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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bouw bedrijf Visser & Snelting B.V.

15-11-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouw bedrijf Visser
& Snelting B.V., gevestigd te Doetinchem aan de Oude W ehlsew eg 5,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09170819.

15-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Het aannemen en uitvoeren van burgerlijke- en utiliteitsbouw en het
exploiteren daarvan, alsmede vervoersactiviteiten van goederen voor derden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 3.540.374,00

€ -37.377,00

€ 897.514,00

2017

€ 2.042.747,00

€ -429.131,00

€ 327.625,00

2016

€ 2.168.736,00

€ -122.899,00

€ 634.919,00

2015

€ 4.347.180,00

€ 43.387,00

€ 861.206,00

Toelichting financiële gegevens

15-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Bron: concept-jaarrekening 2017 en jaarrekeningen over 2016, 2015 en 2014.

15-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

15-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 16.186,33

15-11-2018
1

€ 16.463,30

22-02-2019
2

€ 16.697,36

22-05-2019
3

€ 16.698,63

09-08-2019
4

€ 16.699,06

08-11-2019
5

€ 26.699,06

04-02-2021
8

€ 49.199,06

20-05-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-10-2018

15-11-2018
1

t/m
15-11-2018
van
16-11-2018

22-02-2019
2

t/m
22-2-2019
van
23-2-2019

22-05-2019
3

t/m
22-5-2019
van
23-5-2019

09-08-2019
4

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

08-11-2019
5

t/m
8-11-2019
van
9-11-2019

07-02-2020
6

t/m
7-2-2020
van
8-2-2020

06-08-2020
7

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

04-02-2021
8

t/m
4-2-2021
van
5-2-2021
t/m
20-5-2021

Bestede uren

20-05-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

42 uur 24 min

2

18 uur 36 min

3

6 uur 36 min

4

5 uur 36 min

5

10 uur 6 min

6

9 uur 24 min

7

23 uur 30 min

8

32 uur 6 min

9

5 uur 36 min

totaal

153 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen van de vennootschap w orden gehouden door VS Beheer B.V., van
w elke vennootschap W esma Holding B.V. en B. Visser Holding Kilder B.V. beide
50% aandeelhouder zijn. Middellijk bestuurder van de vennootschap zijn de
heer B. Visser en mevrouw J. Snelting.

15-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is de curator niet gebleken.

15-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn voortgezet gedurende een korte periode
teneinde de overgang naar de doorstartende partij mogelijk te maken. Thans
kunnen de verzekeringen w orden beëindigd.

15-11-2018
1

Dit aspect is afgew ikkeld.

22-02-2019
2

1.4 Huur

1.4 Huur
De vennootschap huurde kantoorruimte van VS Beheer B.V.

15-11-2018
1

De huur van de kantoorruimte is met toestemming van de Rechter-Commissaris
opgezegd. Gebleken is dat de bovenw oning boven de kantoorruimte w erd
onderverhuurd. Dit aspect is nog in onderzoek.

22-02-2019
2

Gebleken is dat de onderhuurders de huur rechtstreeks aan de bank zijn gaan
betalen, zonder de hoofdhuurder daarover in te lichten. Dit w ordt op dit
moment nog nader onderzocht.

22-05-2019
3

Dit onderzoek loopt nog.

09-08-2019
4

De onderhuurder heeft inderdaad rechtstreeks aan de bank betaald.
Onderdeel van de minnelijke regeling die met de bestuurders is getroffen (zie
onderdeel 7) is dat de curator dit bedrag (groot € 1.200,00) niet terug zal
vorderen van de bank.

04-02-2021
8

1.5 Oorzaak faillissement
De vennootschap heeft de omzet zien terug lopen, onder meer vanw ege het
feit dat het lastig bleek om personeel langdurig te blijven binden. De w erken
bevonden zich grotendeels op vrij grote afstand in Duitsland. Medew erkers die
een aanbieding kregen om dichter bij huis te w erken, w aren als gevolg
daarvan vrij gemakkelijk over te halen. De capaciteit w as mede daardoor
onvoldoende om de exploitatie w instgevend te laten zijn. De verlieslatende
exploitatie w as vanaf 2016 structureel te noemen.
De opzegging van het krediet door de financierende bank, Volksbank Bocholt,
w as de directe aanleiding voor het faillissement.
De vennootschap w as een doorstart van het in 2007 gefailleerde Bouw bedrijf
Hugen.

15-11-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

15-11-2018
1

Toelichting
Van de personeelsleden w as ongeveer de helft op de verschillende w erken
w erkzaam. De overige personeelsleden w aren w erkzaam op het kantoor.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

15-11-2018
1

Toelichting
De curator is gebleken dat een drietal w erknemers per datum faillissement
reeds uit dienst w as, maar nog w el een loonvordering had.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-10-2018

10

Na verkregen machtiging van de Rechter-Commissaris is bij brief
van 18 oktober 2018 schriftelijk ontslag aangezegd. 2
personeelsleden zijn voor zoveel nodig ontslagen.

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met Rechter-Commissaris, w erknemers en UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

15-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

15-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Vier w erken/lopende projecten

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement w aren vier projecten onderhanden. Deze bevonden
zich in verschillende stadia van afw ikkeling. Met de mede-contractant, de firma
W opereis uit Doetinchem die de staalconstructies maakte voor de betreffende
projecten, is vervolgens gesproken over de mogelijke overname van de
lopende w erken. Uiteindelijk is hierover overeenstemming bereikt.

15-11-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hierboven.

15-11-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
Terugbetaling Pensioenfonds (zie 7.6)

Verkoopopbrengst
€ 10.000,00

Restituties

€ 276,13

Goodw ill

€ 500,00

totaal

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 10.776,13

€ 0,00

Toelichting andere activa
Tegelijk met de onderhanden w erken is overeenstemming bereikt over de
goodw ill (handelsnamen, w ebsite, etc.).

15-11-2018
1

In de afgelopen verslagperiode zijn op de boedelrekening een aantal
restituties ontvangen, in totaal voor een bedrag ad € 276,13.

22-02-2019
2

In de afgelopen verslagperiode heeft het Pensioenfonds voldaan aan het
verzoek om terugbetaling van de door de gefailleerde vennootschap
(paulianeus) betaalde bedragen (zie ook 7.6).

04-02-2021
8

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 147.322,15

totaal

€ 147.322,15

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn vrijw el allemaal oud (ruim ouder dan 90 dagen). In de
komende periode zal moeten blijken of deze vorderingen nog incasseerbaar
zijn.

15-11-2018
1

De curator heeft enig inzicht gekregen in de stand van de debiteuren. Echter,
dit inzicht is onvoldoende om een aanvang te kunnen maken met de incasso
van de debiteuren. De bestuurders van de gefailleerde vennootschap zijn
verzocht meer informatie te verstrekken. De curator zal dit aspect in de
komende verslagperiode oppakken.

22-02-2019
2

Ondanks herhaald verzoek is deugdelijke informatie uitgebleven. Inmiddels
heeft een nadere bespreking plaatsgevonden, w aarbij andermaal duidelijk is
gemaakt w elke informatie de curator nodig heeft om een inschatting van de
kansen van een incasso te kunnen maken. De curator heeft inmiddels een
summiere nadere toelichting op de debiteurenposten ontvangen en zal deze
nadere toelichting op korte termijn bestuderen en - w aar nodig - de
incassow erkzaamheden ter hand nemen.

22-05-2019
3

Inmiddels is meer duidelijkheid verkregen omtrent de debiteuren. Van de totale
openstaande debiteurenpost ad € 147.322,15 is een bedrag ad € 121.833,58
oninbaar. Dit betreft met name debiteurenposten die al vele jaren op de
debiteurenlijst staan en nooit zijn afgeboekt. De overige debiteuren zijn door
de curator aangeschreven. Tot op heden heeft dit nog geen resultaat
opgeleverd; een aantal debiteuren geeft aan dat reeds betaald is op de Duitse
bankrekening van de vennootschap. Een aantal andere debiteuren geeft aan

09-08-2019
4

dat er schade is ontstaan door de handelw ijze van de vennootschap. Met
name de betalingen op de Duitse bankrekening van de vennootschap
behoeven nader onderzoek (zie ook punt 5).
Doordat er onduidelijkheid is ontstaan over een eventueel pandrecht van
Volksbank op de debiteuren zijn de incasso w erkzaamheden tijdelijk on hold
gezet. Zie ook punt 5.

08-11-2019
5

De situatie is ongew ijzigd. De curator heeft dit aspect in onderzoek.

07-02-2020
6

De situatie is nog ongew ijzigd. Hangende de gesprekken met de bestuurders
(zie ook onderdeel 7) is dit aspect c.q. het onderzoek hiernaar tijdelijk
geparkeerd.

06-08-2020
7

Met de bestuurders is inmiddels een minnelijke regeling gesloten (zie ook
onderdeel 7). Ook heeft de curator nu meer inzicht in de discussie aangaande
de ontvangen bedragen op de bankrekening van de Volksbank. De curator zal
dit onderdeel in de komende verslagperiode afronden.

04-02-2021
8

Nader onderzoek heeft uitgew ezen dat de betalingen van debiteuren die zijn
binnengekomen op de rekening van de Volksbank slechts een paar duizend
euro betreft. De overige betalingen die op deze rekening zijn
binnengekomen, betroffen betalingen samenhangende met de hypotheek
van het pand (en de huur). Deze laatste categorie zijn betalingen die
Volksbank in de ogen van de curator kan/mag verrekenen met haar vordering
op de andere groepsvennootschap. Ten aanzien van de
debiteurenbetalingen heeft de curator dit ter discussie gesteld. Nu partijen
hier onderling niet uitkomen, het belang gering is en de curator hiervoor een
Duitse advocaat dient in te schakelen, acht de curator het in het belang van
de boedel deze kw estie te laten rusten.

20-05-2021
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bestudering administratie en correspondentie met bestuurder.

22-02-2019
2

Correspondentie met bestuurder.

22-05-2019
3

Correspondentie met debiteuren.

09-08-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

15-11-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap bankierde bij de Rabobank en bij de Volksbank Bocholt. Bij
de Rabobank w as sprake van een tw eetal bankrekeningen met een positief
saldo. Dit saldo is op de boedelrekening overgemaakt.
De Volksbank w as financier van de vennootschap. De bank heeft haar
vordering echter nog niet ingediend, noch heeft zij inzicht verstrekt in haar
zekerheidspositie.
€ 661.579,65

22-02-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
De Volksbank Bocholt heeft haar vordering ingediend. De gefailleerde
vennootschap heeft geen zekerheden verstrekt.
€ 661.579,65

09-08-2019
4

Toelichting vordering van bank(en)
Zoals onder punt 4 is beschreven, heeft een aantal debiteuren aangegeven
dat zij de vordering hebben voldaan op de Duitse bankrekening. Navraag bij
de Volksbank leert dat dit inderdaad klopt.
De Volksbank stelt echter dat er w el degelijk sprake is van zekerheden op
basis w aarvan zij aanspraak kunnen maken op de betalingen op de rekening.
Dit in tegenstelling tot een eerder bericht van de Volksbank dat er geen
zekerheden bedongen w aren. De curator heeft bij de Volksbank nadere
informatie opgevraagd. Dit aspect is nog in onderzoek.
€ 661.579,65

08-11-2019
5

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft nadere stukken ontvangen. Op basis van deze stukken heeft
de curator nog niet kunnen vaststellen dat er een rechtsgeldig pandrecht is
overeengekomen. De curator heeft naar aanleiding hiervan om meer informatie
gevraagd. Deze informatie heeft hij nog niet ontvangen. De curator verw acht
dat in de komende verslagperiode hier meer duidelijkheid over ontstaat.
€ 661.579,65

07-02-2020
6

Toelichting vordering van bank(en)
De situatie is op dit punt ongew ijzigd. Vermoedelijk zal hier de deskundigheid
van een Duitse advocaat moeten w orden ingeschakeld.
€ 661.579,65

06-08-2020
7

Toelichting vordering van bank(en)
De situatie op dit punt is nog ongew ijzigd (zie ook punt 4.1. en punt 7).
€ 661.579,65

04-02-2021
8

Toelichting vordering van bank(en)
Zie 4.1. De curator verw acht dit onderdeel in de komende verslagperiode af te
kunnen ronden.
€ 661.579,65
Toelichting vordering van bank(en)
Zoals omschreven in punt 4.1 is inmiddels gebleken dat het financiële belang
van de discussie slechts een paar duizend euro betreft. Nu de curator

20-05-2021
9

hiervoor een Duitse advocaat dient in te schakelen, acht de curator het in het
belang van de boedel deze kw estie te laten rusten.

5.2 Leasecontracten
De vennootschap leasede een viertal Renault-voertuigen en een tw eetal
Iveco-voertuigen. In het kader van de doorstart (zie hierna) zijn de
leasecontracten met betrekking tot de Iveco's overgenomen. De vier Renaultvoertuigen zullen aan de leasemaatschappij w orden geretourneerd.

15-11-2018
1

Dit aspect is afgew ikkeld.

22-02-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Nog niet bekend.

15-11-2018
1

Niet van toepassing, zie 5.1.

22-02-2019
2

Zie 5.1.

09-08-2019
4

5.4 Separatistenpositie
Nog niet bekend.

15-11-2018
1

Niet van toepassing, zie 5.1.

22-02-2019
2

Zie 5.1.

09-08-2019
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal crediteuren heeft aanspraak gemaakt op een
eigendomsvoorbehoud. Deze claims zullen beoordeeld w orden en indien
mogelijk, zullen de goederen w orden geretourneerd.

15-11-2018
1

Ten aanzien van een aantal eigendomsvoorbehouden geldt dat de goederen
ten tijde van het faillissement al niet meer aanw ezig w aren c.q. verbruikt
w aren.
Voor een enkel eigendomsvoorbehoud geldt dat de beheersmaatschappij deze
goederen in gebruik had. De beheersmaatschappij heeft de aanspraken van
de schuldeisers verder afgehandeld.

22-02-2019
2

Dit aspect is afgew ikkeld.

22-05-2019
3

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

15-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

15-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken en leasemaatschappijen en bestudering van diverse
stukken.

15-11-2018
1

Bestudering bankadministratie en diverse correspondentie in verband met de
eigendomsvoorbehouden.

22-02-2019
2

Diverse contacten met schuldeisers met eigendomsvoorbehoud.

22-05-2019
3

Diverse contacten met de bank.

09-08-2019
4

Diverse contacten met de bank en bestudering van stukken.

07-02-2020
6

Correspondentie en bestudering stukken.

04-02-2021
8

Correspondentie en bestudering stukken.

20-05-2021
9

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Vanw ege het acute liquiditeitsgebrek w aren op de
w erken geen voorraden aanw ezig die verw erkt konden w orden. De activiteiten
lagen in feite al stil.

6.2 Financiële verslaglegging

15-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

15-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing

15-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Als hiervoor al opgemerkt is vrij snel overeenstemming bereikt met de firma
W opereis uit Doetinchem om de activiteiten over te nemen. Daarbij zou in
beginsel het volledige personeel in loondienst komen bij een nieuw op te
richten entiteit.

15-11-2018
1

6.5 Verantwoording
Voor de overname is een bedrag ad € 15.500,00 exclusief BTW
overeengekomen.

15-11-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 15.500,00

15-11-2018
1

Toelichting
Dit betreft de overname van de vier lopen w erken en de goodw ill.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

15-11-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Besprekingen met de overnemende partij, vastleggen van de afspraken.

15-11-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Hier zal nog nader onderzoek naar moeten w orden verricht.

15-11-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn steeds tijdig vastgesteld en gedeponeerd.

15-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

15-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de leeftijd van de vennootschap lijkt dit niet een aspect dat prioriteit
heeft. Niettemin zal hier nog nader onderzoek naar w orden verricht.

15-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hier zal nog nader onderzoek naar moeten w orden verricht.

Toelichting
Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen periode de administratie nader onderzocht.
De curator heeft een aantal constateringen gedaan die hij met de bestuurder
w enst te bespreken alvorens hij ter zake een definitief standpunt in neemt.

Toelichting
Gebleken is dat dit onderdeel nog nader onderzoek vergt. De curator streeft
ernaar dit onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden en de
resultaten te bespreken met de bestuurders.
Ja

15-11-2018
1

22-05-2019
3

09-08-2019
4

08-11-2019
5

07-02-2020
6

06-08-2020
7

Toelichting
De curator heeft onregelmatigheden geconstateerd in de periode voorafgaand
aan het faillissement. Dit ziet hoofdzakelijk op (selectieve) betalingen die zijn
verricht nadat het faillissement reeds w as aangevraagd. De curator heeft de
bestuurders hierop geattendeerd. Momenteel w orden door de (advocaat van
de) bestuurders en de curator de mogelijkheden onderzocht van een
minnelijke regeling.

Toelichting
Met de bestuurders is een minnelijke regeling gesloten. Zie ook 7.7.

7.6 Paulianeus handelen

04-02-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Hier zal nog nader onderzoek naar moeten w orden verricht.

Toelichting
Dit onderzoek is nog niet afgerond.
In onderzoek

15-11-2018
1

22-05-2019
3

09-08-2019
4

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog.
In onderzoek

08-11-2019
5

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen periode de administratie nader onderzocht.
De curator heeft een aantal constateringen gedaan die hij met de bestuurder
w enst te bespreken alvorens hij ter zake een definitief standpunt in neemt.
In onderzoek

07-02-2020
6

Toelichting
Gebleken is dat dit onderdeel nog nader onderzoek vergt. De curator streeft
ernaar dit onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden en de
resultaten te bespreken met de bestuurders.
Ja

06-08-2020
7

Toelichting
Zie 7.5. Daarnaast geldt dat het pensioenfonds (aanvrager van het
faillissement) ook is aangeschreven, nu zij, nadat zij het faillissement hadden
aangevraagd, nog betalingen hebben ontvangen. De curator heeft deze
rechtshandeling vernietigd en het pensioenfonds verzocht dit bedrag aan de
boedel over te maken.
Ja
Toelichting
Met de bestuurders is een minnelijke regeling gesloten. Zie ook 7.7. Daarnaast
heeft het Pensioenfonds gehoor gegeven aan het verzoek van de curator om
het ontvangen bedrag groot € 10.000,00 (terug) te betalen aan de boedel, nu
zij dit bedrag had ontvangen nadat het faillissement door het Pensioenfonds
w as aangevraagd en w elke rechtshandeling door de curator op grond van
artikel 47 Fw is vernietigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

04-02-2021
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Hier zal nog nader onderzoek naar moeten w orden verricht.

15-11-2018
1

De verw achting is dat in de komende verslagperiode over deze aspecten een
conclusie zal kunnen w orden getrokken.

22-05-2019
3

Zie 7.5 en 7.6; het onderzoek loopt nog.

08-11-2019
5

Zie 7.5 en 7.6.

06-08-2020
7

De curator heeft een minnelijke regeling met de bestuurders en aan de
bestuurders gelieerde vennootschappen getroffen. In de periode voorafgaand
aan het faillissement hebben diverse (selectieve) betalingen plaatsgevonden
aan de bestuurders en aan hen gelieerde vennootschappen. Op basis van de
tussen partijen getroffen minnelijke regeling zal in de komende verslagperiode
een bedrag van € 22.500,00 w orden voldaan aan de boedel.

04-02-2021
8

De betalingen hebben inmiddels plaatsgevonden.

20-05-2021
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Niet van toepassing

15-11-2018
1

Correspondentie Belastingdienst.

22-05-2019
3

Bestudering administratie.

08-11-2019
5

Bestudering administratie.

07-02-2020
6

Diverse w erkzaamheden in verband met het rechtmatigheidsonderzoek,
w aaronder het onderzoeken van de administratie, in kaart brengen van
constateringen en toetsing ervan aan het juridische kader alsmede
correspondentie met de (advocaat van de) bestuurders en het pensioenfonds.

06-08-2020
7

Diverse w erkzaamheden in verband met het rechtmatigheidsonderzoek,
w aaronder correspondentie met de advocaat van de bestuurders en het
pensioenfonds alsmede het treffen van minnelijke regelingen.

04-02-2021
8

Diverse w erkzaamheden met betrekking tot de met de bestuurders getroffen
betalingsregeling.

20-05-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

15-11-2018
1

Toelichting
Nog niet van toepassing.
€ 42.348,80

09-08-2019
4

Toelichting
Dit betreft de vordering van het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 260.841,00

15-11-2018
1

€ 284.480,00

22-02-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

15-11-2018
1

Toelichting
Nog niet van toepassing.
€ 40.323,29

09-08-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

15-11-2018
1

Toelichting
Nog niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
45

15-11-2018
1

56

22-02-2019
2

58

22-05-2019
3

60

09-08-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 252.438,77

15-11-2018
1

€ 991.917,70

22-02-2019
2

Toelichting
Dit is inclusief de vordering van de Volksbank Bocholt.
€ 993.536,86

22-05-2019
3

€ 1.049.974,16

09-08-2019
4

€ 1.000.123,16

08-11-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vermoedelijk zal het faillissement w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

15-11-2018
1

Vermoedelijk zal het faillissement w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

08-11-2019
5

Het faillissement zal w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

20-05-2021
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met debiteuren.

15-11-2018
1

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

22-05-2019
3

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

09-08-2019
4

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

08-11-2019
5

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

04-02-2021
8

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met
crediteuren.

20-05-2021
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

15-11-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

15-11-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

15-11-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal aandacht w orden besteed aan het
rechtsmatigheidsonderzoek, de debiteurenincasso en de positie van de bank.
Ten aanzien van dit laatste is op dit moment nog niets bekend.

15-11-2018
1

- Debiteurenincasso;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren schulden.

22-02-2019
2

- Debiteurenincasso;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren schulden.

22-05-2019
3

- Debiteurenincasso;
- onderzoek zekerheden Volksbank;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren schulden.

09-08-2019
4

- Onderzoek zekerheden Volksbank;
- afhankelijk van uitkomst onderzoek zekerheden: debiteurenincasso
afronden;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

08-11-2019
5

- Onderzoek zekerheden Volksbank;
- afhankelijk van uitkomst onderzoek zekerheden: debiteurenincasso
afronden;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

07-02-2020
6

- Onderzoek zekerheden Volksbank;
- afhankelijk van uitkomst onderzoek zekerheden: debiteurenincasso
afronden;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

06-08-2020
7

- Monitoren nakoming minnelijke regeling met de bestuurders;
- afw ikkeling kw estie Volksbank.

04-02-2021
8

Niet van toepassing; onderhavig verslag is te beschouw en als eindverslag.

20-05-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De verw achting is dat dit faillissement in de loop van 2019 zal kunnen w orden
afgew ikkeld middels een opheffing bij gebrek aan baten.

15-11-2018
1

De verw achting is dat dit faillissement in de loop van 2019 zal kunnen w orden
afgew ikkeld middels een opheffing bij gebrek aan baten.

22-02-2019
2

De verw achting is dat dit faillissement in de loop van 2019/begin 2020 zal
kunnen w orden afgew ikkeld middels een opheffing bij gebrek aan baten.

09-08-2019
4

De curator streeft ernaar in de loop van 2020 tot afw ikkeling te kunnen komen.

08-11-2019
5

De curator streeft ernaar in de loop van 2020 tot afw ikkeling te kunnen komen.

07-02-2020
6

De curator streeft ernaar in de komende verslagperiode tot afw ikkeling te
kunnen komen.

06-08-2020
7

De curator streeft ernaar in de komende verslagperiode tot afw ikkeling te
kunnen komen.

04-02-2021
8

Onderhavig verslag is te beschouw en als eindverslag.

20-05-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden voor het opstellen van
onderhavig verslag.

15-11-2018
1

Diverse w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met bestuurders en
w erkzaamheden voor het opstellen van onderhavig verslag.

22-05-2019
3

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden voor het opstellen van
onderhavig verslag.

09-08-2019
4

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden voor het opstellen van
onderhavig verslag.

08-11-2019
5

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden voor het opstellen van
onderhavig verslag.

07-02-2020
6

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden voor het opstellen van
onderhavig verslag.

06-08-2020
7

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden voor het opstellen van
onderhavig verslag.

04-02-2021
8

Diverse w erkzaamheden, w aaronder het opstellen van het eindverslag en
w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling.

20-05-2021
9

Bijlagen
Bijlagen

