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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ecolin B.V.

05-09-2018
1

Gegevens onderneming
Ecolin is opgericht in 2013 onder de naam Mirre & Goud BV. Tot 2017 kende de
vennootschap niet of nauw elijks activiteiten. In 2017 is de naam gew ijzigd in
Ecolin BV. Ecolin BV heeft een activa transactie gesloten met de curator van
Jardon BV.

05-09-2018
1

Ecolin is derhalve "de doorstart" van Jardon BV. Ecolin is niet gelieerd aan de
voormalig aandeelhouders van Jardon.
Statutair directeur van Ecolin is de heer W . Krol.
De aandelen in Ecolin w orden gehouden door W ierook BV. W ierook BV is
tevens de statutair directeur van Ecolin. De DGA van W ierook BV is de heer R.
van Delden.
In het eerste verslag is per abuis opgenomen dat de heer W . Krol statutair
directeur van Ecolin is. De heer W . Krol is echter titulair directeur
(gevolmachtigd).

07-03-2019
3

Activiteiten onderneming
Ecolin heeft de activiteiten van Jardon BV voortgezet en is een industriële
w asserij, met name w erkzaam voor de horeca.

05-09-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 790.000,00

€ 7.600,00

2018

€ 530.000,00

€ 6.100,00

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens 2017 zien op de periode vanaf datum overname
activiteiten Jardon (mei/juni 2017). De financiële gegevens over 2018 zien op
de periode tot en met eind juli 2018. In 2017 w erd een verlies geleden. In
2018 tot datum faillissement een kleine w inst.

05-09-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Behoudens de statutair directeur w as er geen eigen personeel. Al het overige
personeel, afhankelijk van de drukte zo'n 15-20 personen, w erd ingeleend via
een pay-roll bedrijf.

Boedelsaldo

05-09-2018
1

Boedelsaldo
€ 15.801,09

05-09-2018
1

Toelichting
Dit is het saldo van de rekening bij ING, w elk saldo is overgeboekt.
€ 26.057,70

28-11-2018
2

Toelichting
Het gerealiseerde actief bestaat tot op heden uit saldo bankrekening per
datum faillissement en geïncasseerde debiteuren.
€ 5.134,23

07-03-2019
3

Toelichting
Het actief bestaat uit het saldo van de voormalig bankrekening van Ecolin per
datum faillissement en geïncasseerde debiteuren min salaris curator.
€ 16.767,17

09-09-2019
4

Toelichting
Zie financieel verslag.
€ 16.723,17

06-03-2020
5

Toelichting
Zie financieel verslag.
€ 16.723,86

14-09-2020
6

Toelichting
Zie faillissementsverslag.
€ 24.049,82

12-03-2021
7

Toelichting
Zie financieel verslag.
€ 24.051,01
Toelichting
Zie financieel verslag.

Verslagperiode

24-09-2021
8

Verslagperiode
van
24-7-2018

05-09-2018
1

t/m
4-9-2018
van
5-9-2018

28-11-2018
2

t/m
27-11-2018
van
28-11-2018

07-03-2019
3

t/m
6-3-2019
van
7-3-2019

09-09-2019
4

t/m
7-9-2019
van
8-9-2019

06-03-2020
5

t/m
5-3-2020
van
6-3-2020

14-09-2020
6

t/m
14-9-2020
van
15-9-2020

12-03-2021
7

t/m
12-3-2021
van
13-3-2021
t/m
23-9-2021

Bestede uren

24-09-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

47 uur 12 min

2

35 uur 18 min

3

52 uur 30 min

4

25 uur 36 min

5

14 uur 18 min

6

27 uur 6 min

7

43 uur 6 min

8

15 uur 12 min

totaal

260 uur 18 min

Toelichting bestede uren
De tijd is met name besteed aan inventarisatie, zoeken naar kopers,
gesprekken met diverse stakeholders, aanschrijven crediteuren en debiteuren,
verw erken aangemelde vorderingen crediteuren.

05-09-2018
1

De tijd is met name besteed aan inventarisatie (van de activa), het afw ikkelen
van de eigendomskw estie met Goudkuil, het incasseren van debiteuren en het
verw erken van aangemelde vorderingen.

07-03-2019
3

De tijd is met name besteed aan het uitvoeren en afw ikkelen van de transactie
met Goudkuil en het oorzakenonderzoek.

09-09-2019
4

De tijd is met name besteed aan het oorzakenonderzoek.

06-03-2020
5

De tijd is met name besteed aan het oorzakenonderzoek en een kw estie met
de gemeente Vaals omtrent het afvoeren van milieubelastende vloeistoffen.

14-09-2020
6

De tijd is met name besteed aan het oorzakenonderzoek.

12-03-2021
7

De tijd is met name besteed aan de afronding van het oorzakenonderzoek en
het opstellen van een vertrouw elijke notitie voor de rechter-commissaris met
betrekking tot de voorlopige bevindingen van de curator.

24-09-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie hiervoor onder algemeen.

05-09-2018
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is nog niet gebleken.

05-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringstussenpersoon heeft laten w eten dat lopende verzekeringen
zijn geëindigd. De curator heeft belanghebbenden hierop gew ezen en
geadviseerd zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen.

05-09-2018
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte w aar Ecolin is gevestigd w ordt gehuurd. De verhuurder heeft
de huur nog niet opgezegd. De curator heeft nog gew acht met opzegging
aangezien nog niet duidelijk w as (en is), op w elke w ijze het actief te gelde
w ordt gemaakt en w elke termijn als gevolg daarvan nodig zou zijn voor
ontruiming.

05-09-2018
1

De afgelopen verslagperiode is er overleg gew eest tussen de curator en de
firma Goudkuil. Daarbij is onder meer gesproken over het antw oord op de
vraag w aar de eigendom van het machinepark ligt (zie ook 3.3). Die discussie
is nog niet volledig uitgekristalliseerd.

28-11-2018
2

De curator en de firma Goudkuil hebben afgesproken dat zij in ieder geval
thans gezamenlijk de verkoop ter hand nemen. In beginsel via een veiling,
doch de firma Goudkuil en de curator blijven tot datum veiling w el de
mogelijkheid van een doorstart onderzoeken.
De firma Goudkuil is ook aandeelhouder in verhuurder.
Gelet op het voorgaande heeft de curator de huur nog niet opgezegd en is ook
de verhuurder daartoe nog niet overgegaan.
De veiling zal naar verw achting begin volgend jaar plaatsvinden.
De firma Goudkuil bleek toch moeite te hebben met de afspraken zoals deze
zijn vermeld in het 2e verslag. Uiteindelijk hebben de boedel en Goudkuil de
discussie rondom de eigendom volledig gevoerd en hebben zij daarin ook een
oplossing bereikt.

07-03-2019
3

De curator zal erkennen dat de eigendom van het machinepark bij Goudkuil
ligt. Daartegenover zal de firma Goudkuil een bedrag van € 35.000,- aan de
boedel voldoen, bew erkstelligen dat de bedrijfsruimte in de relatie tussen
curator en verhuurder met ingaan van 28 februari 2019 als ontruimd geldt, de
lease van het machinepark met ingang van faillissementsdatum beëindigen en
zorgen voor het adequaat afvoeren van de in de bedrijfsruimte aanw ezige
chemicaliën. Terzake is een concept overeenkomst opgesteld die naar
verw achting binnenkort zal w orden getekend. Gelet op voornoemde regeling
zal er geen veiling plaatsvinden.

De afgelopen verslagperiode is de vaststellingsovereenkomst getekend. De
boedel heeft het daarmee gemoeide bedrag van € 35.000,- ontvangen.

09-09-2019
4

1.5 Oorzaak faillissement
De directie en de aandeelhouder hebben aangegeven dat de oorzaak van het
faillissement is gelegen in een aantal factoren. Allereerst is de markt voor het
industrieel w assen van horeca kleding en linnen zeer concurrerend. Om
verschillende redenen kon men met die concurrentie toch niet mee. Allereerst
omdat er sprake is van een verouderd machinepark. Dit leidde tot storing en
stilstand. Als gevolg daarvan w as het ook niet mogelijk het personeel volledig
flexibel in te zetten middels een pay roll constructie zoals de bedoeling w as.
Door stilstand van het machinepark konden ingehuurde mensen geen
w erkzaamheden verrichten. Door de machtspositie van een grote klant, w as
men voorts niet in staat de prijsonderhandelingen met deze klant tot een voor
Ecolin goed einde te brengen. Als gevolg daarvan ging deze klant, die voor
95% van de omzet zorgde, verloren. Dit w as de directie oorzaak van het
faillissement.

05-09-2018
1

De curator zal een nader onderzoek instellen naar de oorzaak van het
faillissement, w aarbij de curator onder meer zal onderzoeken of de visie van
de directie op de oorzaken van het faillissement de juiste is.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgelopen
verslagperiode - onder meer door het houden van interview s met betrokkenen
- van start gegaan.

09-09-2019
4

Het oorzakenonderzoek is nog niet (volledig) afgerond.

06-03-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

05-09-2018
1

Toelichting
Met uitzondering van de statutair directeur w erd al het personeel via pay roll
ingehuurd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

05-09-2018
1

Toelichting
Zie hiervoor

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Met betrekking tot personeel zijn geen w erkzaamheden te verw achten.

05-09-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Het onroerend goed is gehuurd.

05-09-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

05-09-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De omvang van de bedrijfsmiddelen is nog in onderzoek. Het grootste deel van
het machinepark is geleast van de firma Goudkuil. Het grootste deel van deze
machines is echter bij de activatransactie met de curator van Jardon gekocht
door Ecolin. Ondergetekende onderzoekt op w elke w ijze de eigendom van
deze zaken is overgegaan van Ecolin op Goudkuil.

05-09-2018
1

Naast de machines is er nog een beperkte inventaris.
Diverse voertuigen w aren geleast. De leasemaatschappij heeft de voertuigen
inmiddels terug onder zich genomen.
De firma Goudkuil heeft recent nadere stukken aan de curator ter hand gesteld
w aaruit de eigendom zou blijken. De curator heeft dit nog in nader onderzoek.

28-11-2018
2

Naar aanleiding van voornoemd onderzoek heeft de curator de
eigendomsaanspraak van Goudkuil betw ist. De curator en Goudkuil zijn
vervolgens in overleg getreden, w aarna zij de onder 1.4 genoemde regeling
zijn overeengekomen.

07-03-2019
3

Met betrekking tot de uitvoering van de regeling met Goudkuil is er nog
discussie met de gemeente Vaals ontstaan. Bij aanvang van het faillissement
w aren er in de bedrijfsruimte milieubelastende vloeistoffen aangetroffen.
Tussen de curator en Goudkuil w aren afspraken gemaakt omtrent het afvoeren
van deze vloeistoffen door Goudkuil. De gemeente stelde zich aanvankelijk op
het standpunt dat dit afvoeren door Goudkuil niet juist/volledig w as gebeurd
en heeft de curator kenbaar gemaakt een last onder dw angsom op te leggen.
De curator heeft daar enerzijds bezw aar tegen aangetekend en anderzijds
Goudkuil aangesproken op het nakomen van de gemaakte afspraken. Die
afspraken bleken ook reeds eerder nagekomen en de curator en Goudkuil
hebben de gemeente daarvan uiteindelijk ook kunnen overtuigen.

14-09-2020
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris kw alificeert als bodemzaak.

05-09-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- duidelijkheid verkrijgen omtrent eigendom machines;
- verkoop activa inventaris voor zover deze eigendom is.

05-09-2018
1

Deze w erkzaamheden zijn afgerond.

07-03-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie hieronder
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De grootste opdrachtgever had reeds voor faillissement alle w as opgehaald.

05-09-2018
1

Daarnaast is er nog w el w as aanw ezig van kleinere opdrachtgevers. Voor een
deel van deze w as, w as nog niet het volledig w asproces doorlopen (w el
aangevangen). Deze w as is ondertussen gesorteerd, w aar mogelijk van
facturen voorzien. De eigenaars zullen in de gelegenheid w orden gesteld hun
eigendommen, na betaling eventueel openstaande facturen, terug te krijgen.
Restitutie van w as heeft ondertussen plaatsgevonden. Daar w aar de w as ook
het volledige w as proces had doorlopen, is nog onderzocht of dit gefactureerd
kon w orden. Dat ging echter om een zeer beperkt bedrag (totaal circa € 70,-).
Uit oogpunt van efficiëntie is daar geen verdere energie in gestoken en is ook
de w el gew assen w as zonder betaling gerestitueerd.

28-11-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor.

05-09-2018
1

Alle w erkzaamheden zijn afgerond.

28-11-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

P.M.
totaal

Toelichting andere activa
Overige activa en de eventuele w aarde daarvan moet nog nader w orden
onderzocht.

05-09-2018
1

Overige activa van w aarde zijn niet aangetroffen.

12-03-2021
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hiervoor.

05-09-2018
1

De w erkzaamheden andere activa zijn afgerond.

12-03-2021
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Div. debiteuren

€ 12.830,58

totaal

€ 12.830,58

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn aangeschreven. In totaal gaat het om circa € 12.500,-. Op
deze debiteuren rust geen pandrecht.

05-09-2018
1

Inmiddels kon hiervan € 10.256,35 w orden geïncasseerd.

28-11-2018
2

Inmiddels is € 12.100,9 geïncasseerd. Een bedrag van € 729,68 staat nog
open.

07-03-2019
3

Afgelopen verslagperiode kon nog € 283,50 geïncasseerd w orden.

09-09-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso debiteuren.

05-09-2018
1

Verdere incasso restant debiteuren.

28-11-2018
2

Alle w erkzaamheden zijn afgerond.

12-03-2021
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er w as geen bankkrediet. ING w as de huisbankier. De rekening vertoonde een
positief saldo van circa € 15.000,-. Dit saldo is overgeboekt op de
faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

05-09-2018
1

5.2 Leasecontracten
Er is een leasecontract met Goudkuil met betrekking tot machines (zie hiervoor)
en rollend materieel (Mercedes).

05-09-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden verstrekt.

05-09-2018
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

05-09-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Van een rechtsgeldig beroep op een eigendomsvoorbehoud is nog niet
gebleken

05-09-2018
1

5.6 Retentierechten
Van een rechtsgeldig beroep op een retentierecht is nog niet gebleken

05-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Van een rechtsgeldig beroep op een recht op reclame is nog niet gebleken.

05-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

05-09-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
n.v.t.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

05-09-2018
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w as reeds voor faillissement stil komen te liggen. Aangezien
de onderneming niet zelf w erknemers in dienst heeft enerzijds en anderzijds
de grootste klant zich had teruggetrokken en er zich bovendien geen
overname kandidaten aandienden, w as er ook geen enkel perspectief op
voortzetting.

05-09-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

05-09-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

05-09-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Tot op heden hebben zich geen kandidaten gemeld voor een doorstart.

05-09-2018
1

De curator is in overleg met Goudkuil omtrent een eventuele gezamenlijke
veiling van machinepark en inventaris.
Zie hiervoor. In overleg met Goudkuil w ordt de veiling thans in gang gezet. Tot
het moment van veiling blijft een verkoop als geheel echter een nadrukkelijke
optie.

28-11-2018
2

Gelet op de overeengekomen regeling tussen de curator en Goudkuil zal geen
veiling w orden gehouden.

07-03-2019
3

6.5 Verantwoording
De curator is actief op zoek gew eest naar kandidaten voor een doorstart, doch
van enige serieuze belangstelling is vooralsnog niet gebleken.

05-09-2018
1

Tot nu toe is er geen belangstelling gebleken. Via het brede netw erk van
Goudkuil is er echter nog altijd een reële kans dat er - ondanks het feit dat de
onderneming nu geruime tijd stil ligt - toch nog een doorstart zou kunnen
komen.

28-11-2018
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

05-09-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

05-09-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

05-09-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator stelt een onderzoek in naar de oorzaken van het faillissement. Een
onderzoek naar de kw aliteit van de administratie, naleving jaarrekeningplicht
en paulianeuze transacties maakt daar onderdeel van uit.

05-09-2018
1

Uit het oorzakenonderzoek is gebleken dat aan de boekhoudplicht ex art. 2:10
BW w erd voldaan.

12-03-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator stelt een onderzoek in naar de oorzaken van het faillissement. Een
onderzoek naar de kw aliteit van de administratie, naleving jaarrekeningplicht
en paulianeuze transacties maakt daar onderdeel van uit.

05-09-2018
1

Uit het oorzakenonderzoek is gebleken dat de jaarrekeningen in de periode
van 3 jaar voorafgaand aan het faillissement tijdig zijn gedeponeerd. Dit met
uitzondering van de jaarrekening over 2015. Deze w erd echter slechts enkele
dagen te laat gedeponeerd, zodat terzake sprake is van een onbelangrijk
verzuim.

12-03-2021
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vennootschap w as niet controleplichtig.

05-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
P.M.

05-09-2018
1

Voor zover de stortingsplicht bij oprichting niet zou zijn voldaan - daar zijn
geen aanw ijzingen voor - w as een vordering terzake per datum faillissement
reeds verjaard.

12-03-2021
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator stelt een onderzoek in naar de oorzaken van het faillissement. Een
onderzoek naar de kw aliteit van de administratie, naleving jaarrekeningplicht
en paulianeuze transacties maakt daar onderdeel van uit.

Toelichting
De curator legt op dit moment de laatste hand aan een vertrouw elijk verslag
ten behoeve van de rechter-commissaris omtrent de bevindingen ten aanzien
van het oorzakenonderzoek. Na overleg met de rechter-commissaris zullen
deze bevindingen in het volgende openbaar verslag w orden opgenomen.

05-09-2018
1

12-03-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator stelt een onderzoek in naar de oorzaken van het faillissement. Een
onderzoek naar de kw aliteit van de administratie, naleving jaarrekeningplicht
en paulianeuze transacties maakt daar onderdeel van uit.
Nee

05-09-2018
1

12-03-2021
7

Toelichting
Van Paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
P.M.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

05-09-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opzetten en afronden onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

05-09-2018
1

Het onderzoek is afgelopen verslagperiode aangevangen en bestaat in eerste
instantie uit een boekenonderzoek en interview s met betrokkenen. De
belangrijkste interview s hebben ondertussen plaats gevonden. Naar
verw achting kan het onderzoek de komende verslagperiode w orden afgerond.

09-09-2019
4

In het kader van het oorzakenonderzoek dient nog één interview plaats te
vinden. Dat w as ingepland, doch moest door omstandigheden w orden
uitgesteld. Aangenomen w ordt dat het interview deze verslagperiode kan
plaatsvinden en het oorzakenonderzoek dan (in concept) kan w orden
afgerond.

06-03-2020
5

Het interview heeft plaatsgevonden. De curator is bezig met de afronding van
een vertrouw elijke notitie aan de rechter-commissaris met betrekking tot de
bevindingen van de curator ten aanzien van de oorzaken van het faillissement
en de rol van het bestuur daarbij.

14-09-2020
6

Heden is per separaat bericht aan de rechter-commissaris een vertrouw elijke
notitie gezonden met daarin opgenomen de (voorlopige) bevindingen en
conclusies van de curator.

24-09-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
P.M.

05-09-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
P.M.
€ 67.314,63
Toelichting
Zie financieel verslag.

8.3 Pref. vord. UWV

05-09-2018
1

09-09-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
P.M.
€ 0,00

05-09-2018
1

12-03-2021
7

Toelichting
Aangezien er uitsluitend w erd gew erkt met uitzendkrachten is er geen
vordering van het UW V.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
P.M.
€ 25.072,52

05-09-2018
1

07-03-2019
3

Toelichting
Dit bedrag betreft de totale vordering van het BsGW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren
103

05-09-2018
1

Toelichting
Uit de administratie blijkt dat er 103 crediteuren zijn.
35

28-11-2018
2

Toelichting
Tot nu toe hebben circa 35 crediteuren hun vordering aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 365.000,00

05-09-2018
1

Toelichting
Uit de administratie blijkt dat de concurrente schuldenlast circa € 365.000,bedraagt.
€ 375.548,57

28-11-2018
2

€ 404.000,00

09-09-2019
4

Toelichting
Zie financieel verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te prematuur om daar een verw achting over te geven.

05-09-2018
1

Naar de huidige stand van de boedel zal het faillissement w orden opgeheven
bij gebrek aan baten.

14-09-2020
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nadere inventarisatie vorderingen.

05-09-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Van procedures is niet gebleken.

05-09-2018
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

05-09-2018
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

05-09-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

05-09-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- al dan niet via veiling verkopen activa;
- incasso debiteuren;
- onderzoek naar oorzaken faillissement

05-09-2018
1

- incasso debiteuren
- onderzoek naar oorzaken faillissement

07-03-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog lijkt het geen complex faillissement. De curator streeft er naar het
faillissement binnen een jaar na heden af te w ikkelen.

05-09-2018
1

De curator gaat er vanuit dat het faillissement w ordt afgew ikkeld binnen de
termijn - 1 tot 1,5 jaar - die daar in dit geval voor staat.

09-09-2019
4

De termijn voor afw ikkeling is afhankelijk van de uitkomsten van het
oorzakenonderzoek. Indien uit het oorzakenonderzoek geen kennelijk
onbehoorlijk bestuur of een pauliana blijkt, zal het faillissement naar
verw achting aan het einde van de komende verslagperiode w orden
opgeheven.

06-03-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
24-3-2022

24-09-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
P.M.

05-09-2018
1

Zie hiervoor.

06-03-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

