennootschap toebehoren onder zich. De curator onderzoekt de w aarde van
deze zaken. Hij zal op korte termijn een beslissing nemen over de overname
door deze medew erker dan w el verkopen aan een andere partij.

21-09-2021
2

De voormalige medew erker heeft een bod uitgebracht op telefoon en laptop en
de curator beraadt zich hierover.

21-12-2021
3

De curator zal dit punt op korte termijn afw ikkelen.

17-03-2022
4

De curator heeft overeenstemming bereikt over de verkoopprijs van de
laptop en de smartphone voor een bedrag van € 200,-- inclusief 21% btw . De
betaling en overdracht w ordt deze maand afgehandeld.

15-06-2022
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

22-06-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bezoek aan pand W ijnkorenstraat 3 te Roosendaal.

22-06-2021
1

Correspondentie en telefonisch overleg met voormalig medew erker.

21-09-2021
2

E-mails en telefonisch overleg met voormalig medew erker.

15-06-2022
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De vennootschap zou mogelijk nog in het bezit zijn van materialen en/of
producten die mogelijk aanw ezig zijn in een van de ruimten in een pand dat de
vennootschap in gebruik zou hebben gehad. Volgens de heer Zourakhti
zouden deze zaken echter niet aan de vennootschap toebehoren maar aan
hem zelf. De curator onderzoekt dit nog. Van onderhanden w erken zou per
faillissementsdatum geen sprake meer zijn. De curator onderzoekt dit
eveneens verder. Aangezien de curator geen eenduidige informatie is verstrekt
over het aantal projecten en de verantw oording daarvan en volgens een
andere bron het laatste project 4 à 5 w eken voor faillissementsdatum zou zijn
opgeleverd, onderzoekt de curator dit punt nader.

22-06-2021
1

Uit nader onderzoek is gebleken dat geen aan de vennootschap meer
toebehorende zaken aanw ezig w aren.

21-09-2021
2

Afgerond.

21-12-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bezoek aan het pand en telefoongesprekken met de voormalig bestuurder.

22-06-2021
1

Telefoongesprekken met voormalige bestuurder.

21-09-2021
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Deze zijn vooralsnog niet aangetroffen. Is nader in onderzoek genomen.

22-06-2021
1

In onderzoek.

21-09-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Desgevraagd heeft de voormalig bestuurder bericht dat er per 16 april 2021
geen vorderingen meer op derden zouden openstaan. De curator onderzoekt
dit verder.

22-06-2021
1

In onderzoek.

21-09-2021
2

Onderzoek is/w ordt voortgezet.

21-12-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Telefonisch overleg met de vorige bestuurder.

22-06-2021
1

Orienterend boekenonderzoek.

21-09-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

22-06-2021
1

De ING heeft een drietal rekeningen aangetroffen:
NL49INGB0009179606 : tekort € 15,65;
spaarrekening 9179606 : tegoed € 0,00;
betaalrekening (geblokkeerde rekening) : NL36INGB0990345122: tegoed €
231,80.
Dit laatste saldo is verpand aan de fiscus t.b.v. fiscus en UW V en zal w orden
uitgew onnen en doorgestort naar de fiscus. Betalingen na datum faillissement
komen aan de boedel toe en zullen naar de boedelrekening w orden
doorgestort.

Toelichting vordering van bank(en)
Ook na het vorige verslag zijn er geen gelden meer op de geblokkeerde
betaal- en spaarrekening binnen gekomen en de curator heeft inmiddels het
verzoek ingediend om deze op te heffen. De G-rekening is uitgew onnen tot
een bedrag van € 231,80. Afgehandeld.

21-09-2021
2

5.2 Leasecontracten
Volgens de vorige bestuurder w aren er 2 leasecontracten tot kort voor
faillissement. De ene auto betrof een Golf Variant en zou zijn ingeleverd. De
andere VW Tiguan zou het leasecontract zijn overgezet naar de vorige
bestuurder in prive. De curator onderzoekt dit nader.

22-06-2021
1

De curator heeft geen bericht ontvangen van enige leasemaatschappij dat aan
de vennootschap lease auto's beschikbaar zouden zijn gesteld. Er is verder
door de Belastingdienst ook geen schuldvordering aangemeld voor de
motorrijtuigenbelasting. Of de vennootschap ooit contractspartij is gew eest is
nog onderw erp van nader onderzoek.

21-09-2021
2

Onderzoek is/w ordt voortgezet.

21-12-2021
3

Afgerond.

17-03-2022
4

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

22-06-2021
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

22-06-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek. Een tw eetal leveranciers hebben schuldvorderingen ingediend
en aanspraak gemaakt op teruggave van hun producten w egens
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft beide crediteuren over de huidige
stand van het onderzoek geinformeerd. Op basis van eerste informatie ziet het
er naar uit dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn verw erkt
en onderdeel zijn gew orden van een andere zaak. De curator heeft dit verder
in onderzoek genomen.

22-06-2021
1

De curator heeft in het kader van nader onderzoek geen aanw ijzingen
gevonden dat er nog aan de vennootschap geleverde zaken in de in gebruik
zijnde ruimten in het pand te Roosendaal per faillissementsdatum aanw ezig
zijn gew eest.

21-09-2021
2

Afgerond.

21-12-2021
3

5.6 Retentierechten
N.v.t.

5.7 Reclamerechten

22-06-2021
1

5.7 Reclamerechten
In onderzoek.

22-06-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

22-06-2021
1

Vooralsnog niet.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken en telefoongesprekken met crediteuren.

22-06-2021
1

Correspondentie met ING-bank en telefoongesprek met een van de laatste
bestuurders.

21-09-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nee.

22-06-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

22-06-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nee.

22-06-2021
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

22-06-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

22-06-2021
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De vorige bestuurder heeft aan de curator desgevraagd meegedeeld dat hij de
gehele financiele administratie over 2020 en 2021 (inkoop- en
verkoopfacturen, bankafschriften, projectadministratie) die hij op 16 april 2021
onder zich had, op die dag in een tas heeft overhandigd aan de opvolgend

22-06-2021
1

bestuurder. De curator heeft de opvolgend bestuurder op 31 mei 2021 een
brief gezonden en geen reactie ontvangen en heeft hem daarna op 9 juni 2021
nogmaals aangeschreven zonder enige reactie. De curator heeft inmiddels met
(het kantoor van) de accountant van de vennootschap contact gehad en de
aangiften omzetbelasting 2020 en 2021, een concept jaarrekening 2020 en
kolommenbalansen over boekjaar 2020 en 2021 opgevraagd.
De curator heeft van het accountantskantoor de hiervoor omschreven
gegevens ontvangen en de aangifte omzetbelasting t/m het eerste kw artaal
van 2021 en daarnaast een grootboekrekeningschema met de balans/w insten verliesrekening over de periode 2020 t/m derde kw artaal 2020 (zie
financiele paragraag onder algemene gegevens hiervoor). De accountant had
geen originele administratieve administratie over 2020 en 2021 onder zich.
Daarover heeft een van de vorige bestuurders die tot 16 april 2021 bestuurder
w as, verklaard dat hij deze aan de opvolgende bestuurder op 16 april 2021
heeft overhandigd. Die opvolgend bestuurder heeft de curator aangeschreven
maar heeft niet gereageerd. W el heeft de curator telefonisch gesproken met
een persoon die op hetzelfde adres als die bestuurder zou w onen. Die
persoon beschikte over een telefoonnummer van die bestuurder. De curator
heeft die persoon diverse malen getracht te bellen maar er w ordt niet
gereageerd. De curator dient uiteraard de beschikking te hebben over de
gehele originele financiele administratie om de stand debiteuren en crediteuren
en de vermogenspositie van de vennootschap te kunnen beoordelen. De
curator zal nog een sommatie versturen en daarna nadere maatregelen
treffen. De curator heeft met de vorige bestuurder overigens al w el contact
gehad en hij heeft al enkele vragen kunnen beantw oorden. Onderzoek w ordt
vervolgd.

21-09-2021
2

Inmiddels heeft de heer M.F. Tigelaar, die vanaf 21 april 2021 tot
faillissementsdatum van 25 mei 2021 indirect bestuurder is gew eest, mede
namens de voorlaatste bestuurder, de heer Oosenbrug-Molenaar, met de
curator contact opgenomen en (recent) bevestigd de door de curator gestelde
vragen op korte termijn te beantw oorden. De curator gaat er vanuit dat er dan
meer duidelijkheid komt over de vraag w aar de originele (papieren) financiele
administratie van de vennootschap zich bevindt en het boekenonderzoek kan
w orden voortgezet. Tevens zal dan w orden nagegaan of aan de verplichting
tot het deugdelijk en volledig voeren van de boeken van de vennootschap is
voldaan.

21-12-2021
3

De curator heeft in de voorbije verslagperiode met de heer Tigelaar
gecorrespondeerd en een deel van de gestelde vragen zijn (summier, maar
nog niet volledig) beantw oord. Daarnaast heeft de curator nog een specifieke
vraag gesteld over een in de bestuurdersperiode van de heer Tigelaar op de
rekening van de vennootschap gestort bedrag en de van deze rekening binnen
een w eek gedane diverse opnamen en naar andere rekeningen overgeboekte
bedragen, maar hij heeft zich tot dusverre niet bereid getoond om daarover
rekening en verantw oording af te leggen. Verder heeft de heer Tigelaar
gesteld dat de originele boekhouding door zijn voorganger per post zou zijn
toegezonden naar zijn prive adres in Italie maar dat hij deze stukken nooit
heeft ontvangen. Nu de originele boekhouding niet bij de curator is ingeleverd
zijn er aanw ijzingen dat er sprake is van schending van de verplichting om de
boeken deugdelijk te bew aren en/of op te maken en de curator beraadt zich
over een plan van aanpak tegen beide bestuurders.

17-03-2022
4

Ook na laatste verzoek aan de heer Tigelaar om de gestelde vragen te
beantw oorden d.d. 7 april 2022 heeft hij in het geheel niet meer gereageerd.
Alvorens een definitieve beslissing te nemen over de te nemen maatregelen

15-06-2022
5

heeft de curator besloten aan de hand van de beschikbare
grootboekmutatiekaarten over 2020 tot 2021 het boekenonderzoek voort te
zetten. Daaruit zijn vragen naar voren gekomen die voor een belangrijk deel
betrekking hebben op de periode van de eerst aangetreden bestuurder.
Deze zijn per brief aan hem gesteld en er is een afspraak gemaakt met hem
op 14 juni jl. maar hij is niet verschenen. Een nieuw e oproep zal nog volgen.
W ordt vervolgd.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2020 w as nog niet gedeponeerd. Aangezien de
vennootschap in dit boekjaar is opgericht w as er per faillissementsdatum nog
geen sprake van een publicatieplicht (pas per 8 november 2021).

22-06-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

22-06-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-06-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

22-06-2021
1

Zodra de curator de beschikking heeft over de boekhouding en de (concept)
jaarrekeningen danw el kolommenbalans over 2020 en 2021 zal een
orienterend boekenonderzoek w orden gestart. In dat kader zal w orden
meegenomen of er aanw ijzingen bestaan dat er sprake is (gew eest) van
kennelijk onbehoorlijk ondernemingsbestuur.

Toelichting

21-09-2021
2

Dit w ordt in het kader van het nader uit te voeren boekenonderzoek
meegenomen.

Toelichting

21-12-2021
3

In onderzoek.

Toelichting

17-03-2022
4

Nu de originele boekhouding (nog steeds) niet aan de curator ter hand is
gesteld, is de curator niet in staat het van de boekhouder ontvangen
tussentijdse overzicht met balans/w inst- en verliesrekening per 30 september,
31 december 2020, 31 maart 2021 op juistheid en volledigheid te controleren
w aardoor er aanw ijzingen bestaan dat de boekhoudplicht in de zin van artikel
2:10 BW is geschonden. De curator zal op korte termijn een beslissing nemen
over de gevolgen hiervan voor de betrokken bestuurders.

Toelichting
De curator w enst het gesprek met de eerste aangetreden bestuurder af te
w achten alvorens conclusies te trekken of er sprake is van (kennelijk)
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

15-06-2022
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

22-06-2021
1

In het kader van het boekenonderzoek w ordt ook het handelen of nalaten van
de opeenvolgende bestuurders op het punt paulianeus handelen
meegenomen.

Toelichting

21-09-2021
2

Dit w ordt in het kader van het nader uit te voeren boekenonderzoek
meegenomen

In onderzoek

Toelichting

21-12-2021
3
17-03-2022
4

Ongew ijzigd.

Toelichting

15-06-2022
5

Ongew ijzigd en zie 7.5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

21-12-2021
3

Ongew ijzigd.

17-03-2022
4

Ongew ijzigd en zie 7.5

15-06-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie en telefonisch overleg met vorige bestuurder over de
boekhouding.

22-06-2021
1

Correspondentie bestuurders en telefonisch overleg met de vorige bestuurder.

21-09-2021
2

Correspondentie met de bestuurders en diverse balansposten uit de
boekhouding en grootboekmutatiekaarten bestuderen.

21-12-2021
3

Correspondentie met bestuurder en bestuderen grootboekmutatiekaarten
over 2020 en 2021.

17-03-2022
4

Voortzetten boekenonderzoek en correspondentie en telefoongesprek met
de eerste bestuurder.

15-06-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

22-06-2021
1

Nog niet ingediend.

€ 10.065,48

21-09-2021
2

€ 11.305,22

17-03-2022
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

22-06-2021
1

Nog niet ingediend.

€ 2.074,20

21-09-2021
2

€ 7.912,20

21-12-2021
3

€ 13.645,20

17-03-2022
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

22-06-2021
1

Nog niet ingediend.

€ 18.615,18

21-09-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

22-06-2021
1

Dit betreft de voormalige medew erker met een vordering van netto €
11.817,88. Deze zal (ten dele) overgenomen w orden door het UW V. Het UW V
heeft haar vordering nog niet ingediend en voor w elk bedrag de vordering
w ordt overgenomen is thans derhalve nog onbekend.

€ 11.817,88

21-09-2021
2

Toelichting
De curator zal nog nagaan of de betreffende medew erker nog enig bedrag van
de boedel heeft te vorderen nu hij van de UW V zijn achterstallige vordering
grotendeels of geheel heeft ontvangen.

Toelichting
In onderzoek.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21-12-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

22-06-2021
1

Toelichting
Door de curator erkend.

7

21-09-2021
2

Toelichting
Door de curator erkend

8

21-12-2021
3

Toelichting
Door de curator erkend.

10

17-03-2022
4

Toelichting
Door de curator erkend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.333,68

22-06-2021
1

Toelichting
Door de curator erkend.

€ 98.763,80

21-09-2021
2

€ 111.876,61

21-12-2021
3

€ 123.719,76

17-03-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

22-06-2021
1

Gezien de thans bekende informatie acht de curator de kans zeer klein dat het
saldo van de boedelrekening toereikend zal zijn om na aftrek van de algemene
faillissementskosten inclusief salaris en verschotten curator aan andere
crediteuren enige uitkering te doen.

17-03-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie door en naar crediteuren.

22-06-2021
1

Correspondentie met crediteuren

21-09-2021
2

Correspondentie met crediteuren

21-12-2021
3

idem vorige verslag

17-03-2022
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

22-06-2021
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
onderzoeken oorzaak faillissement, w aaronder het aantal en resultaten
van de gevoerde projecten/onderhandenw erken;
starten boekenonderzoek (na ontvangst gehele financiele administratie,
jaarrekening 2020 en kolommenbalansen en
grootboekmutatiekaartenoverzichten over 2020 en 2021);
afhandelen ingediende schuldvorderingen

1. in contact komen met de 2 laatste bestuurders die over de periode 16
april tot 25 mei 2021 bestuurder zijn gew eest van de vennootschap en
treffen nadere maatregelen bij het uitblijven daarvan;
2. onderzoek oorzaken faillissement;
3. voortzetten nader boekenonderzoek na ontvangst originele
administratie;
4. afhandelen nog in te dienen schuldvorderingen.

22-06-2021
1

21-09-2021
2

Ten aanzien van de hiervoor genoemde punten 1 t/m 3 geldt dat deze nader
zullen w orden onderzocht nadat de vorige bestuurders de gevraagde
inlichtingen hebben verstrekt over de vragen over de boekhouding.

21-12-2021
3

1. w ordt voortgezet.

1. Plan van aanpak tegen de voorlaatste bestuurder die w eigert om met de
curator contact op te nemen om over de periode dat hij bestuurder is
gew eest informatie te verstrekken w aaronder of hij de originele
boekhouding naar de opvolgend bestuurder heeft gezonden.
2. Indien mogelijk voortzetten;
3. Een beslissing nemen omtrent het plan van aanpak tegen de beide
laatste bestuurders van de vennootschap w egens het ingebreke zijn om
en aan de afw ikkeling van het faillissement en het afgeven van de
originele boekhouding en om rekening en verantw oording af te leggen
van (betalings)transacties hun medew erking te verlenen aan de curator;
4. In afronding.

1. Ongew ijzigd. De curator w acht eerst de resultaten af van het gesprek
met de eerst aangetreden bestuurder;
2. De curator verw acht over de oorzaken van het faillissement informatie
te ontvangen n.a.v. zijn brief aan de bestuurder d.d. 31 mei 2022;
3. Ongew ijzigd en verw acht het boekenonderzoek in de komende
verslagperiode na ontvangst informatie eerste bestuurder voor een
belangrijk deel af te kunnen ronden w aarna ook een standpunt kan
w orden bepaald over het ingebreke zijn van de laatste 2 bestuurders
tot het verstrekken van de originele boekhouding w aarbij een
faillissementsverhoor door de rechter-commissaris in overw eging zal
w orden genomen;
4. Toetsing of bij een of meerdere bestuurders sprake is van onbehoorlijk
bestuur en/of paulianeus handelen;
5. Eventueel nog afhandeling in te dienen schuldvorderingen.

17-03-2022
4

15-06-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
6 maanden

22-06-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

15-06-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

