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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bouw mij. Te Brake B.V.

10-10-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouw mij. Te Brake
B.V., gevestigd te (7137 MV) Lievelde aan de Papenw eg 8, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 08051601.

10-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een aannemersbedrijf alsmede het fabriceren van
meubelen en andere houtw aren.

10-10-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 4.102.746,00

€ -345.398,00

€ 588.875,00

2017

€ 2.020.557,00

€ -233.345,00

€ 745.899,00

Toelichting financiële gegevens
Van het boekjaar 2018 is nog geen jaarrekening gereed, ook niet in concept.
De gegeven bedragen zijn aan de hand van de saldibalans afgelezen.

10-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

10-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 49.377,09

10-10-2019
1

€ 23.702,16

10-01-2020
2

€ 158.115,31

10-04-2020
3

€ 158.702,31

10-07-2020
4

€ 107.120,20

08-10-2020
5

€ 107.120,20

08-01-2021
6

€ 107.120,20

09-07-2021
7

€ 107.120,20

07-01-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-9-2019

10-10-2019
1

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

10-01-2020
2

t/m
10-1-2020
van
11-1-2020

10-04-2020
3

t/m
10-4-2020
van
11-4-2020

10-07-2020
4

t/m
10-7-2020
van
11-4-2020

08-10-2020
5

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

08-01-2021
6

t/m
7-1-2021
van
8-1-2021

09-07-2021
7

t/m
8-7-2021
van
9-7-2021
t/m
7-1-2022

Bestede uren

07-01-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

69 uur 18 min

2

49 uur 48 min

3

7 uur 30 min

4

19 uur 0 min

5

16 uur 12 min

6

19 uur 36 min

7

16 uur 30 min

8

13 uur 18 min

totaal

211 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is in januari 2017 door de huidige aandeelhouder, de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JG Beheer B.V.,
verw orven. Vanaf dat moment hebben koper en verkoper met elkaar
gediscussieerd over de exacte omvang van de transactie. De statutair
bestuurder van de vennootschap is JG Beheer B.V. Directeur/aandeelhouder
van JG Beheer B.V. is de heer J.G. Gerritsen.

10-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Op het moment van faillissement w as sprake van een tw eetal lopende
procedures in samenhangende zaken. Deze procedures, althans de
vorderingen w aarop de procedures zien, zijn overgedragen aan de
doorstartende partij.

10-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn voor zoveel noodzakelijk voortgezet en betaald door JG
Beheer B.V.

10-10-2019
1

1.4 Huur
Van huur w as geen sprake. Het kantoor en de w erf w erden gehuurd door JG
Beheer B.V. Tussen JG Beheer B.V. en de gefailleerde vennootschap w as geen
sprake van een formele huurverhouding.

10-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Aan het faillissement is een surseance van betaling vooraf gegaan. In de jaren
na de overname begin 2017 is volgens de bestuurder veel tijd gaan zitten in
discussies met de verkoper en procedures. De schuldenlast is tot een
aanzienlijke hoogte opgelopen, w aaronder de fiscale schuldpositie. Uiteindelijk
heeft de bestuurder zich genoodzaakt gezien om surseance van betaling aan
te vragen. Tijdens de surseance zijn de mogelijkheden van een doorstart met
mogelijk aansluitend een akkoord bezien. Uiteindelijk is gebleken dat dat niet
haalbaar w as, w aarna een intrekking van de surseance van betaling
onvermijdelijk w as, evenals het aansluitende faillissement. Naar de verdere
achterliggende oorzaken van het faillissement zal nog nader onderzoek
w orden verricht in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

10-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

10-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

10-10-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-9-2019

12

Na verkregen machtiging van de Rechter-Commissaris is het
personeel op 12 september 2019 schriftelijk ontslag aangezegd.

totaal

12

2.4 Werkzaamheden personeel
In dit verband zijn de gebruikelijke w erkzaamheden verricht, w aaronder het
houden van een informatiebijeenkomst, een inschrijvingsbijeenkomst met het
UW V en de schriftelijke en telefonische contacten met de medew erkers.

10-10-2019
1

Contact met (voormalige) w erknemers omtrent de jaaropgave.

08-01-2021
6

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

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Materieel

€ 135.000,15

totaal

€ 135.000,15

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het materieel is deels in eigendom van JG Beheer B.V. Op dit moment w ordt
nog gesproken over overname van het materieel en overige roerende zaken
door JG Beheer B.V. Er ligt een bieding voor ter hoogte van 120% van de
getaxeerde liquidatiew aarde.

10-10-2019
1

De eerdere bieding is niet gestand gedaan. Gebleken is voorts dat de eerdere
taxatie gebreken vertoonde. Inmiddels is overeenstemming bereikt voor de
overname van de roerende zaken voor een bedrag ad € 135.000,00 (exclusief
BTW ). Dit aspect zal in de komende verslagperiode w orden afgew ikkeld.

10-01-2020
2

Dit aspect is in de afgelopen verslagperiode (bijna helemaal) afgew ikkeld. Een
bedrag ad € 134.413,15 (inclusief BTW ) is inmiddels ontvangen. Een laatste
deelbetaling dient nog plaats te vinden. Na afw ikkeling hiervan zijn de activa
van de gefailleerde vennootschap (grotendeels) afgew ikkeld en te gelde
gemaakt.

10-04-2020
3

Inmiddels is de volledige koopsom ontvangen.

10-07-2020
4

Dit aspect is afgew ikkeld.

08-10-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In beginsel heeft de Belastingdienst een bodemvoorrecht. Evenw el is de
Belastingdienst tevens stil pandhouder.

10-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatiew erkzaamheden.

10-10-2019
1

Contacten met diverse partijen alsmede diverse w erkzaamheden in het kader
van de verkoop van de roerende goederen.

10-01-2020
2

Diverse w erkzaamheden ten behoeve van de incasso van de koopsom.

10-04-2020
3

Diverse w erkzaamheden ten behoeve van de incasso van de koopsom.

10-07-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Onderhanden w erk

€ 25.000,00

€ 0,00

totaal

€ 25.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het kader van de doorstart door JG Beheer B.V. is een bedrag ad €
25.000,00 exclusief BTW voldaan voor het overnemen van de onderhanden
w erken. In deze koopsom is tevens begrepen de w aarde van de aan de
onderhanden w erken verbonden debiteurenvorderingen. De niet aan de
overgedragen onderhanden w erken verbonden debiteurenvorderingen w orden
nader benoemd onder paragraaf 4 hieronder.

10-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Contacten (zow el schriftelijk als telefonisch) met de klanten.

10-10-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restant voorschot advocaat

€ 1.751,71

Banksaldo

€ 1.340,38

Goodw ill

Boedelbijdrage

€ 500,00

Rechten t.a.v. aanhangige procedures

€ 1.000,00

totaal

€ 4.592,09

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill omvat in algemene termen het vermogen om in de toekomst met
het samenstel van de aan JG Beheer B.V. overgedragen rechten en goederen
w inst te behalen, w aaronder doch daartoe niet beperkt de handelsnaam,
domeinnamen, telefoon-/faxnummers en het klanten-/relatiebestand van de
gefailleerde vennootschap.
Ten behoeve van de onder 1.2 genoemde procedures is een voorschot aan
een advocaat voldaan. Het resterende bedrag van dit voorschot is aan de
boedel voldaan.
Op de bankrekening van de vennootschap stond per datum faillissement een
saldo ad € 1.340,38. Dit bedrag is op de boedelrekening voldaan.

3.9 Werkzaamheden andere activa

10-10-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren, depotbedrag en toekomstige
vorderingen

€ 120.000,00

€ 19.785,00

€ 9.720,00

€ 9.720,00

€ 129.720,00

€ 29.505,00

Boedeldebiteur
totaal

Boedelbijdr.
€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De totale debiteurenstand bedroeg per datum faillissement ruim € 120.000,00.
Deels is deze vervat in c.q. verbonden aan het onderhanden w erk. Naast de
vorderingen die samenhangen met het onderhanden w erk zijn de overige
debiteurenvorderingen overgedragen alsmede de rechten op een depotbedrag
bij een notaris alsmede de nog niet gefactureerde bedragen (toekomstige
vorderingen). De respectieve koopsommen bedragen € 4.650,00, € 7.635,00
en € 7.500,00.

10-10-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft is er een betaling van een
boedeldebiteur ontvangen ad € 9.720,00.

10-01-2020
2

Dit aspect is afgew ikkeld.

08-10-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatiew erkzaamheden, contacten met betrokken partijen.

10-10-2019
1

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

10-10-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bancaire financiering. De aanw ezige roerende zaken
zijn deels in eigendom verw orven ten tijde van de overname begin 2017. Een
gedeelte van het materieel is door JG Beheer B.V. in huurkoop verw orden.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

10-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing. Er is w el sprake van een pandrecht dat is gevestigd ten
behoeve van de Belastingdienst.

10-10-2019
1

De curator heeft het standpunt ingenomen dat deze verpanding een
paulianeus karakter heeft. De buitengerechtelijke vernietiging heeft
plaatsgevonden.

10-01-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Gelet op het pandrecht zou de Belastingdienst een separatistenpositie
toekomen. Niettemin heeft de Belastingdienst daarvan geen gebruik gemaakt,
te meer nu de status van het pandrecht tussen Belastingdienst en curator nog
ter discussie staat.

10-10-2019
1

In de komende verslagperiode zal een bespreking plaatsvinden met de
Belastingdienst, om over (onder andere) deze kw estie nader te spreken.

07-01-2022
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn diverse beroepen gedaan op eigendomsvoorbehoud. In het kader van
de doorstart/overname door JG Beheer B.V. is afgesproken dat JG Beheer B.V.
die aanspraken afw ikkelt.

10-10-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

10-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

10-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-10-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen achtergronden van de verpanding en correspondentie met de
bank.

10-10-2019
1

De w erkzaamheden voor dit punt zijn onder punt 7 geschreven.

10-01-2020
2

Diverse w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met de bank(en).

10-07-2020
4

Bestudering zekerheidsstukken Belastingdienst.

09-07-2021
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nadat gebleken is dat een doorstart gedurende de surseance van betaling niet
tot de mogelijkheden behoorde, is na faillissement door onderhandeld met de
gegadigde. Uiteindelijk bleek dat deze gegadigde voorw aarden aan de bieding
ten grondslag legde die niet verenigbaar w aren met de insolventiesituatie
(meer in het bijzonder in het kader van garanties en dergelijke). Uiteindelijk is
met JG Beheer B.V. overeenstemming bereikt over de overname van de
onderhanden w erken in combinatie met overige activabestanddelen.
Gedurende de periode tot aan de overname zijn noodzakelijke
w erkzaamheden uitgevoerd, w aarbij JG Beheer B.V. heeft ingestaan voor de
kosten van brandstof, verzekeringen en verbruiksvoorraden.

10-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De kosten van de (minimale) voortzetting zijn nihil, terw ijl voor de
ingeschakelde medew erkers een vergoeding per gew erkt uur zal w orden
vergoed aan de boedel.

10-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Zie hierboven.

10-10-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zoals hiervoor al opgemerkt en onder paragraaf 3 en 4 al w eergegeven is
overeenstemming bereikt over de overname van de onderhanden w erken, de
goodw ill en de (toekomstige) vorderingen.

10-10-2019
1

6.5 Verantwoording
In de paragrafen 3 en 4 is al w eergegeven hoe de totaalopbrengst van de
doorstart ad € 46.285,00 uitgesplitst kan w orden over de verschillende
activabestanddelen.

10-10-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 46.285,00

10-10-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

10-10-2019
1

Toelichting
Afhankelijk van de uitkomsten van de discussie met de Belastingdienst ten
aanzien van het pandrecht, zal de opbrengst de boedel (en de
belastingdienst) toekomen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatiew erkzaamheden ten aanzien van onderhanden w erken,
materieel en overige activabestanddelen. Daarnaast hebben
onderhandelingen plaatsgevonden met gegadigden en JG Beheer B.V. over de
contouren van de doorstart.

10-10-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de vennootschap lijkt de rechten en verplichtingen op
zichzelf correct w eer te geven. Niettemin is de jaarrekening over 2017 niet
tijdig vastgesteld en gedeponeerd.

10-10-2019
1

In tegenstelling tot hetgeen in dit verband eerder is gerapporteerd, zijn er
toch enkele vraagtekens gerezen met betrekking tot de vraag of de
administratie van de gefailleerde vennootschap een juist beeld geeft van de
rechten en plichten. In de komende verslagperiode zal dit nader w orden
onderzocht.

10-07-2020
4

Het onderzoek heeft de nodige vragen opgeroepen. In de komende
verslagperiode zal de bestuurder w orden uitgenodigd om deze vraagpunten te
bespreken.

08-10-2020
5

In de afgelopen verslagperiode is contact gezocht met de advocaat van de
bestuurder. Op korte termijn (in de komende verslagperiode) zal een
bespreking w orden gepland om de kw estie te bespreken.

08-01-2021
6

Inmiddels heeft een bespreking plaatsgevonden. Dit heeft (nog) niet tot een
oplossing geleid noch tot zicht op een regeling. Naar alle w aarschijnlijkheid zal
een nader overleg en nadere informatie-uitw isseling noodzakelijk zijn om het
overleg in een volgend stadium te brengen. De curator verw acht in de
komende verslagperiode w el meer concrete stappen te kunnen zetten.

09-07-2021
7

Ook in de afgelopen verslagperiode is het overleg met de bestuurder, daarin
bijgestaan door zijn advocaat, voortgezet. Thans w ordt met name overleg
gevoerd en informatie uitgew isseld omtrent de eventuele
verhaalsmogelijkheden. De curator streeft ernaar hierover in de komende
verslagperiode een knoop te kunnen doorhakken.

07-01-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Zoals hiervoor al opgemerkt is de jaarrekening over 2017 niet tijdig
vastgesteld en gedeponeerd. Of en in hoeverre hier consequenties aan dienen
te w orden verbonden, is nog in onderzoek.

10-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschap is dit geen actueel thema.

10-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hier dient nog nader onderzoek naar te w orden verricht.

7.6 Paulianeus handelen

10-10-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-10-2019
1

Toelichting
Zoals hierboven al aangegeven is een pandrecht verleend aan de
Belastingdienst. De curator heeft op dit moment in onderzoek of en in hoeverre
hieraan een paulianeus karakter kleeft.
Ja

10-01-2020
2

Toelichting
Vernietiging van de rechtshandeling w aarbij de verpanding plaatsvond heeft
inmiddels plaatsgevonden.
Ja

09-07-2021
7

Toelichting
Zoals hierboven ook aangegeven heeft het aan de Belastingdienst verleende
pandrecht een paulianeus karakter. Het pandrecht is middels een
buitengerechtelijke verklaring vernietigd. De Belastingdienst heeft aangegeven
het daar niet mee eens te zijn, maar dat heeft (nog) niet geleid tot concrete
stappen.
Ja

07-01-2022
8

Toelichting
Zie punt 5.4.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zow el de mogelijke pauliana als de mogelijke bestuurdersaanprakelijkheid zal
in de komende verslagperiode nader onderzocht w orden.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

10-10-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatiew erkzaamheden en studie.

10-10-2019
1

Bestudering en correspondentie met de Belastingdienst.

10-01-2020
2

Bestudering administratie.

10-07-2020
4

Bestuderen administratie en bankmutaties.

08-10-2020
5

Correspondentie met de Belastingdienst en de (advocaat van de) bestuurder.

08-01-2021
6

Besprekingen met advocaat bestuurder en met Belastingdienst.

09-07-2021
7

Besprekingen met advocaat bestuurder en met Belastingdienst.

07-01-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
€ 92.814,89

10-10-2019
1

10-07-2020
4

Toelichting
Dit betreft de boedelvordering van het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 901.951,67

10-10-2019
1

€ 998.196,67

10-01-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
€ 17.488,37

10-10-2019
1

10-07-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

10-10-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
75

10-10-2019
1

93

10-01-2020
2

95

10-04-2020
3

96

08-10-2020
5

97

09-07-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 588.622,42

10-10-2019
1

€ 667.426,58

10-01-2020
2

€ 678.616,54

10-04-2020
3

€ 691.607,02

08-10-2020
5

€ 691.766,74

09-07-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

10-10-2019
1

Nog niet bekend.

10-01-2020
2

Nog niet bekend.

10-04-2020
3

Vermoedelijk zal het faillissement w orden opgeheven, dan w el vereenvoudigd
w orden afgew ikkeld.

10-07-2020
4

Vermoedelijk zal het faillissement w orden opgeheven.

08-10-2020
5

Vermoedelijk zal het faillissement w orden opgeheven.

08-01-2021
6

Vermoedelijk zal het faillissement w orden opgeheven.

09-07-2021
7

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

10-10-2019
1

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

10-01-2020
2

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

10-04-2020
3

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

10-07-2020
4

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

08-10-2020
5

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

08-01-2021
6

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

09-07-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as sprake van een tw eetal
(samenhangende) procedures bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden.

10-10-2019
1

9.2 Aard procedures
De aanleiding van de procedures w as een geschil met een crediteur en een als
gevolg daarvan gelegd conservatoir beslag. Dat heeft geleid tot een
(opheffings-) kort geding en een bodemprocedure. In beide procedures is in
eerste aanleg een veroordelend vonnis door de w ederpartij verkregen. Van
beide vonnissen is appel ingesteld.

10-10-2019
1

9.3 Stand procedures
Beide procedures staan voor grieven aan de zijde van de gefailleerde
vennootschap.

10-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Onderzoek haalbaarheid in appel en overleg over overname van de rechten uit
de procedures.

10-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal met betrekking tot het materieel nader
overleg w orden gevoerd met JG Beheer B.V. Mocht uiteindelijk die bieding niet
gestand w orden gedaan, dan zal aan de hand van die situatie een nader plan
w orden gemaakt om te komen tot een verkoop middels een veiling.
Voorts zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek nader w orden verricht
en uitgew erkt.

10-10-2019
1

In de komende verslagperiode zal de afw ikkeling van de verkoop van de
roerende zaken w orden opgepakt. Tevens zal de discussie met de
belastingdienst ten aanzien van het paulianeuze karakter van de verpanding
w orden voortgezet. Afsluitend zal aandacht w orden gegeven aan de overige
aspecten van het rechtmatigheidsonderzoek.

10-01-2020
2

In de komende verslagperiode zal aandacht w orden besteed aan het
rechtmatigheidsonderzoek en zal het restant van de koopsom voor de
roerende goederen w orden geïncasseerd.

10-04-2020
3

Het enige aandachtspunt betreft nog het rechtmatigheidsonderzoek. Inmiddels
heeft de curator de beschikking over de auditfiles. Aan de hand daarvan zal
het onderzoek kunnen w orden voorgezet.

10-07-2020
4

Het enige aandachtspunt betreft nog het rechtmatigheidsonderzoek. In de
komende verslagperiode zal dit aspect met de bestuurder w orden besproken.

08-10-2020
5

Zoals in punt 7.1 is opgemerkt, zal op korte termijn een bespreking met de
advocaat van de bestuurder w orden gepland om de rechtmatitgheidskw estie
te bespreken.

08-01-2021
6

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

09-07-2021
7

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

07-01-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht dat afw ikkeling in de loop van 2020 zal kunnen
plaatsvinden, behoudens in geval het rechtmatigheidsonderzoek aanleiding
geeft tot nadere acties.

10-10-2019
1

De curator verw acht dat afw ikkeling in de loop van 2020 zal kunnen
plaatsvinden, behoudens in geval het rechtmatigheidsonderzoek aanleiding
geeft tot nadere acties.

10-01-2020
2

De curator verw acht dat afw ikkeling in de loop van 2020 zal kunnen
plaatsvinden, behoudens in geval het rechtmatigheidsonderzoek aanleiding
geeft tot nadere acties.

10-04-2020
3

De curator verw acht dat afw ikkeling in de loop van 2020 zal kunnen
plaatsvinden, behoudens in geval het rechtmatigheidsonderzoek aanleiding
geeft tot nadere acties.

10-07-2020
4

De curator streeft ernaar het faillissement in de komende verslagperiode te
kunnen afronden.

08-10-2020
5

De curator streeft ernaar het faillissement in de komende verslagperiode te
kunnen afronden.

08-01-2021
6

De curator realiseert zich dat ondanks het streven daartoe, nog niet tot
afw ikkeling is kunnen overgegaan. Gelet op het stroperige verloop van de
benodigde informatievoorziening (van derden) is de curator op dit moment w at
terughoudend voor w at betreft de termijn van afw ikkeling. Niettemin blijft de
intentie om op zo kort mogelijke termijn tot afw ikkeling over te gaan, zo
mogelijk tijdens de komende verslagperiode.

09-07-2021
7

Zie verslag 7 d.d. 9 juli 2021.

07-01-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
7-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

07-01-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen van onderhavig verslag.

10-10-2019
1

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van dit verslag.

10-01-2020
2

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van dit verslag.

10-04-2020
3

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van dit verslag.

10-07-2020
4

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van dit verslag.

08-10-2020
5

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van dit verslag.

08-01-2021
6

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van dit verslag.

09-07-2021
7

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden ten behoeve van het
opstellen van dit verslag.

07-01-2022
8

Bijlagen
Bijlagen

