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Algemene gegevens
Naam onderneming
Centraal Nederlands Incasso Bureau B.V.

26-04-2018
5

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centraal
Nederlands Incasso
Bureau., tevens handelend onder de naam Incasso-CNI, (hierna: 'CNIB'),
statutair gevestigd te Tiel en kantoorhoudende te (6842 CW ) Arnhem aan het
adres Mr. D.U. Stikkerstraat,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53812778.

26-04-2018
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Activiteiten onderneming
Kredietinformatie- en incassobureau.

26-04-2018
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 205.908,00

€ -437,00

€ 19.003,00

2014

€ 120.792,00

€ -76.645,00

€ 16.877,00

2013

€ 92.131,00

€ -109.752,00

€ 30.891,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Uit de door de accountant aan de curator ter hand gestelde jaarrekeningen
volgen de
navolgende, netto, omzetten:
2013: € 92.131,-2014: € 120.792,-2015: € 205.908,-(Concept)gegevens over 2016 en/of 2017 zijn niet aan de curator ter hand
gesteld.

26-04-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
3

26-04-2018
5

Boedelsaldo
€ 6.081,36

26-04-2018
5

€ 6.073,86

17-10-2018
6

€ 22.016,74

15-04-2019
7

€ 22.119,43

14-10-2019
8

€ 24.519,43

09-04-2020
9

€ 31.444,43

08-10-2020
10

€ 35.360,14

07-04-2021
11

€ 36.692,24

07-10-2021
12

€ 39.433,17

06-04-2022
13

€ 46.333,01

15-09-2022
14

Verslagperiode
van
15-1-2018
t/m
24-4-2018

26-04-2018
5

van
25-4-2018

17-10-2018
6

t/m
17-10-2018
van
18-10-2018

15-04-2019
7

t/m
15-4-2019
van
16-4-2019

14-10-2019
8

t/m
14-10-2019
van
15-10-2019

09-04-2020
9

t/m
9-4-2020
van
10-4-2020

08-10-2020
10

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

07-04-2021
11

t/m
7-4-2021
van
8-4-2021

07-10-2021
12

t/m
7-10-2021
van
8-10-2021

06-04-2022
13

t/m
6-4-2022
van
7-4-2022
t/m
15-9-2022

Bestede uren

15-09-2022
14

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

3 uur 50 min

6

6 uur 50 min

7

2 uur 30 min

8

7 uur 0 min

9

6 uur 20 min

10

2 uur 35 min

11

1 uur 35 min

12

4 uur 25 min

13

3 uur 25 min

14

13 uur 50 min

totaal

52 uur 20 min

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 156 uur en 50 minuten.

26-04-2018
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Totaal bestede uren: 163 uur en 40 minuten

17-10-2018
6

Totaal bestede uren: 166 uur en 10 minuten

15-04-2019
7

Totaal bestede uren: 173 uur en 10 minuten

14-10-2019
8

Totaal bestede uren: 179 uur en 30 minuten

09-04-2020
9

Totaal bestede uren: 182 uur en 5 minuten.

08-10-2020
10

Totaal bestede uren: 183 uur en 40 minuten.

07-04-2021
11

Totaal bestede uren: 188 uur en 5 minuten.

07-10-2021
12

Totaal bestede uren: 191 uur en 30 minuten.

06-04-2022
13

Totaal bestede uren: 205 uur en 20 minuten.

15-09-2022
14

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
CNIB is opgericht op 11 november 2011. Eerste inschrijving bij de Kamer van
Koophandel
dateert van 17 november 2011.
Enig aandeelhouder en bestuurder van CNIB is de besloten vennootschap met
beperkte
aansprakelijkheid Carpe Omnius B.V.

26-04-2018
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zou geen sprake zijn van lopende
procedures.

26-04-2018
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Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de
bestuurder van de
vennootschap gedagvaard.
Zie verder hoofdstuk 9 van dit verslag.

1.3 Verzekeringen
Er zijn geen verzekeringen aangetroffen.

26-04-2018
5

1.4 Huur
Het bedrijfspand te Arnhem w erd gehuurd. De huur w as reeds voor datum
faillissement beëindigd. Volgens opgave van de bestuurder zou geen sprake
zijn van onbetaald gelaten
huurpenningen.

1.5 Oorzaak faillissement

26-04-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
CNIB ontplooide activiteiten op het gebied van het incasseren van vorderingen
van derden.
Volgens opgave van de bestuurder liep de onderneming vanaf het begin
langzaam maar
gestaag.

26-04-2018
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Door een diefstal van een van de personeelsleden zou de onderneming een
gevoelige financiële klap hebben opgelopen. hoew el de betreffende
w erknemer voor diefstal w erd
veroordeeld, bleek deze geen verhaal te bieden.
In 2014 zouden grotere opdrachten zijn binnen gehaald. In 2015 zou een zeer
grote opdracht kunnen w orden verw orven. In het voorbereiden van dit traject
is veel tijd en energie gestoken. Op het laatste moment zou deze
opdrachtgever met een andere partij in zee gegaan zijn.
Door het uitblijven van grote(re) opdrachten heeft de onderneming zich
genoodzaakt gezien
om haar structuur te verkleinen. De bovenliggende holding, Carpe Omnius B.V.,
w erd
leeggemaakt en de bestuurder w erd op de loonlijst geplaatst. Ook de
personele bezetting w erd teruggedraaid. Deze maatregelen hebben echter
onvoldoende effect gesorteerd zodat het faillissement van de vennootschap is
aangevraagd.
De curator onderzoekt thans de door de bestuurder geschetste oorzaken van
het faillissement. Uit de administratie lijkt vooralsnog naar voren te komen dat
de onderneming in de periode 2013-2015 alsmede 2017 verlieslatend is
gew eest. Daarenboven lijken stelselmatig bedragen van de rekening van de
vennootschap te zijn aangew end voor privé-uitgaven. De curator dientdit nog
nader te onderzoeken.
W at betreft de uitkomsten van het onderzoek van de curator w ordt verw ezen
naar 7.5 en 9.3.

14-10-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

26-04-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

26-04-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-3-2017
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De intake met UW V ter zake het inw erking stellen van de loongarantieregeling
zal op 4 april
a.s. plaatsvinden.

26-04-2018
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Er zijn thans geen w erkzaamheden meer te verrichten.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet gebleken is dat CNIB onroerende
zaken in eigendom heeft.
totaal

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 895,40
totaal

€ 895,40

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een zeer beperkte hoeveelheid kantoorinventaris aangetroffen, onder
andere bestaand
uit computers, bureau's, kasten en stoelen. Een deel van deze inventaris zou
toebehoren aan
de verhuurder van het bedrijfspand. Voor de zaken die toebehoren aan CNIB
geldt dat deze
ter veiling zullen w orden aangeboden.

26-04-2018
5

Met instemming van de rechter-commissaris is de kantoorinventaris
onderhands verkocht. De
opbrengst is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Mogelijk heeft de Belastingdienst een bodemvoorrecht heeft op de roerende
bodemzaken. De
curator dient krachtens artikel 57 lid 3 Fw , jo artikel 21 lid 2, tw eede en derde
zin,
Invorderingsw et 1990, de belangen van de fiscus onder het bodemvoorrecht
te behartigen.

26-04-2018
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Gezien het feit dat er geen sprake is van een pandrecht van een bank op de
roerende bodemzaken is deze kw estie afgerond.

14-10-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator w acht de veiling van de bedrijfsmiddelen af.

26-04-2018
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Deze kw estie is inmiddels afgew ikkeld.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Er is geen sprake van voorraden.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
W el is sprake van een onder handen w erk portefeuille. De curator heeft deze
portefeuille inmiddels geinventariseerd. Tot op heden hebben vier partijen
interesse getoond in
overname van deze portefeuille.

26-04-2018
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Ter zake de onder handen w erk portefeuille geldt dat deze, met toestemming
van de rechtercommissaris, is gegund aan Support in Finance B.V.
De koopsom van de onder handen w erkportefeuille is vastgesteld op € 9.680,-inclusief btw . De koper van de onder handen w erkportefeuille stelt zich thans
echter op het standpunt dat gebleken zou zijn dat de orderportefeuille niet
zou bestaan of althans dat deze portefeuille slechts een fractie zou zijn w at
hem zou zijn voorgespiegeld. Hij w enst derhalve niet tot betaling van het aan
de boedel verschuldigde bedrag over te gaan.
Nu Support in Finance niet tot betaling van de koopsom is overgegaan, heeft
te gelden dat de orderhandenw erk portefeuille niet is overgegaan op een
derde. Debiteuren kunnen uitsluitend bevrijdend betalen op de rekening van
Centraal Nederlands Incasso Bureau B.V. Diverse debiteuren zijn inmiddels tot
betaling van de door hen verschuldigde bedragen overgegaan op voornoemde
rekening.
De curator stelt zich op het standpunt dat tussen Support en Finance B.V. en
de boedel een overeenkomst is gesloten w elke overeenkomst nagekomen
dient te w orden. In dat kader heeft de curator Support in Finance B.V. dan ook
gesommeerd tot betaling over te gaan.
Ook in de verslagperiode voorafgaand aan het zesde verslag is Support in
Finance BV, na herhaalde sommatie daartoe, niet tot betaling van de koopsom
overgegaan.

17-10-2018
6

Zie verder onder 3.7.

14-10-2019
8

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de partij die aanvankelijk het onderhanden w erk gesommeerd
haar
incassow erkzaamheden te staken voor w at betreft de debiteuren van CNIB.
Nu de koopsom
voor overname hiervan niet is voldaan is immers geen overeenkomst tot stand
gekomen. Nu
geen overeenkomst tot stand is gekomen is Support in Finance niet bevoegd
de betreffende debiteuren te benaderen of aan te sporen om tot betaling van
het verschuldigde bedrag op rekening van Support in Finance over te gaan. De
bestuurder van Support in Finance stelt zich op het standpunt dat hij hiertoe
niet is overgegaan.

26-04-2018
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De onderhanden w erk portefeuille is, met toestemming van de rechtercommissaris verkocht aan Support in Finance BV. Deze vennootschap heeft de
verschuldigde koopsom tot op heden niet aan de boedel voldaan. In de
komende verslagperiode zal, indien zulks opportuun blijkt, nakoming w orden
verlangd.
De curator verlangt onverkort nakoming van de gesloten koopovereenkomst.
In de komende verslagperiode zal nogmaals w orden getracht betaling te
verkrijgen.

17-10-2018
6

Support in Finance Gelderland BV (in eerdere verslagen abusievelijk Support in
Finance BV genoemd) heeft tot op heden de koopsom niet betaald. In de
aankomende verslagperiode zal de curator opnieuw trachten deze vordering
voldaan te krijgen.

14-10-2019
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Ondanks herhaalde verzoeken van de curator en toezeggingen van Support in
Finance Gelderland BV is de koopsom (nog) niet betaald. De curator zal er
vooralsnog bij Support in Finance Gelderland BV op blijven aandringen om de
afgesproken koopsom te voldoen.

08-10-2020
10

Het is onmogelijk gebleken de koopsom te innen.

07-04-2021
11

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Van de koper van de onderhanden w erk portefeuille zal nakoming w orden
verlangd.

26-04-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 547,81
totaal

€ 0,00

€ 547,81

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is niet gebleken van debiteuren.

26-04-2018
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De curator heeft namens curanda een concurrente vordering ten bedrage van
€ 5.526,40 ter verificatie ingediend bij de bew indvoerder van een debiteur bij
w ie drie jaar geleden de W SNP is uitgesproken. De zitting w aarop de
beëindiging van de schuldsanering is behandeld, heeft inmiddels
plaatsgevonden. Een eventuele uitdeling heeft nog niet plaatsgevonden, maar
deze w ordt de komende verslagperiode verw acht.

08-10-2020
10

Afgelopen verslagperiode heeft de uitdeling plaatsgevonden. Het aan de
boedel toekomende bedrag van € 15,71 is op de faillissementsrekening
bijgeschreven.

07-04-2021
11

Een debiteur heeft een crediteurenakkoord aangeboden. Aangezien met
betreffende debiteur een schuldregelingsovereenkomst is afgesloten, heeft de
curator hiermee ingestemd. Het bedrag van € 532,10 is inmiddels op de
faillissementsrekening ontvangen.

07-10-2021
12

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01
Toelichting vordering van bank(en)
CNIB bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. Volgens opgave van de bestuurder
zou geen
sprake zijn van een financiering door de bank. De onderneming zou middels
eigen middelen
zijn gefinancieerd.
Op de door CNIB aangehouden bankrekeningen w erden batige saldi
aangetroffen. De bank is
verzocht deze saldi naar de boedelrekening over te maken. De betreffende
bedragen zijn
inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

26-04-2018
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Toelichting vordering van bank(en)

15-04-2019
7

In de afgelopen verslagperiode bleek w ederom creditsaldo aanw ezig op de
door curanda bij de ABN AMRO bank aangehouden rekening. Dat bedrag (€
15.923,31) is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een operational leasecontract met betrekking tot een
motorvoertuig. Het
betreffende motorvoertuig is inmiddels aan de leasemaatschappij
geretourneerd.

26-04-2018
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Tevens zou sprake zijn van een leasecontract met betrekking tot een
multifunctional. Bezien
zal w orden op w elke w ijze dit object kan w orden geretourneerd.
De leasecontracten zijn inmiddels afgew ikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is niet gebleken van door CNIB gestelde zekerheden.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-04-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De jaarrekeningen 2014 en 2015 zijn aan de curator te hand gesteld.
Gegevens over de jaren
2016 en 2017 ontbreken echter geheel. Daarenboven stelt de koper van de
onder handen
w erkportefeuille dat deze portefeuille in w erkelijkheid slechts een fractie zou
bedragen van
hetgeen uit de administratie van CNIB naar voren zou zijn gekomen. De
curator zal dit nader
onderzoeken.

26-04-2018
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Uit een summier onderzoek is gebleken dat de administratie onjuistheden
bevat en dat niet lijkt te zijn voldaan aan de boekhoudplicht. Gelet op het
ontbreken van verhaal bij de bestuurder zal de curator op dit moment afzien
van het nemen van vervolgstappen.

14-10-2019
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2015 is op 1 december 2016 (tijdig) gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

26-04-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 396 lid 1 Bw is de onderneming vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door en accountant. Op grond
daarvan is geen accountantscontrole verstrekt.

26-04-2018
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Opgemerkt zij dat in de jaarrekeningen op geen enkele w ijze door de
accountant - die volgens eigen verklaring sedert 2012 bij de vennootschap
betrokken zou zijn - een w aarschuw ing w ordt gegeven ten aanzien van de
continuïteit van de vennootschap. Met name indien ook vast komt te staan dat
de vennootschap in 2016 eveneens verlieslatend is gew eest, zou alsdan vast
staan dat de vennootschap in ieder geval vijf jaar op rij verlieslatend is
gew eest.
Uit de bij de curator bekende gegevens is vast komen te staan dat de
vennootschap ook in
2016 verlieslatend is gew eest.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Geconstateerd is dat de eventuele rechtsgeldige volstorting van de aandelen
is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

26-04-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

26-04-2018
5

Uit een eerste onderzoek naar de administratie van de vennootschap volgt dat
mogelijk sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.
Zo blijkt op naam van de vennootschap een voertuig te zijn geleased w elk
voertuig door de
echtgenoot van de bestuurder w erd gereden. Deze echtgenoot w as niet
w erkzaam binnen de vennootschap. Voor het voertuig zijn geen leasekosten
door de vennootschap voldaan.
Onbekend is echter of w el andere kosten voor het voertuig, w aaronder
verzekerings- en/of
brandkosten, door CNIB zijn voldaan. Gebruik en genot zijn niet aan de
vennootschap
toegekomen terw ijl het risico w el door haar w erd gedragen. Ook na datum
faillissement is met het voertuig doorgereden: het voertuig is inmiddels echter
bij de leasemaatschappij ingeleverd.
Naar verw achting zal dit onderzoek in de komende verslagperiode kunnen
w orden afgerond. Alsdan zal aan de rechter-commissaris w orden
gerapporteerd.

Toelichting

14-10-2019
8

Inmiddels is gebleken dat de vennootschap in 2016 een bedrag van € 40.250,aan een derde heeft betaald met omschrijving 'aflossing lening'. In de
administratie is echter geen onderliggende leningsovereenkomst aangetroffen.
De curator is van mening dat het betaalde bedrag onverschuldigd is betaald,
en heeft de derde gesommeerd het bedrag terug te betalen. De derde heeft
geen gehoor gegeven aan de sommatie. De curator zal in de aankomende
verslagperiode beoordelen w elke vervolgstappen genomen zullen w orden.
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is inmiddels afgerond. Zie ook onder
7.1 en 9.3.

Toelichting

09-04-2020
9

Het is de curator gebleken dat de derde die bovengenoemde € 40.250,- van de
vennootschap heeft ontvangen, in België in staat van faillissement is verklaard
. De termijn voor het aanmelden van de vordering bleek reeds verstreken te
zijn. Deze vordering kan niet meer w orden geïncasseerd.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie 9.3 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

26-04-2018
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken w orden
afgerond. De uitkomsten daarvan zullen aan de rechter-commissaris w orden
gerapporteerd.

26-04-2018
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 5.411,91

26-04-2018
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Toelichting
Behoudens de boedelkosten zijn geen boedelvorderingen ingediend.
In de afgelopen verslagperiode is door UW V een boedelvordering in het
faillissement
ingediend ten bedrag van € 5.411,91.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 96.419,00

26-04-2018
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Toelichting
Door de Belastingdienst zijn diverse preferente vorderingen in het faillissement
ingediend,
totaal ten belope van € 96.419,--.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.938,91

26-04-2018
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Toelichting
Door UW V zijn tw ee preferente vorderingen in het faillissement ingediend. Ex
art. 66 lid 3 W W
een vordering van € 1.418,67; ex art. 3:288 sub e BW een vordering ten
belope van €
7.520,24.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Voor het overige hebben nog geen andere crediteuren een preferente
vordering bij de curator
aangemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26-04-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
22

26-04-2018
5

23

09-04-2020
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 126.334,07

26-04-2018
5

€ 128.323,33

09-04-2020
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op w elke w ijze het faillissement zal w orden afgew ikkeld valt thans nog niet te
zeggen.

26-04-2018
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Het is niet de verw achting dat kan w orden uitgekeerd aan concurrente
crediteuren.

06-04-2022
13

Na ontvangst van de BTW -teruggaaf en na voldoening van de
boedelschuldeisers, zal naar verw achting een zeer beperkt bedrag resteren
voor de preferente schuldeisers. Hoew el er in beginsel in deze situatie een
vereenvoudigde afw ikkeling van het faillissement zou moeten plaatsvinden,
zal de curator de rechtbank verzoeken om het faillissement af te w ikkelen
alsof het een opheffing w egens gebrek aan baten is. Op die manier w orden
griffierechten en nakosten bespaard en ontvangen de preferente
schuldeisers een hoger bedrag.

15-09-2022
14

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Ingediende vorderingen w orden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de
voorlopig erkende dan w el voorlopig betw iste schuldvorderingen.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

26-04-2018
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9.3 Stand procedures
De curator stelt zich op het standpunt dat sprake is gew eest van onbehoorlijk
bestuur. De bestuurder van de vennootschap heeft, in het zicht van het
faillissement, een bedrag van in ieder geval € 35.000,-- aan de vennootschap
onttrokken. Zij stelt zich op het standpunt dat het een terugbetaling w as van
een lening van een derde aan de moedervennootschap van CNIB, Carpe
Omnius B.V. De transactie zou via haar bankrekening zijn gelopen omdat de
moedervennootschap niet over een eigen bankrekening zou beschikken. Een
onderbouw ing van deze vordering alsmede een onderbouw ing van de
opeisbaarheid hiervan is niet door de bestuurder gegeven. De curator stelt dat
geen sprake is van een verplichte rechtshandeling, in ieder geval niet van
CNIB, en heeft de rechtshandeling derhalve ex artikel 42 FW buitengerechtelijk
vernietigd. De bestuurder is vervolgens gesommeerd tot betaling van het
verschuldigde bedrag over te gaan. Zij heeft hieraan geen gehoor gegeven.
Met instemming van de rechter-commissaris is de bestuurder inmiddels in
rechte betrokken. Inmiddels heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden.

26-04-2018
5

Bij vonnis van 21 februari 2018 zijn de vorderingen van de curator
toegew ezen. Het vonnis is inmiddels aan de bestuurder betekend en haar is
verzocht tot betaling over te gaan van hetgeen w aartoe zij veroordeeld is.
In de afgelopen verslagperiode (6) is een aan de bestuurder toebehorend
appartementsrecht w aarop door de curator (conservatoir) beslag w erd gelegd,
door de hypotheekhouder geëxecuteerd. Er bleek geen overw aarde te zijn
w aarop de boedel aanspraak kan maken.

17-10-2018
6

Ook anderszins zijn nog geen voor verhaal vatbare vermogensbestanddelen
aangetroffen.

15-04-2019
7

De curator heeft executoriaal beslag gelegd op het loon van de bestuurder van
de vennootschap.

14-10-2019
8

Als gevolg van het executoriaal loonbeslag bij de bestuurder w orden met
regelmaat geldsommen afgedragen en op de boedelrekening bijgeschreven.

08-10-2020
10

Als gevolg van het executoriaal loonbeslag bij de bestuurder w orden nog
steeds geldsommen afgedragen en op de boedelrekening bijgeschreven.

07-10-2021
12

De afgelopen verslagperiode heeft de curator € 1.800 geïncasseerd. De boedel
heeft nog een bedrag van ca. € 20.000 te vorderen op de bestuurder. De
bestuurder heeft een minnelijk schuldeisers akkoord aangeboden (10%), maar
daar heeft de curator niet mee ingestemd.

06-04-2022
13

Met toestemming van de rechter-commissaris is een minnelijke regeling
getroffen met de bestuurder voor het restant van de vordering. Achtergrond
hiervoor is dat de bestuurder de W SNP in w ilde gaan, of een dw angakkoord
w ilde bew erkstelligen.
Deze kw estie is afgerond.

15-09-2022
14

9.4 Werkzaamheden procedures
Als gevolg van het executoriaal loonbeslag bij de bestuurder w orden ook deze
verslagperiode met regelmaat geldsommen afgedragen en op de
boedelrekening bijgeschreven.

07-04-2021
11

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De kw estie met betrekking tot de koop-verkoop van de onderhanden w erk
portefeuille zal moeten w orden beslecht. Het streven is dat in de komende
verslagperiode af te ronden.

26-04-2018
5

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen w orden voortgezet en in de komende
verslagperiode zo mogelijk w orden afgerond.
Het vonnis dat de rechtbank in de in hoofdstuk 9 beschreven procedure heeft
gew ezen, zal in de komende verslagperiode w orden geëxecuteerd indien de
bestuurder niet alsnog tot betaling overgaat.
In de komende verslagperiode zal w orden getracht om alsnog betaling te
verkrijgen van de koopsom van de onderhanden w erk portefeuille. Datzelfde
geldt ook voor hetgeen bij vonnis (zie hoofdstuk 9 van dit verslag) w erd
toegew ezen.

17-10-2018
6

Ook in de komende verslagperiode zal w orden bezien of het vonnis kan
w orden geëxecuteerd.

15-04-2019
7

In de komende verslagperiode zal opvolging w orden gegeven met betrekking
tot de betaling van de koopsom van de onderhandenw erkportefeuille (zie
onder 3.7), en de kw estie ten aanzien van de betaling aan de derde die de
curator als onverschuldigd betaling heeft beoordeeld (zie onder 7.5).
Daarnaast zal verder w orden gegaan met de executie van het vonnis tegen de
bestuurder van de vennootschap (zie onder 9.3).

14-10-2019
8

In de komende verslagperiode zal w orden bezien of de kw estie mbt de
onderhandenw erkportefeuille kan w orden afgerond.

09-04-2020
9

Daarnaast zal de curator de incasso bij de bestuurder middels het executoriale
loonbeslag voortzetten.
In de komende verslagperiode zal w orden bezien of de kw estie m.b.t. de
onderhandenw erkportefeuille kan w orden afgerond.

08-10-2020
10

Daarnaast zal de curator de incasso bij de bestuurder middels het executoriale
loonbeslag voortzetten.
Voorts is de curator in afw achting van een eventuele uitdeling w elke uit de
beëindiging van de schuldsanering van de debiteur voortvloeit.
De curator zal de incasso bij de bestuurder middels het executoriale
loonbeslag voortzetten.

07-04-2021
11

De curator zal de incasso bij de bestuurder middels het executoriale
loonbeslag voortzetten.

07-10-2021
12

De curator zal de incasso bij de bestuurder middels het executoriale
loonbeslag voortzetten.

06-04-2022
13

Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

15-09-2022
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet is te zeggen op w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

26-04-2018
5

De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten (Zie hoofdstuk 8.7)

15-09-2022
14

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 10.1

26-04-2018
5

Dit verslag is eindverslag.

15-09-2022
14

Bijlagen
Bijlagen

