Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

11
08-04-2021
F.05/17/226
NL:TZ:0000013045:F001
09-05-2017

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr M.H. Boersen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Produsafe B.V.

20-06-2018
5

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRODUSAFE BV,
statutair gevestigd te Geldermalsen, kantoorhoudende te (4194 W D) Meteren
aan het adres W .J. van der Hooftstraat 18, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 53242750.

20-06-2018
5

Activiteiten onderneming
Het adviseren van bedrijven alsmede het aanbieden van totaaloplossingen
aan bedrijven in de sectoren food, pharma, chemie en overige industrieën op
het gebied van hygiëne en bijbehorende productie optimalisatie.

20-06-2018
5

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
2017: Vooralsnog onbekend
2016: idem
2015: idem

Gemiddeld aantal personeelsleden

20-06-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Geen

20-06-2018
5

Boedelsaldo
€ 0,00

20-06-2018
5

€ 0,00

24-09-2018
6

€ 0,00

26-03-2019
7

Toelichting

€ 2.094,93

Verslagperiode

18-10-2019
8

Verslagperiode
van
14-3-2018

20-06-2018
5

t/m
19-6-2018
van
20-6-2018

24-09-2018
6

t/m
20-9-2018
van
21-9-2018

26-03-2019
7

t/m
26-3-2019
van
18-11-2019

18-10-2019
8

t/m
8-10-2019
van
9-10-2019

08-04-2020
9

t/m
8-4-2020
van
9-4-2020

09-10-2020
10

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020
t/m
7-4-2021

Bestede uren

08-04-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

2 uur 12 min

6

11 uur 48 min

7

34 uur 18 min

8

44 uur 48 min

9

48 uur 18 min

10

25 uur 12 min

11

15 uur 30 min

totaal

182 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Uren in verslagperiode: 2 uur en 12 minuten
Uren totaal: 50 uur en 6 minuten

20-06-2018
5

Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw . Het bevat een
omschrijving van de toestand van de boedel en derden w orden door middel
van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit
verslag kunnen door derden geen rechten w orden ontleend. De curator heeft
zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen,
w aarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar w orden
gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bew ust te zijn dat niet altijd alle
gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen.
Uren in verslagperiode: 11 uur en 48 minuten
Uren totaal: 51 uur en 54 minuten

24-09-2018
6

Uren in verslagperiode: 34 uur en 18 minuten
Uren totaal: 96 uur en 12 minuten

26-03-2019
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 23 september 2011. De bestuurder van
gefailleerde is de heer E.J. W esselink. Enig aandeelhouder van gefailleerde is
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EW S Holding BV.
Ook van laatstgenoemde BV is de heer W esselink bestuurder.

20-06-2018
5

Gefailleerde maakte tot medio april 2016 deel uit van het concern van
Produsafe Holding BV. Onder deze BV hingen de entiteiten Produsafe Enzymen
BV, Produsafe Healthcare BV, Produsafe Prjecten BV en Produsafe Coatings BV.
Gefailleerde zou zich bezig gehouden hebben met het uitvoeren van
geavanceerde (industriële) inspecties in de sectoren food, pharma, chemie en
overige industrieën. DE inspecties hadden betrekking op veiligheid, hygiëne en
efficiëntie van industriële (productie) processen.

1.2 Lopende procedures
Curator zijn geen lopende gerechtelijke procedures bekend.

20-06-2018
5

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde zou de voor een onderneming als de hare gebruikelijke
verzekeringen hebben afgesloten, doch deze zouden reeds zijn beëindigd.
Curator heeft dit in onderzoek.

20-06-2018
5

1.4 Huur
Gefailleerde zou haar w erkzaamheden hebben verricht vanuit het huis van de
bestuurder. Van een huurovereenkomst w as derhalve geen sprake. Curator
heeft dit in onderzoek.

20-06-2018
5

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de bestuurder
van gefailleerde het volgende.
Begin 2016 heeft de bestuurder van gefailleerde de aandelen van gefailleerde
overgenomen. Op dat moment kampte gefailleerde al met tegenslag en
w erden er nauw elijks nog activiteiten ontplooid. Bestuurder van gefailleerde
had het voornemen om nieuw e investeerders aan te trekken. Dit is niet gelukt.
Het voorgaande betreft uitdrukkelijk het relaas van de bestuurder van
gefailleerde. Voor zover noodzakelijk komt curator in een volgend verslag op
de oorzaken van het faillissement terug.

20-06-2018
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

20-06-2018
5

Toelichting
Gefailleerde zou op de dag van faillietverklaring geen w erknemers in dienst
hebben gehad.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

20-06-2018
5

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement had gefailleerde ook geen
w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

20-06-2018
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

totaal

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde had geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

20-06-2018
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

20-06-2018
5

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde zou geen bedrijfsmiddelen in eigendom hebben.

20-06-2018
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

20-06-2018
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde zou niet meer beschikken over voorraden. Evenmin zou zij
beschikken over onderhanden w erk.

20-06-2018
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

20-06-2018
5

3.8 Andere activa
Beschrijving

totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Per datum faillissement zou gefailleerde niet meer over andere activa
beschikken.

20-06-2018
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

20-06-2018
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

€ 0,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde zou beschikken over een debiteurenportefeuille. Na onderzoek is
Curator gebleken dat de betreffende vorderingen allemaal al langer dan een
jaar openstaan. Curator heeft een en ander nog in onderzoek.

20-06-2018
5

Curator heeft inmiddels elf debiteuren aangeschreven.
Een debiteur heeft een betalingsbew ijs overgelegd w aaruit blijkt dat de
openstaande factuur reeds in februari 2016 voldaan w as.
Een debiteur heeft een factuur opgevraagd
Drie debiteuren hebben de vordering betw ist
Zes debiteuren hebben in het geheel geen reactie gegeven.
Curator zal zich beraden over het vervolgtraject.
Inmiddels is gebleken dat alle vorderingen op debiteuren als oninbaar dienen
te w orden beschouw d. De redenen hiervoor zijn divers. De facturen blijken
reeds te zijn betaald, te zijn gecrediteerd of de gefactureerde w erkzaamheden
blijken nooit daadw erkelijk te zijn uitgevoerd. Curator zal het incassotraject
dan ook staken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Curator zal zich richten op het incasseren van de nog openstaande
vorderingen.
Geen.

20-06-2018
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 88,77

20-06-2018
5

Toelichting vordering van bank(en)
Ten tijde van het faillissement stond er op de bankrekening, w elke w erd
aangehouden bij de Rabobank, een debetstand van euro 88,77.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn curator op dit moment geen beroepen op het recht van
eigendomsvoorbehoud bekend.

20-06-2018
5

5.6 Retentierechten
Er zijn curator op dit moment geen beroepen op het recht van retentie bekend.

20-06-2018
5

5.7 Reclamerechten
Er zijn curator op dit moment geen beroepen op het recht van reclame bekend.

20-06-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

20-06-2018
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Volgt uit het voorgaande.

20-06-2018
5

Geen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Per datum faillissement is de onderneming van gefailleerde gestaakt.

20-06-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

20-06-2018
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

6.6 Opbrengst
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

20-06-2018
5

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

20-06-2018
5

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

20-06-2018
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator heeft de boekhoudkundige stukken opgevraagd, maar deze nog niet
volledig ontvangen. Vooralsnog kan er dan ook geen aanvang w orden
gemaakt met de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk. Curator heeft
echter regelmatig contact met de bestuurder van gefailleerde en verw acht een
en ander dan ook op korte termijn te zullen ontvangen.

20-06-2018
5

Curator heeft de boekhouding en administratie nog steeds niet volledig
ontvangen. Curator correspondeert hierover met de bestuurder van
gefailleerde. Mocht curator de boekhouding en administratie in bezit krijgen,
dan zal zij een aanvang maken met de w erkzaamheden als bedoeld in dit
hoofdstuk.
Curator heeft de afgelopen verslagperiode nader gecorrespondeerd met de
bestuurder van gefailleerde over zijn boekhoud- en administratieplicht. Uit
deze correspondentie is gebleken dat de bestuurder van gefailleerde de
boekhouding vooralsnog niet in zijn bezit heeft. Curator tracht de boekhouding
en administratie boven w ater te halen.
De boekhouding en administratie die curator - na vele verzoeken - tot op
heden heeft ontvangen, is te beperkt om e onderzoeken zoals bedoeld in dit
hoofdstuk uit te kunnen voeren. Curator beraadt zich dan ook op het treffen
van nadere maatregelen en zal hierover in overleg treden met de rechtercommissaris. Voorts zal zij hierover nog corresponderen met de bestuurder van
gefailleerde.
Curator correspondeert met de bestuurder van gefailleerde over de door haar
uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoeken. Curator zal binnenkort een
standpunt innemen over de vraag of de bestuurder van gefailleerde
aansprakelijk gehouden dient te w orden.
Curator heeft voornoemde correspondentie ook afgelopen verslagperiode
voortgezet, meer in het bijzonder met betrekking tot de vraag of er - naast
schending van de publicatieplicht (zie hieronder, paragraaf 7.2) - ook sprake is
van schending van de boekhoudplicht (art. 2:10 BW ). Dit lijkt het geval, nu de
bestuurder van gefailleerde alsmaar niet in staat blijkt de boekhouding en
administratie van gefailleerde te (laten) overleggen, die benodigd is om tot
afw ikkeling van het faillissement over te kunnen gaan. In de afgelopen

24-09-2018
6

verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden op het kantoor van
curator, w aarna de bestuurder van gefailleerde nogmaals in de gelegenheid is
gesteld nadere stukken aan te leveren. Nadat de bestuurder van gefailleerde
hier w ederom niet in is geslaagd, heeft curator hem aansprakelijk gesteld op
de voet van art. 2:248 BW en hem voorts in de gelegenheid gesteld een
nadere reactie te geven.
De reactie van de bestuurder heeft er niet toe geleid dat curator van
gedachten is veranderd. Curator beraadt zich op het treffen van
rechtsmaatregelen, hetgeen zij de bestuurder van gefailleerde al heeft
aangekondigd.
De afgelopen verslagperiode heeft curator uitvoerig gecorrespondeerd met de
bestuurder van gefailleerde alsmede een bespreking met hem gevoerd om te
bezien of het mogelijk w as om een minnelijke regeling te sluiten ten aanzien
van de bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW . Nu dit vooralsnog
niet tot een minnelijke regeling heeft geleid, beraadt curator zich thans op
vervolgstappen. Curator verw acht hierover in het komende verslag meer te
kunnen melden.

26-03-2019
7

Curator heeft de bestuurder van gefailleerde meerdere malen een termijn
gesteld om tot een minnelijke regeling te komen. Een voorstel bleef echter uit.
Curator heeft de bestuurder van gefailleerde uitgelegd w at de gevolgen
hiervan zijn. Curator heeft vervolgens overleg gevoerd met de rechtercommissaris en is een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure gestart.
Curator verw ijst hiervoor naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

18-10-2019
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2015 w as per datum faillissement nog niet gedeponeerd.

20-06-2018
5

Uit het bovenstaande volgt dat de jaarrekening over 2015 niet tijdig is
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekeningen zijn niet gecontroleerd door een accountant, aangezien
gefailleerde op grond van artikel 2:396 lid 6 BW is vrijgesteld van deze
verplichting.

20-06-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit punt zal w orden meegenomen in het gebruikelijke onderzoek in de
boekhouding en administratie.
Gefailleerde is opgericht bij akte van 23 september 2011. Gelet hierop zou een
eventuele vordering tot volstorting zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-06-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Curator zal nog onderzoek doen naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

20-06-2018
5

Zie "Boekhoudplicht"

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Vooralsnog is curator niet gestuit op feiten en omstandigheden die zouden
kunnen w ijzen op paulianeus handelen. Ook op dit punt dient echter nog
onderzoek te w orden verricht.

20-06-2018
5

Zie "Boekhoudplicht"

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie "Boekhoudplicht"

26-03-2019
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator zal haar onderzoeken de komende verslagperiode aanvangen.

20-06-2018
5

Curator zal de komende verslagperiode nader corresponderen met de
bestuurder van gefailleerde over zijn boekhoud- en administratieplicht.
Curator zal de komende verslagperiode haar correspondentie met de
bestuurder van gefailleerde voortzetten om de boekhouding en administratie
in bezit te krijgen.
Curator zal corresponderen met zow el de rechter-commissaris als de
bestuurder van gefailleerde terzake het niet voldoen aan de boekhoud- en
administratieplicht alsmede het niet deponeren van de jaarrekening over 2015.
Curator zet haar correspondentie met de bestuurder van gefailleerde voort.
Curator beraadt zich op het treffen van rechtsmaatregelen.

24-09-2018
6

Zie "Boekhoudplicht"

26-03-2019
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

20-06-2018

Toelichting
Vooralsnog zijn er geen boedelvorderingen genoteerd.

5

Ook in deze verslagperiode zijn er geen boedelvorderingen ingediend.
Er zijn geen boedelvorderingen ingediend bij curator.

Toelichting
Dit onderdeel is ongew ijzigd gebleven.

Toelichting
Dit onderdeel is ongew ijzigd gebleven.

24-09-2018
6

26-03-2019
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 462.677,00

20-06-2018
5

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden de navolgende vorderingen bij curator ingediend:
Loonheffingen € 239.763,00
Omzetbelasting € 146.858,00
Motorrijtuigenbelasting € 766,00
vennootschapsbelasting € 5955,00
Totaal € 393.342,00
De Belastingdienst heeft in de verslagperiode aanvullende vorderingen
ingediend. De
vordering van de Belastingdienst is ingediend als volgt:
Loonheffingen: € 257.338,00
Omzetbelasting: € 163.468,00
Motorrijtuigenbelasting: € 766,00
Vennootschapsbelasting: € 5.955,00
Totaal € 427.527,00
De Belastingdienst heeft de navolgende vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van €
462.677,00.
Loonheffingen: € 292.488,00
Omzetbelasting: € 163.468,00
Motorrijtuigenbelasting: € 766,00
Vennootschapsbelasting: € 5.955,00

Toelichting
Ook dit onderdeel is ongew ijzigd gebleven.

Toelichting
Dit onderdeel is ongew ijzigd gebleven.
€ 462.977,00

8.3 Pref. vord. UWV

24-09-2018
6

26-03-2019
7

08-04-2021
11

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

20-06-2018
5

Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

20-06-2018
5

Toelichting
Vooralsnog zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.
Er hebben zich geen crediteuren met een preferente vordering bij curator
gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

20-06-2018
5

22

24-09-2018
6

Toelichting
Dit onderdeel is ongew ijzigd gebleven.
23

26-03-2019
7

08-04-2021
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 111.662,14

20-06-2018
5

€ 112.993,14

24-09-2018
6

Toelichting
Dit onderdeel is ongew ijzigd gebleven.
€ 112.993,14

26-03-2019
7

18-10-2019
8

Toelichting
Dit onderdeel is ongew ijzigd gebleven.
€ 114.103,32

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

08-04-2021
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

20-06-2018
5

Vooralsnog onbekend.

18-10-2019
8

Verslag 10:
Curator verw ijst naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

09-10-2020
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Naar verw achting geen, alhoew el de crediteuren nog w el zullen w orden
geïnformeerd over de w ijze van afw ikkeling.

20-06-2018
5

De komende verslagperiode zal curator de gebruikelijke correspondentie
voeren met de crediteuren.

18-10-2019
8

Verslag 10:
Curator verw ijst naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

09-10-2020
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

De bestuurder van gefailleerde, de heer E.J. W esselink.

18-10-2019
8

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

Bij procesinleiding van 11 juli 2019 heeft curator de heer E.J. W esselink in
rechte betrokken. Curator vordert een veroordeling voor het volledige
boedeltekort op de voet van artikel 2:248 BW . Curator is van mening dat de
heer E.J. W esselink zow el de boekhoud- als deponeringsplicht heeft
geschonden, alsmede dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling.

18-10-2019
8

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

Curator is in afw achting van het verw eerschrift van de heer E.J. W esselink.

18-10-2019
8

Verslag 9:
De heer E.J. W esselink ("bestuurder") heeft bij verw eerschrift gereageerd op
de door curator gevorderde veroordeling zoals hierboven nader omschreven.
Samengevat, komt het verw eer van bestuurder erop neer dat het schenden
van de boekhoud- en deponeringsplicht, als gevolg w aarvan er w ordt vermoed
sprake te zijn van onbehoorlijke taakvervulling, geen belangrijke oorzaak is
van het faillissement. Gelet op het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW ligt de
bew ijslast met betrekking tot dit punt bij bestuurder.

08-04-2020
9

Op 13 februari 2020 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden bij de
Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Curator en bestuurder hebben de
ingenomen standpunten nader toegelicht, w aarna - zoals vaak gebruikelijk is
tijdens dergelijke behandelingen - de mogelijkheid tot het treffen van een
regeling in der minne (nogmaals) is onderzocht. Ook na de behandeling
hebben partijen nog gedurende een periode van vier w eken getracht een
regeling in der minne te bereiken, hetgeen uiteindelijk niet is gelukt.
De zaak staat nu op de rol van 22 april 2020 voor vonnis.
Verslag 10:
Op 17 juni 2020 heeft de Rechtbank Gelderland vonnis gew ezen. De rechter
heeft als volgt geoordeeld. Nu niet aan de administratie- en publicatieplicht is
voldaan, staat vast dat bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en
w ordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is.
Bestuurder is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat andere oorzaken
tot het faillissement hebben geleid. Bestuurder is veroordeeld tot betaling van
het gehele boedeltekort. Tegen het vonnis is geen hoger beroep ingesteld.
Curator zal dan ook op korte termijn tot de tenuitvoerlegging van het vonnis
overgaan. Op dit moment w orden door curator w erkzaamheden verricht om de
hoogte van het gehele boedeltekort duidelijk te krijgen.

09-10-2020
10

Verslag 11:
In onderhavig faillissement heeft de afgelopen verslagperiode een
verificatievergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is
vastgesteld dat de door curator voorgedragen vorderingen allen juist zijn.
Hiermee is ook het boedeltekort vastgesteld w aarvoor de bestuurder van
gefailleerde in rechte is veroordeeld tot volledige betaling hiervan.

08-04-2021
11

Zodoende heeft curator ten behoeve van de tenuitvoerlegging van het
vonnis een executietraject in gang kunnen zetten. Curator zet dit traject de
aankomende verslagperiode voort.

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

20-06-2018
5

Curator zal de gebruikelijke w erkzaamheden verrichten die verband houden
met deze procedure.

18-10-2019
8

Verslag 9:
Curator zal de komende verslagperiode de w erkzaamheden voortzetten die
verband houden met de hierboven besproken procedure.

08-04-2020
9

Verslag 10:
Curator zal de komende verslagperiode de w erkzaamheden voortzetten die
verband houden met de tenuitvoerlegging van het vonnis.

09-10-2020
10

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- het corresponderen met de debiteuren;
- het aanvangen van de rechtmatigheidsonderzoeken;
- het corresponderen met de crediteuren.

20-06-2018
5

Curator zal zich in de komende verslagperiode verder richten op:
- het corresponderen met de debiteuren;
- de rechtmatigheidsonderzoeken;
- het corresponderen met de crediteuren.
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op de
w erkzaamheden als
bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.
Curator zal zich de komende verslagperiode vooral bezig houden met de
geconstateerde onrechtmatigheden (niet voldoen aan boekhoud- en
administratieplicht
en niet tijdig deponeren jaarrekening over 2015). Hierover zal zij nader
corresponderen
met de rechter-commissaris en de bestuurder van gefailleerde.
Curator zet haar correspondentie met de bestuurder van gefailleerde voort.
Curator zet de onderzoeken als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag voort
en zal mogelijk maatregelen treffen tegenover de bestuurder van gefailleerde.

24-09-2018
6

zie bovenstaande.

26-03-2019
7

Curator zal de gebruikelijke w erkzaamheden verrichten die verband houden
met de procedure.

18-10-2019
8

Verslag 9:
Curator zal de komende verslagperiode de w erkzaamheden voortzetten die
verband houden met de hierboven besproken procedure (hoofdstuk 9 van dit
verslag).

08-04-2020
9

Verslag 10:
Curator zal de komende verslagperiode de w erkzaamheden uitvoeren die
verband houden met de tenuitvoerlegging van het vonnis d.d. 17 juni 2020.

09-10-2020
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog onduidelijk w anneer en op w elke w ijze curator dit
faillissement zal
afw ikkelen.

20-06-2018
5

Vooralsnog is niet duidelijk w anneer dit faillissement kan w orden afgew ikkeld.
Het is nog onduidelijk w anneer curator dit faillissement zal afw ikkelen.
De termijn van afw ikkeling van dit faillissement is mede afhankelijk van de
uitkomsten van de correspondentie met de bestuurder van gefailleerde over
de in de boekhouding geconstateerde feiten.
zie bovenstaande.

26-03-2019
7

De termijn van de afw ikkeling is afhankelijk van de uitkomst van de procedure.

18-10-2019
8

Curator zal tot de tenuitvoerlegging van het vonnis terzake de
bestuurdersaansprakelijkheid overgaan, w aarna het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

09-10-2020
10

Curator zal de komende verslagperiode de w erkzaamheden voortzetten die
verband houden met de tenuitvoerlegging van het vonnis.

08-04-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag
8-10-2021

08-04-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie "Plan van aanpak".

20-06-2018
5

Bijlagen
Bijlagen

