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Algemene gegevens
Naam onderneming
Herum Beheer BV / Herum W and- & Plafondsystemen BV / Herum Schilder- &
Afbouw w erken BV

11-06-2020
1

Gegevens onderneming
Bergerstraat 51, 6226 BA Maastricht

11-06-2020
1

Herum Beheer BV: KvK 14631826
Herum W and- & Plafondsystemen BV: KvK 14617846
Herum Schilder- & Afbouw w erken BV: KvK 14622653

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van Herum Beheer BV (HB) bestaan volgens de Kamer
van Koophandel uit het houden van aandelen, deelnemen in en besturen van
andere ondernemingen, financieren van ondernemingen, handel en exploitatie
in onroerend goed en de administratie van pensioenrechten e.d.
De bedrijfsactiviteiten van Herum W and- & Plafondsystemen BV (HW A) bestaan
volgens de Kamer van Koophandel uit groothandel in en montage van
systeemw anden en systeemplafonds, alsmede het verrichten van kleine
timmerw erkzaamheden.
De bedrijfsactiviteiten van Herum Schilder- & Afbouw w erken BV (HSA) bestaan
volgens de Kamer van Koophandel uit het verrichten van
schilderw erkzaamheden.

Financiële gegevens

11-06-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Jaar Omzet W inst en verlies Balanstotaal

11-06-2020
1

Herum Beheer BV
2018 92.000 -125.000 178.000
2017 117.000 -25.000 297.000
Herum Schilder- en Afbouw w erken BV
2018 1.292.000 -26.000 748.000
2017 1.784.000 -2.000 850.000
Herum W and- en Plafondsystemen BV
2.018,00 206.000,00 -61.000,00 32.000,00
2017 250.000,00 -40.000,27.000
Toelichting:
De jaarrekeningen 2018 zijn de meest recente beschikbare cijfers. Deze laten
voor alle drie de vennootschappen een dalende trend zijn. Ook in 2019 w erd,
zo begreep de curator van de accountant, verlies geleden.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
1 personeelslid bij Herum Beheer BV, 3 bij Herum W and-& Plafondsystemen BV
en 7 bij Herum Schilder- & Afbouw w erken BV

11-06-2020
1

Toelichting:
Bij de verschillende vennootschappen zijn al jaren dezelfde w erknemers in
dienst, w aarvan een aantal langdurig ziek.

Boedelsaldo
€ 16.661,43

11-06-2020
1

€ 40.315,18

16-09-2020
2

Verslagperiode
van
12-5-2020

11-06-2020
1

t/m
11-6-2020
van
12-6-2020
t/m
15-9-2020

Bestede uren

16-09-2020
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

119 uur 36 min

2

187 uur 42 min

totaal

307 uur 18 min

Toelichting bestede uren
In de aanvangsperiode zijn de uren met name besteed aan de inventarisatie
van de activa, het onderhanden w erk en het voortzetten van de lopende
projecten. Een en ander mede in het kader van een te beproeven doorstart.
Daarnaast zagen de w erkzaamheden op het (ontslag van het) personeel.

11-06-2020
1

In deze verslagperiode zijn de uren met name besteed aan het voortzetten
en uit factureren van de lopende projecten, het afronden van de veiling van
de activa, het inventariseren van de administratie en incasso van de
debiteuren.

16-09-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer de Visser is (getrapt) bestuurder van de Herum vennootschappen. De
heer de Visser houdt thans ook 60% van de aandelen, de overige 40% w orden
gehouden door mevrouw Helthuis. Mevrouw Helthuis is de w eduw e van één
van de voormalige bestuurders, de heer Helthuis.

11-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Tussen HW P en een (zieke) w erknemer loopt een procedure over de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de verschuldigde
transitievergoeding. Deze w erknemer is ook door de curator ontslagen, de
procedure zal niet door de boedel w orden voortgezet.

11-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verschillende bedrijven hebben lopende verzekeringen afgesloten voor de
activa en de gebruikelijke risico's. Deze zijn in kaart gebracht en w aar nodig
tijdig verlengd of w aar mogelijk opgezegd.

11-06-2020
1

Inmiddels is de curator overgegaan tot beëindiging van alle lopende
verzekeringen.

16-09-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
HB heeft met Vithebo Holding BV (een aan de bestuurder gelieerde
vennootschap) een huurovereenkomst gesloten m.b.t. het pand aan het
W eerterveld 71-B te Meerssen. Vithebo Holding BV huurt dit pand op haar
beurt van de heer Rompelberg. HB, en in feite HSA, maakt gebruik van een deel
van het pand voor opslag en betaalt daarvoor EUR 200,- per maand. Deze
overeenkomst w ordt in onderling overleg per 15 juni 2020 beëindigd.

11-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
W egens ziekte van de bestuurder heeft de curator nog geen overleg met hem
kunnen voeren. Uit overleg met de advocaat, accountant en de administratrice
van de gefailleerde vennootschappen blijkt dat de resultaten van de
vennootschappen al jaren in dalende lijn gaan. Reden hiervoor zou gelegen
zijn in de concurrentie in de markt van zow el schilder- en
afbouw w erkzaamheden en in de vele bestuursw isselingen in de afgelopen
jaren. Nu ook de huidige bestuurder, de heer de Visser, geconfronteerd w erd
met ernstige gezondheidsproblemen is besloten het faillissement aan te
vragen. Een eerste overleg met de bestuurder zal w orden ingepland w anneer
zijn gezondheidstoestand dit opnieuw toelaat.

11-06-2020
1

Dit overleg heeft nog niet plaats kunnen vinden. De administratie van de
gefailleerde vennootschappen is inmiddels w el ontvangen in overleg met de
administratrice en accountant.

16-09-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

11-06-2020
1

Toelichting
Bij de verschillende vennootschappen w aren in totaal 11 personeelsleden in
dienst. Deze zijn met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

11-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Toelichting:
De w erknemers zijn bij brief van 18 mei 2020, na daartoe machtiging te
hebben ontvangen van de rechter-commissaris, door de curator ontslagen ex
artikel 40 Fw .

11-06-2020
1

Inmiddels hebben alle actieve personeelsleden van HSA een andere baan en
zijn zij met toestemming van de curator inmiddels elders in dienst. Een
doorstart van de activiteiten van HSA bleek niet tot de mogelijkheden te
behoren, reden w aarom haar onderneming alsnog door de curator w erd
gestaakt.

W erkzaamheden:
Informatiebijeenkomst w erknemers, overleg met UW V, verzoek machtiging
rechter-commissaris, opstellen ontslagbrieven en correspondentie met de
w erknemers.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschappen hebben geen onroerend goed in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

11-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Check Kadaster.

11-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
HB heeft 1 voertuig in eigendom. HSA 7 voertuigen, w aarvan één (financial)
lease, en een (defecte) scooter. HW P heeft een aanhangw agen en een
(eveneens defecte) scooter in eigendom.

11-06-2020
1

Daarnaast beschikt HSA over een beperkte voorraad courant
schildersmateriaal (dat echter gebruikt w ordt op projecten en per project
w ordt ingekocht) en een voorraad aangebroken potten verf in incourante
kleuren.
ING Bank NV heeft een pandrecht gevestigd op de voorraad en het rollend
materieel. NTAB heeft inmiddels de voorraad en voertuigen ter plaatse
getaxeerd. NTAB verw acht het taxatierapport op zeer korte termijn af te
geven, w aarna met ING Bank NV (via Vesting Finance) afspraken gemaakt
zullen w orden over eventuele onderhandse verkoop.
Alle roerende zaken w erden inmiddels in opdracht van ING Bank NV door
NTAB geveild via een internetveiling. Aangezien vele kopers zich in het
buitenland bevonden, heeft de afw ikkeling van de veiling langer dan
gebruikelijk in beslag genomen. De afrekening van de veiling w ordt op korte
termijn verw acht, w aarbij de boedel aanspraak zal maken op de opbrengst
van de bodemzaken. De onverkochte kavels en potten chemisch afval die zich
nog in het bedrijfspand bevonden, zijn inmiddels via NTAB en een
gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.

16-09-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Namens de boedel w ordt aanspraak gemaakt op de opbrengst van de
bodemzaken.

16-09-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg ING Bank NV, Vesting Finance en NTAB. Beoordelen pandrechten.
Inventarisatie aanw ezige activa.

11-06-2020
1

Overleg ING Bank NV, Vesting Finance en NTAB. Beoordelen pandrechten.
Inventarisatie aanw ezige activa. Opvolgen internetveiling, verdeling bodem
en niet-bodemzaken, verdeling kosten veiling en diverse andere kosten.
Overleg NTAB.

16-09-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zoals hiervoor aangegeven beschikt HSA over een voorraad geopende
verfblikken.

11-06-2020
1

Alleen HSA heeft op dit moment nog lopende opdrachten. Een aantal van deze
projecten is met machtiging van de rechter-commissaris tijdelijk voortgezet. In
de tussenliggende periode hebben zich een aantal partijen gemeld die
aangaven geïnteresseerd te zijn in het overnemen van de w erkzaamheden.
Deze interesse is onvoldoende concreet gebleken, zie hierna bij
"doorstart/voortzetting onderneming".
Inmiddels zijn alle opdrachten afgerond en uit gefactureerd.

16-09-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraden en onderhanden w erk. Met name in de inventarisatie
van het onderhanden w erk en de nog uit te factureren w erkzaamheden, is
veel tijd gekropen.

11-06-2020
1

Overleg administratrice over factureren afgew erkte opdrachten. Overleg
diverse opdrachtgevers over facturatie en gew erkte uren.

16-09-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De gefailleerde vennootschappen beschikken niet over andere activa.

11-06-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, overleg administratrice en onderzoek boekhouding.

11-06-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.
HSA
85.878,86 0,00
0,00
15.046,71 0
0
HW P
8.120,- 0
0
HB
0

11-06-2020
1

Toelichting:
Alle voor datum faillissement verrichtte, maar nog niet gefactureerde
w erkzaamheden van HSA (EUR 15.046,71), zijn inmiddels ook aan de
opdrachtgevers gefactureerd. Een aantal facturen, voor datum faillissement
gericht aan één van de vaste opdrachtgevers, bleek een verkeerde
tenaamstelling te hebben. Deze is inmiddels gecrediteerd en met vermelding
van de juiste opdrachtgever opnieuw verzonden. Gelet op de gebruikelijke
betaaltermijnen, zouden de eerste debiteurenbetalingen op korte termijn
ontvangen moeten w orden op de boedelrekening. Dit w ordt opgevolgd en
w aar nodig w ordt gerappelleerd.
Inmiddels incasseerde de boedel een bedrag ad EUR 43.901,09 aan
préfaillissementsdebiteuren en een bedrag ad EUR 39.447,47 aan
boedeldebiteuren. Aan debiteuren die nog niet betaalden w erden inmiddels
herinneringen verzonden. Met diverse debiteuren heeft overleg
plaatsgevonden over de onderliggende w erkzaamheden, specificatie van de
facturen en afdracht van het g-gedeelte aan de fiscus.

16-09-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie reeds gefactureerde debiteuren en nog te factureren
debiteuren. Overleg met mevrouw Scholten (administratrice) en
opdrachtgevers.

11-06-2020
1

Overleg met mevrouw Scholten (administratrice) en opdrachtgevers.
Inventarisatie betalingen en versturen betalingsherinneringen.

16-09-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank NV heeft op basis van een overeenkomst d.d. 3 december 2013 een
rekening-courant krediet ter beschikking gesteld aan HSA. Zow el HSA, HB als
HW P zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze kredietfaciliteit. De actuele
vordering van de bank bedraagt EUR 137.903,77. De G-rekening van HSA
vertoonde per datum faillissement een positief saldo van EUR 10.292,96.

11-06-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Aangezien de failliete vennootschappen hoofdelijk verbonden w aren voor de
financiering, is hun vordering ook op de drie crediteurenlijsten geplaatst met
aantekening van de hoofdelijkheid.

16-09-2020
2

5.2 Leasecontracten
HSA leaset een bedrijfsvoertuig via Hiltemann Lease. Het gaat om financial
lease. Aangezien de leasetermijnen niet volledig zijn voldaan, zal het voertuig
op korte termijn w orden opgehaald door de leasemaatschappij en w orden
verkocht. Gelet op de nog openstaande termijnen en de (te verw achten)
opbrengst van het voertuig, is er sprake van overw aarde. De boedel ontvangt
hiervan een afrekening en het gerealiseerde surplus zal vervolgens ten goede
komen aan de boedel.

11-06-2020
1

Inmiddels heeft de boedel het gerealiseerde surplus ontvangen.

16-09-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank BV heeft een pandrecht op bedrijfsactiva, bestaande uit voorraden
en inventaris. Hieronder vallen ook de voertuigen. ING Bank BV heeft geen
pandrecht op de (handels)vorderingen.

11-06-2020
1

Diverse debiteuren hebben betaald op de rekening die HSA aanhield bij ING
Bank NV. Deze zijn door de bank op eerste verzoek afgedragen.

16-09-2020
2

5.4 Separatistenpositie
In opdracht van ING Bank NV zijn de aan haar verpande activa inmiddels
geveild, zie hiervoor.

16-09-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Eén crediteur heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Dit is
inmiddels afgew ikkeld.

11-06-2020
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen crediteuren die zich op retentierechten beroepen.

11-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

11-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg ING Bank NV, Vesting Finance en NTAB (taxatie). Beoordelen
pandrechten en correspondentie.

11-06-2020
1

Correspondentie NTAB over verdeling opbrengst en kosten internetveiling en
afdracht opbrengst bodemzaken. Opvragen rekeningafschriften en afdracht
debiteuren aan boedel.

16-09-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van HSA zijn van 12 mei 2020 tot en met 5 juni 2020 door de
curator voortgezet in overleg met de rechter-commissaris, teneinde de
mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken en niet op voorhand illusoir
te maken. In deze periode zijn de lopende projecten met een verw acht positief
resultaat voor de boedel voortgezet en afgerond. Voor het afronden van een
enkel project w erd een personeelslid van Vithebo ingezet. Er zijn omdat de
vooruitzichten op een doorstart allengs vervlogen, in deze periode geen
nieuw e opdrachten aangenomen. De voortzetting van de projecten is conform
verw achting gelopen, en inmiddels heeft facturering van de w erkzaamheden
ook (grotendeels) plaatsgevonden. Met een tw eetal opdrachtgevers zijn
afspraken gemaakt over het verdisconteren van een korting op de
aanneemsom m.b.t. garantiebepalingen die door het faillissement van HSA niet
meer kunnen w orden nagekomen. In het kader van de voortzetting is een
aantal kosten gemaakt: benzine voor de leasevoertuigen, inkoop materiaal,
beperkte inhuur één essentiële w erknemer van Vithebo en (onder)huur van de
loods in Meerssen. Materiaal w ordt zoveel mogelijk in rekening gebracht bij de
opdrachtgevers.

11-06-2020
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In het kader van de voortzetting is door de boedel geen zekerheid gesteld.

6.2 Financiële verslaglegging
Van de voortzettingsperiode is een gedetailleerd overzicht van kosten en (te
verw achten) opbrengsten bijgehouden. Dit is ook gedeeld met de rechtercommissaris. De curator verw acht over de voortzetting van de w erkzaamheden
van HSA een positief resultaat.

11-06-2020
1

Inmiddels is – mede na ontvangst van alle facturen die zien op de
voortzettingsperiode - een financiële afrekening opgesteld over de
boedelperiode w aaruit een positief resultaat blijkt. Na afronding van de
debiteurenincasso zal dit overzicht een totaalbeeld geven van de kosten en
opbrengsten van de voortzetting.

16-09-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg administratie HSA, inventariseren onderhanden w erk, klachten,
debiteuren- en verrekeningsposities opdrachtgevers. Schriftelijk en telefonisch
overleg met opdrachtgevers over betalingscondities, openstaande facturen en
garantiebepalingen, inclusief vastlegging gemaakte afspraken. Factureren voor
rekening en risico van de boedel uitgevoerde w erkzaamheden conform
afspraken.

11-06-2020
1

Incasso debiteuren en herinneringen, overleg opdrachtgevers uitfacturering
laatste w erkzaamheden en meerw erk.

16-09-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In de periode na het uitspreken van het faillissement, heeft zich een aantal
partijen gemeld dat interesse had in de w erkzaamheden van HSA. HSA w erkte
vooral voor vaste opdrachtgevers, maar die lieten allengs w eten na afronding
van de lopende w erkzaamheden met een andere partij te zullen contracteren.
Andere schildersbedrijven bleken vooral interesse in het personeel te hebben.

11-06-2020
1

Aangezien HB geen w erkzaamheden verrichte en HW P alleen een w erknemer
detacheerde aan een gelieerde vennootschap en geen eigen onderhanden
w erk had, w as een doorstart met deze vennootschappen ook geen optie.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg opdrachtgevers en diverse geïnteresseerde partijen.

11-06-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

11-06-2020
1

Inmiddels is de administratie van de gefailleerde vennootschappen
ontvangen, zodat een aanvang gemaakt kan w orden met het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

16-09-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van Herum Schilder- & Afbouw w erken BV en Herum W and- &
Plafondsystemen BV over boekjaar 2017 zijn gedeponeerd op 11 december
2018. De jaarrekeningen over boekjaar 2018 zijn gedeponeerd op 31
december 2019.
De jaarrekening van Herum Beheer BV over boekjaar 2017 is gedeponeerd op
10 december 2018. De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 31
december 2019.

11-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

16-09-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar de boekhouding en de gang van zaken voorafgaand aan
het faillissement zal op een later tijdstip w orden gevoerd.

Toelichting
Zoals hiervoor aangegeven is de administratie van de gefailleerde
vennootschap inmiddels in het bezit van de curator. In de komende
verslagperiode zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek w orden
uitgevoerd.

11-06-2020
1

16-09-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Van aanw ijzingen van paulianeus handelen is vooralsnog geen sprake. Dit zal
in een later stadium nog nader onderzocht w orden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

11-06-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zoals aangegeven is de curator nog niet in de gelegenheid gew eest met de
bestuurder te spreken. Daarnaast w as de aanvangsfase bijzonder
arbeidsintensief, gelet op het omvangrijke onderhanden w erk, de
aanvankelijke 'koudw atervrees' die door de faillissementen bij opdrachtgevers
en leveranciers ontstond en het uitfactureren aan opdrachtgevers. De
rechtmatigheid komt dan ook in een later stadium in de afw ikkeling van de
faillissementen aan bod.

11-06-2020
1

Zie hiervoor. In deze verslagperiode zijn alle relevante stukken uit de
administratie opgevraagd en ontvangen.

16-09-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Overleg administratrice, onderzoek boekhouding.

11-06-2020
1

Overleg administratrice, opvragen relevante stukken t.b.v. onderzoek
boekhouding.

16-09-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Naast de vorderingen van het UW V en het salaris curator (p.m.), verw acht de
curator een vordering van de verhuurder van het pand aan het W eerterveld te
Meerssen (EUR 200,- per maand). Ook de inzet van het personeelslid door HSA
voor de afronding van een lopend project, zal aan de boedel van HSA conform
afspraak gefactureerd w orden door Vithebo. In het kader van de voortzetting
w erd ook gebruik gemaakt van de tankpassen, de facturen van leverancier
Lukoil over deze periode zijn inmiddels ontvangen en w orden uit de opbrengst
van de voortzetting voldaan.

Toelichting
Naast huur, tankkosten en inhuur personeel w erden ook materialen en verf
ingekocht tijdens de voortzettingsperiode. Ook deze zijn conform afspraak
betaald uit de opbrengst van de voortzetting.
De boedelvorderingen bedragen thans:
HSA: EUR 33.202,21
HB: EUR 1.818,51
HW P: EUR 15.618,25

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-06-2020
1

16-09-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
HW P: EUR 2.078,00
HSA: EUR 7.516,00

Toelichting
HSA: EUR 34.850,06
HB: EUR 1.719,00
HW P: EUR 10.980,66

11-06-2020
1

16-09-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
HB: EUR 864,41

11-06-2020
1

16-09-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
HW P: 3
HSA: 6
HB: 1

Toelichting
HW P: 5
HSA: 11
HB: 3

11-06-2020
1

16-09-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
HW P: EUR 4.292,68
HSA: EUR 33.418,40
HB: EUR 2.173,65

Toelichting
HW P: EUR 354.970,28
HSA: EUR 544.570,54
HB: 371.715,50

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

11-06-2020
1

16-09-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren, aanschrijven alle bekende crediteuren en opstellen
crediteurenlijsten.

11-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
W erknemer HW P

11-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Vordering zieke w erknemer uit hoofde van transitievergoeding na beëindiging
dienstverband in verband met langdurige ziekte.

11-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Dagvaarding is aangebracht.

11-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator zal deze procedure niet voor rekening en risico van de boedel
voortzetten.

11-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de financiële afw ikkeling van de
voortzettingsperiode afgerond w orden en de debiteuren w orden geïncasseerd.

11-06-2020
1

Incasseren debiteuren. Daarnaast zal een aanvang w orden gemaakt met het
onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en het
rechtmatighedenonderzoek.

16-09-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

11-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-3-2021

16-09-2020
2

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen aanvangsverslag en financieel verslag.

11-06-2020
1

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld
dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag
geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

16-09-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

