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

R-C
Curator

9
13-11-2020
F.05/17/591
NL:TZ:0000018749:F001
05-12-2017

mr. E Boerwinkel
mr R.C. Faase

Algemene gegevens
Naam onderneming
Electrotechnisch buro 2H B.V

03-07-2018
3

Gegevens onderneming
Statutaire zetel: Nijmegen
Vestigingsadres: De Vlotkampw eg 76 te (6545 AG) Nijmegen

03-07-2018
3

KvK-nummer:10040738
Faillissementsnummer:F.05/17/591
Datum uitspraak : 5 december 2017
Curator: r. R.C. Faase
Rechter-commissaris : mr. E. Boerw inkel

Activiteiten onderneming
Elektrotechnische bouw installatie
De uitoefening van het electrotechnisch, verw armingstechnisch, luchttechnisch,
gastechnisch, sanitair-, brandmeld- en loodgietersinstallatie- en
reparatiebedrijf, alsmede de handel in en fabrikage van materialen, apparaten,
machines, gereedschappen en onderdelen op dat gebied en het geven van
daarmee verband houdende adviezen beveiligingsinstallatie bedrijf

Financiële gegevens

03-07-2018
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017
2016

€ 2.475.802,00

2015

€ 2.584.224,00

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens :
2017: vooralsnog onbekend
2016: € 2.475.802 (concept)
2015: €2.584.224

03-10-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
18

03-07-2018
3

Boedelsaldo
€ 178.520,74

03-07-2018
3

€ 120.889,92

03-10-2018
4

€ 125.870,84

17-01-2019
5

€ 128.930,27

24-04-2019
6

Toelichting

€ 132.549,42

24-10-2019
7

€ 122.776,85

11-05-2020
8

€ 126.821,31

13-11-2020
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-3-2018

03-07-2018
3

t/m
2-7-2018
van
3-7-2018

03-10-2018
4

t/m
2-10-2018
van
3-10-2018

17-01-2019
5

t/m
16-1-2019
van
18-1-2019

24-04-2019
6

t/m
17-4-2019
van
18-4-2019

24-10-2019
7

t/m
10-10-2019
van
11-10-2019

11-05-2020
8

t/m
10-5-2020
van
11-5-2020
t/m
12-11-2020

Bestede uren

13-11-2020
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

20 uur 12 min

4

13 uur 24 min

5

29 uur 48 min

6

11 uur 42 min

7

16 uur 6 min

8

28 uur 18 min

9

18 uur 48 min

totaal

138 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren in verslagperiode: 20,2 uur
Bestede uren totaal: 10,7 uur

03-07-2018
3

Bestede uren in verslagperiode: 13,4 uur
Bestede uren totaal: 222,3 uur

03-10-2018
4

Bestede uren in verslagperiode: 29,8 uur
Bestede uren totaal: 252,1 uur

17-01-2019
5

Bestede uren in verslagperiode: 11,7 uur
Bestede uren totaal: 263,8

24-04-2019
6

Bestede uren in verslagperiode: 16,1 uur
Bestede uren totaal: 279,9 uur

24-10-2019
7

Bestede uren in verslagperiode: 28,3 uur
Bestede uren totaal: 308,2 uur

11-05-2020
8

Bestede uren in verslagperiode: 18 uur en 48 minuten
Bestede uren totaal: 327 uur

13-11-2020
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
In de afgelopen verslagperiode heeft curator op dit onderw erp enkele
afrondende w erkzaamheden verricht.

03-07-2018
3

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,4 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 20,1 uur
In deze verslagperiode bestede tijd: 0,0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 20,1 uur

03-10-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 8,5 uur

03-07-2018
3

In de afgelopen verslagperiode heeft curator op dit onderw erp enkele
afrondende w erkzaamheden verricht.

03-10-2018
4

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,2 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 8,7 uur

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Curator onderzoekt nog of het opportuun is om de aandelen van gefailleerde
in een drietal vennootschappen te gelde te maken.

03-07-2018
3

Curator is er door de Belastingdienst op gew ezen dat gefailleerde in
aanmerking zou komen voor een tegemoetkoming van € 1.809,= in de
loonkosten. Curator heeft de Belastingdienst verzocht dit bedrag op de
boedelrekening over te maken.

03-10-2018
4

Curator heeft vooralsnog de aandelen die gefailleerde in drie
vennootschappen houdt, niet te gelde gemaakt.
In zijn vorige verslag maakte curator melding van een door de Belastingdienst
toegezegde tegemoetkoming in de loonkosten. Inmiddels heeft de
Belastingdienst deze tegemoetkoming verrekend met haar vorderingen op
gefailleerde.

17-01-2019
5

Curator onderzoekt nog altijd de mogelijkheden om de aandelen van
gefailleerde in drie vennootschappen te gelde te maken.
Curator heeft vooralsnog de aandelen die gefailleerde in drie
vennootschappen houdt, niet te gelde gemaakt.
Gefailleerde hield aandelen in drie vennootschappen. Inmiddels is gebleken dat
deze aandelen geen w aarde meer vertegenw oordigen. Daarmee is deze
kw estie afgerond.

3.9 Werkzaamheden andere activa

24-04-2019
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Curator zal zo mogelijk de aandelen van gefailleerde in drie vennootschappen
te gelde maken..

03-07-2018
3

In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 5,4 uur
Curator zal erop toezien dat de tegemoetkoming op de faillissementsrekening
w ordt bijgeschreven. Curator streeft er voorts naar in de komende
verslagperiode de aandelen te gelde te hebben gemaakt.

03-10-2018
4

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,2 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 5,6 uur
Curator streeft ernaar in de komende verslagperiode de aandelen te gelde te
hebben gemaakt..

17-01-2019
5

In deze verslagperiode bestede tijd: 2,8 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 8,4 uur
Geen.

24-04-2019
6

In deze verslagperiode bestede tijd: 1,1 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 9,5 uur

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
In de afgelopen periode heeft curator de inning van de vorderingen op de
handelsdebiteuren voortgezet. Eén van de handelsdebiteuren heeft zich
beroepen op (gedeeltelijke) verrekening van haar schuld met haar vordering
op gefailleerde. Het verschil – een bedrag van € 3.210,46 – is inmiddels
betaald op de faillissementsrekening. Curator onderzoekt nog of de
betreffende debiteur bevoegd w as te verrekenen.
Curator beraadt zich op de verdere stappen om de vorderingen geïnd te
krijgen.
Op de in de boedel achtergebleven vorderingen op handelsdebiteuren is bij
het uitbrengen van dit verslag inmiddels € 3.367,89 voldaan. Voorts is op de
vorderingen op de w erknemers van gefailleerde een bedrag van € 16.538,31
voldaan.
Met de laatste w erknemer die nog gelden aan gefailleerde verschuldigd w as,
heeft curator inmiddels een betalingsregeling getroffen, die inhoudt dat de
volledige vordering zal w orden betaald.

03-07-2018
3

Omvang debiteuren:
In de afgelopen periode heeft curator de inning van de vorderingen op de
handelsdebiteuren voortgezet. Het is curator gebleken dat de partij die in de
vorige verslagperiode het na verrekening resterende bedrag van € 3.210,46
had betaald op de faillissementsrekening, daadw erkelijk bevoegd w as de
vorderingen over en w eer tot hun gezamenlijke beloop te verrekenen;
daarmee is die kw estie afgew ikkeld.
Curator correspondeert nog met één partij ter zake de verschuldigdheid van
een bonus. Voorts beraadt curator zich nog op de te nemen stappen om de
laatste vordering op een handelsdebiteur – groot € 61.460,44 – geïnd te
krijgen.
De w erknemer komt de met hem getroffen betalingsregeling tot dusver naar
behoren na.

03-10-2018
4

Opbrengst
Op de in de boedel achtergebleven vorderingen op handelsdebiteuren is bij
het uitbrengen van dit verslag inmiddels € 3.367,89 voldaan. Voorts is op de
vorderingen op de w erknemers van gefailleerde een bedrag van € 18.038,31
voldaan.
Omvang debiteuren:
Zoals in het vorige verslag reeds is gemeld, zou één partij nog een bonus
verschuldigd zijn. In de afgelopen verslagperiode is duidelijk gew orden dat
deze partij nog een bedrag van € 3.171,59 aan gefailleerde diende te voldoen.
Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening bijgeschreven.

17-01-2019
5

Curator heeft informatie opgevraagd bij het bestuur van gefailleerde om de
laatste vordering op een handelsdebiteur– groot € 61.460,44 – geïnd te
krijgen. Deze informatie heeft curator inmiddels ontvangen, en in de komende
verslagperiode zal het inningstraject w orden voortgezet.
De w erknemer komt de met hem getroffen betalingsregeling tot dusver naar
behoren na.
Omvang debiteuren
Curator correspondeert met de laatste handelsdebiteur om de vordering van
gefailleerde van € 61.460,44 geïnd te krijgen.

24-04-2019
6

De w erknemer komt de met hem getroffen betalingsregeling tot dusver naar
behoren na.
Verslag 7:
Omvang debiteuren
In de afgelopen verslagperiode is curator er niet in geslaagd de
handelsdebiteur van w ie de boedel nog € 61.460,44 te vorderen heeft, op
minnelijke w ijze tot betaling te bew egen. Gelet op het voorgaande zal curator
in de komende verslagperiode de rechter-commissaris verzoeken hem
toestemming te verlenen om de handelsdebiteur in rechte te betrekken.
De w erknemer komt de met hem getroffen betalingsregeling tot dusver naar
behoren na. Van de totale schuld ad € 12.632,-- is inmiddels € 9.900,-voldaan. De betalingsregeling loopt tot en met april 2020.

24-10-2019
7

Verslag 8:
Omvang debiteuren
De w erknemer is de met hem getroffen betalingsregeling volledig nagekomen.

11-05-2020
8

Curator heeft de laatste handelsdebiteur in rechte betrokken. Ter zake
verw ijst curator naar hoofdstuk 9 van dit verslag.
In de afgelopen verslagperiode heeft curator met de laatste handelsdebiteur
een schikking getroffen. In drie termijnen heeft de debiteur een bedrag van
in totaal € 15.000 voldaan.

13-11-2020
9

Met de inning van dit laatste bedrag is een einde gekomen aan de inning van
de vorderingen op debiteuren. Gelet daarop kon inzichtelijk w orden gemaakt
w elk bedrag aan oninbaar gebleken btw kon w orden teruggevorderd. De
oninbare btw heeft curator inmiddels teruggevorderd van de Belastingdienst.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Curator zet zijn activiteiten met betrekking tot de inning van de in de boedel
achtergebleven vorderingen op de pre-faillissementsdebiteuren voort.

03-07-2018
3

In deze verslagperiode bestede tijd: 4,4 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 18,7 uur
Curator zet zijn activiteiten met betrekking tot de inning van de in de boedel
achtergebleven vorderingen op de pre-faillissementsdebiteuren voort.

03-10-2018
4

In deze verslagperiode bestede tijd: 1,4 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 20,1 uur
Curator zet zijn activiteiten met betrekking tot de inning van de in de boedel
achtergebleven vorderingen op de pre-faillissementsdebiteuren voort.

17-01-2019
5

In deze verslagperiode bestede tijd: 10,6 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 30,7uur
Curator zet zijn activiteiten met betrekking tot de inning van de in de boedel
achtergebleven vorderingen op de pre-faillissementsdebiteuren voort.

24-04-2019
6

In deze verslagperiode bestede tijd: 3,3 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 34,0 uur
Verslag 7:
Curator zet zijn activiteiten met betrekking tot de inning van de in de boedel
achtergebleven vordering op de pre-faillissementsdebiteur voort.

24-10-2019
7

Verslag 8:
Correspondentie met de debiteuren.

11-05-2020
8

Contacten met de laatste debiteur en de Belastingdienst.

13-11-2020
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
In de afgelopen verslagperiode heeft curator gecorrespondeerd met de
leasemaatschappij ter zake de beëindiging van de leaseovereenkomsten. Deze
kw estie is inmiddels afgew ikkeld.

03-07-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen.

03-07-2018
3

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,7 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 19,1 uur

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 19,1 uur

Tijdens deze verslagperiode heeft de curator nog enkele afrondende c.q.
nagekomen w erkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van dit
onderw erp.
In deze verslagperiode bestede tijd: 1,5 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 20,6 uur

03-10-2018
4
24-04-2019
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
In het vorige verslag w erd vermeld dat curator nog met de doorstartende
partij diende af te rekenen ter zake de leasevoertuigen. Deze afrekening heeft
inmiddels plaatsgevonden.

03-07-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

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

03-07-2018
3

In deze verslagperiode bestede tijd: 1,4 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 84,3 uur
In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 84,3 uur

03-10-2018
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator heeft de administratie van gefailleerde nog in onderzoek.

03-07-2018
3

Op grond van de rechtmatigheidsonderzoeken komt curator tot het oordeel dat
aan de boekhoudplicht is voldaan.

17-01-2019
5

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Vooralsnog is curator niet gebleken van enig onbehoorlijk bestuur. De
onderzoeken zijn evenw el nog niet afgerond.

Toelichting
De onderzoeken zijn nog niet afgerond.
Nee

03-07-2018
3

03-10-2018
4

17-01-2019
5

Toelichting
Curator is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Vooralsnog is curator niet gebleken van enig paulianeus handelen. De
onderzoeken zijn evenw el nog niet afgerond.

Toelichting
De onderzoeken zijn nog niet afgerond.
Nee
Toelichting
Curator is niet gebleken van enig paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

03-07-2018
3

03-10-2018
4

17-01-2019
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator zet de rechtmatigheidsonderzoeken voort.

03-07-2018
3

In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 2,2 uur
Curator zet de rechtmatigheidsonderzoeken voort.

03-10-2018
4

In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 2,2 uur
Naar verw achting geen.

17-01-2019
5

In deze verslagperiode bestede tijd: 9,8 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 12 uur
Tijdens deze verslagperiode heeft de curator nog enkele afrondende c.q.
nagekomen w erkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van dit
onderw erp.

24-04-2019
6

In deze verslagperiode bestede tijd: 2,1 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 14,1 uur

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9.748,00

03-07-2018
3

Toelichting
o Huurpenningen bedrijfsruimte na datum faillissement € 8.514,24
o Niet door UW V overgenomen salarisverplichting € 1.233,76
N.B. Curator correspondeert nog met UW V over de hoogte van haar
boedelvordering.

Toelichting
o Huurpenningen bedrijfsruimte na datum faillissement € 8.514,24
o Niet door UW V overgenomen salarisverplichting € 1.233,76
o Hoogpreferente boedelvordering UW V € 6.627,22
o Laagpreferente boedelvordering UW V € 69.420,88
o Concurrente boedelvordering UW V € 15.465,64
€ 101.261,74
Toelichting
o Huurpenningen bedrijfsruimte na datum faillissement € 8.514,24
o Niet door UW V overgenomen salarisverplichting € 1.233,76
o Hoogpreferente boedelvordering UW V € 6.627,22
o Laagpreferente boedelvordering UW V € 69.420,88
o Concurrente boedelvordering UW V € 15.465,64

03-10-2018
4

17-01-2019
5

Toelichting
o Huurpenningen bedrijfsruimte na datum faillissement € 8.514,24
o Niet door UW V overgenomen salarisverplichting € 1.233,76
o Hoogpreferente boedelvordering UW V € 6.627,22
o Laagpreferente boedelvordering UW V € 69.420,88
o Concurrente boedelvordering UW V € 15.465,64

Toelichting
Verslag 7:
o Huurpenningen bedrijfsruimte na datum faillissement € 8.415,24
o Niet door UW V overgenomen salarisverplichting € 1.233,76
o Hoogpreferente boedelvordering UW V € 6.627,22
o Laagpreferente boedelvordering UW V € 69.420,88
o Concurrente boedelvordering UW V € 15.465,64

8.2 Pref. vord. van de fiscus

24-04-2019
6

24-10-2019
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 436.495,00

03-07-2018
3

Toelichting
o Loonheffingen 2016 € 4.667,=
o Loonheffingen 2017 € 331.109,=
o Omzetbelasting fiscale eenheid € 100.455,=
o Motorrijtuigenbelasting € 264,=
totaal: € 436.495,=

Toelichting
o Loonheffingen 2016 € 4.667,=
o Loonheffingen 2017 € 331.109,=
o Omzetbelasting fiscale eenheid € 376.644,=
o Aanslag ex art. 29 lid 7 OB € 121.000,=
o Motorrijtuigenbelasting € 342,=
€ 769.762,00

03-10-2018
4

17-01-2019
5

Toelichting
o Loonheffingen 2016 € 4.667,=
o Loonheffingen 2017 € 331.109,=
o Omzetbelasting fiscale eenheid € 376.644,=
o Aanslag ex art. 29 lid 7 OB € 57.000,=
o Motorrijtuigenbelasting € 342,=

Toelichting
o Loonheffingen € 335.776,00
o Motorrijtuigenbelasting € 342,00
o Omzetbelasting € 373.644,00
o Aanslag ex art. 29 lid 7 OB € 57.000,00

Toelichting
Verslag 7:
o Loonheffingen € 335.776,00
o Motorrijtuigenbelasting € 342,00
o Omzetbelasting € 373.644,00
o Aanslag ex art. 29 lid 7 OB € 57.000,00

8.3 Pref. vord. UWV

24-04-2019
6

24-10-2019
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 119.129,01

03-07-2018
3

Toelichting
o Hoogpreferente vordering ex art. 66 lid 3 W W € 13.356,56
o Laagpreferente vordering ex art. 3:288 sub e BW € 105.772,45

Toelichting
o Hoogpreferente vordering ex art. 66 lid 3 W W € 13.356,56
o Laagpreferente vordering ex art. 3:288 sub e BW € 105.772,45
€ 119.129,01

03-10-2018
4

17-01-2019
5

Toelichting
o Hoogpreferente vordering ex art. 66 lid 3 W W € 13.356,56
o Laagpreferente vordering ex art. 3:288 sub e BW € 105.772,45

Toelichting
o Hoogpreferente vordering ex art. 66 lid 3 W W € 13.356,56
o Laagpreferente vordering ex art. 3:288 sub e BW € 105.772,45

Toelichting
Verslag 7:
o Hoogpreferente vordering ex art. 66 lid 3 W W € 13.356,56
o Laagpreferente vordering ex art. 3:288 sub e BW € 105.772,45

24-04-2019
6

24-10-2019
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.555,60

03-07-2018
3

Toelichting
o Niet door UW V overgenomen salarisverplichting € 1.555,60
€ 1.555,60

Toelichting
o Niet door UW V overgenomen salarisverplichting € 1.555,60

Toelichting
Verslag 7:
o Niet door UW V overgenomen salarisverplichting € 1.555,60

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-01-2019
5
24-04-2019
6

24-10-2019
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
64

03-07-2018
3

Toelichting
Bij het uitbrengen van dit verslag hebben 64 schuldeisers hun concurrente
vorderingen ter verificatie ingediend.

Toelichting
Bij het uitbrengen van dit verslag hebben 66 schuldeisers hun concurrente
vorderingen ter verificatie ingediend.

Toelichting
Bij het uitbrengen van dit verslag hebben 66 schuldeisers hun concurrente
vorderingen ter verificatie ingediend.

Toelichting
Bij het uitbrengen van dit verslag hebben 66 schuldeisers hun concurrente
vorderingen ter verificatie ingediend.

Toelichting
Verslag 7:
Bij het uitbrengen van dit verslag hebben 66 schuldeisers hun concurrente
vorderingen ter verificatie ingediend.
67
Toelichting
Verslag 8:
Bij het uitbrengen van dit verslag hebben 67 schuldeisers hun concurrente
vorderingen ter verificatie ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

03-10-2018
4

17-01-2019
5

24-04-2019
6

24-10-2019
7

11-05-2020
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 615.766,15

03-07-2018
3

Toelichting
Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt ten tijde van het
uitbrengen van dit verslag € 615.766,15.

Toelichting
Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt ten tijde van het
uitbrengen van dit verslag € 711.634,56
€ 714.082,94

Toelichting
Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt ten tijde van het
uitbrengen van dit verslag € 714.082,94

Toelichting
Verslag 7:
Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt ten tijde van het
uitbrengen van dit verslag € 714.082,94
€ 716.653,22

03-10-2018
4

17-01-2019
5
24-04-2019
6

24-10-2019
7

11-05-2020
8

Toelichting
Verslag 8:
Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt ten tijde van het
uitbrengen van dit verslag € 716.653,22

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Curator verw acht nog altijd dat dit faillissement in het gunstigste geval zal
w orden opgeheven op de voet van art. 137a Fw .

03-07-2018
3

Curator verw acht nog altijd dat dit faillissement in het gunstigste geval zal
w orden opgeheven op de voet van art. 137a Fw .

17-01-2019
5

Verslag 7:
Curator verw acht nog altijd dat dit faillissement in het gunstigste geval zal
w orden opgeheven op de voet van art. 137a Fw .

24-10-2019
7

Verslag 8:
Curator verw acht dat het faillissement zal w orden opgeheven op de voet van
art. 137a Fw . Dit brengt met zich dat aan de concurrente schuldeisers geen
uitkering zal kunnen plaatsvinden.

11-05-2020
8

Dit faillissement zal w orden opgeheven op de voet van art. 137a Fw . In de
afgelopen verslagperiode zijn ook alle voorbereidingen getroffen om de
afw ikkeling van het faillissement in te zetten. Evenw el is curator nog in
afw achting van de btw -teruggaafbeschikking ex art. 29 lid 1 OB. Zodra
curator die beschikking heeft ontvangen, zal curator de rechter-commissaris
verzoeken te bepalen dat het faillissement vereenvoudigd w ordt afgew ikkeld.

13-11-2020
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Curator zal eventueel nog in te dienen vorderingen beoordelen.

03-07-2018
3

In deze verslagperiode bestede tijd: 11 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 41,8 uur
Curator zal eventueel nog in te dienen vorderingen beoordelen.

03-10-2018
4

In deze verslagperiode bestede tijd: 5,3 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 47,1 uur
Vooralsnog geen.

17-01-2019
5

In deze verslagperiode bestede tijd: 4,1 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 51,2 uur
Vooralsnog geen.

24-04-2019
6

In deze verslagperiode bestede tijd: 1,0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 52,2 uur
Verslag 7:
Vooralsnog geen.

24-10-2019
7

Verslag 8:
Correspondentie met crediteuren.

11-05-2020
8

Contacten met crediteuren en de Belastingdienst.

13-11-2020
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 8:
Zoals in hoofdstuk 4 van dit verslag vermeld is, had gefailleerde nog een
bedrag van € 61.460,44 van een debiteur te vorderen, w egens door
gefailleerde verrichte w erkzaamheden.

11-05-2020
8

9.2 Aard procedures
Verslag 8:
De procedure zag op de inning van het hiervoor genoemde bedrag.

11-05-2020
8

9.3 Stand procedures
Verslag 8:
De debiteur meende dat zij niet gehouden w as tot voldoening van enig
bedrag, althans niet een bedrag van € 61.460,44. Naar aanleiding van de
aangevoerde argumenten is curator in overleg getreden met de betreffende
debiteur. Uiteindelijk hebben partijen een (in een grosse vervatte)
vaststellingsovereenkomst gesloten w aarin de debiteur zich ertoe heeft
verplicht om in drie gelijke termijnen een totaalbedrag van € 15.000,= te
betalen. De eerste termijn is reeds ontvangen en de overige termijnen w orden
in de komende maand voldaan.

11-05-2020
8

In de afgelopen verslagperiode zijn ook de laatste termijnen ontvangen.
Hiermee is een einde gekomen aan deze kw estie.

13-11-2020
9

9.4 Werkzaamheden procedures
In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 0 uur

03-07-2018
3

In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 0 uur

03-10-2018
4

Verslag 8:
Proceshandelingen, correspondentie en telefoongesprekken met de debiteur,
de advocaat van de debiteur en de rechtbank.

11-05-2020
8

Contacten met de debiteur en haar advocaat.

13-11-2020
9

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
o het onderzoek naar de w aarde van de aandelen die gefailleerde in drie
deelnemingen houdt;
o het voorzetten van de inning van in de boedel achtergebleven vorderingen
op de pre-faillissementsdebiteuren;
o de afrekening met de doorstartende partij;
o de rechtmatigheidsonderzoeken.

03-07-2018
3

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
o de inning van LIV-tegemoetkoming;
o de verkoop van de aandelen van gefailleerde in drie vennootschappen;
o het voorzetten van de inning van in de boedel achtergebleven vorderingen
op de pre-faillissementsdebiteuren;
o de rechtmatigheidsonderzoeken

03-10-2018
4

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
o de verkoop van de aandelen van gefailleerde in drie vennootschappen;
o het voorzetten van de inning van in de boedel achtergebleven vorderingen
op de pre-faillissementsdebiteuren.

17-01-2019
5

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
o het voorzetten van de inning van in de boedel achtergebleven vorderingen
op de pre-faillissementsdebiteuren.

24-04-2019
6

Verslag 7:
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op het
voorzetten van de inning van in de boedel achtergebleven vordering op de
pre-faillissementsdebiteur.

24-10-2019
7

Verslag 8:
Curator zal zich met name richten op het ontvangen van de resterende
termijnen uit de vaststellingsovereenkomst en de afw ikkeling van het
faillissement.

11-05-2020
8

Zodra curator de beschikking ex art. 29 lid 1 OB heeft ontvangen, zal curator
het faillissement voordragen voor vereenvoudigde afw ikkeling.

13-11-2020
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Curator vertrouw t erop de afw ikkeling van het faillissement binnen tw ee jaar
na het uitbrengen van dit verslag te kunnen inzetten.

03-07-2018
3

Curator vertrouw t erop de afw ikkeling van het faillissement binnen anderhalf
aar na het uitbrengen van dit verslag te kunnen inzetten.

03-10-2018
4

Curator vertrouw t erop de afw ikkeling van het faillissement binnen een jaar na
het uitbrengen van dit verslag te kunnen inzetten.

17-01-2019
5

Curator vertrouw t erop de afw ikkeling van het faillissement binnen negen
maanden na het uitbrengen van dit verslag te kunnen inzetten.

24-04-2019
6

Verslag 7:
Curator vertrouw t erop de afw ikkeling van het faillissement binnen een jaar na
het uitbrengen van dit verslag te kunnen inzetten.

24-10-2019
7

Verslag 8:
Curator vertrouw t erop de afw ikkeling van het faillissement kort na het
uitbrengen van dit verslag te kunnen inzetten.

11-05-2020
8

Curator vertrouw t erop de afw ikkeling kort na het uitbrengen van dit verslag
te kunnen inzetten.

13-11-2020
9

10.3 Indiening volgend verslag
13-5-2021

13-11-2020
9

10.4 Werkzaamheden overig
In deze verslagperiode bestede tijd: 2,3 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 10,6 uur

03-07-2018
3

In deze verslagperiode bestede tijd: 4,1 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 14,7 uur

03-10-2018
4

In deze verslagperiode bestede tijd: 2,5 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 17,2 uur

17-01-2019
5

In deze verslagperiode bestede tijd: 2,7 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 20,3 uur

24-04-2019
6

Bijlagen
Bijlagen

