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Algemene gegevens
Naam onderneming
Postma Bouw & GW W B.V.

09-12-2019
1

Gegevens onderneming
Adres: 't Hufke 3, 6617 KL Bergharen
Postadres: Postbus 17, 6617 ZG Bergharen

09-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
W egenbouw
Grondverzet
Het aannemersbedrijf burgerlijke en utiliteitsbouw . Grond-, w eg= en
w aterbouw en grondverzet.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 4.528.526,00

€ 30.836,00

€ 1.161.872,00

2019

€ 5.550.849,00

€ -310.938,00

€ 788.146,00

2018

€ 6.962.117,00

€ -310.938,00

€ 1.242.843,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

09-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
in onderzoek

09-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

09-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 1.824,00

09-12-2019
1

€ 1.864,50

10-03-2020
2

€ 67.411,62

17-06-2020
3

€ 68.215,97

25-09-2020
4

€ 84.670,36

08-01-2021
5

€ 11.658,17

09-04-2021
6

€ 90.795,93

25-10-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-12-2019

09-12-2019
1

t/m
9-12-2019
van
9-12-2019

10-03-2020
2

t/m
8-3-2020
van
9-3-2020

17-06-2020
3

t/m
15-6-2020
van
16-6-2020

25-09-2020
4

t/m
24-9-2020
van
25-9-2020

08-01-2021
5

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

09-04-2021
6

t/m
7-4-2021
van
8-4-2021
t/m
20-10-2021

Bestede uren

25-10-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

177 uur 42 min

2

39 uur 18 min

3

89 uur 12 min

4

37 uur 48 min

5

58 uur 0 min

6

23 uur 12 min

7

31 uur 42 min

8

9 uur 18 min

totaal

466 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Postma Bouw & GW W B.V., gevestigd te Bergharen, is op 22 oktober 2019
door de
Rechtbank Gelderland in staat van faillissement verklaard. Het faillissement is
op eigen aangifte uitgesproken.

09-12-2019
1

Gefailleerde is op 25 oktober 1988 opgericht; zij exploiteerde een onderneming
in de burgerlijke en utiliteitsbouw . De aandelen in gefailleerde w erden
gehouden door Postma Beheer B.V., w elke vennootschap tevens enig
bestuurder is. Postma Beheer B.V. is eveneens op 22 oktober 2019 in staat
van faillissement verklaard. Gefailleerde w as gevestigd te Bergharen aan het
adres 't Hufke 3.
Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard dat gefailleerde zich bew oog op
tw ee vlakken, te w eten de grond-, w eg- en w aterbouw en de huizen- en
utiliteitsbouw . In de grond-, w eg- en w aterbouw w aren de w erken niet
bijzonder w instgevend, maar in de bouw vielen de resultaten behoorlijk tegen.
Die vertraging kan w orden verklaard door een vertraagde start van een
aangenomen opdracht in 2017 en voorts uit prijsstijgingen van gemiddeld 5%
in 2018. Voorts w as er sprake van een tekort aan gekw alificeerd personeel.
Ook meldt het bestuur dat door de grote hoeveelheid w erk in de bouw er te
w einig focus en begeleiding is gew eest op de essentiële projecten.
Omdat crediteuren niet op tijd konden w orden betaald, bleven de uitvoerende
partijen op de bouw plaats veg, w aardoor w erken niet konden w orden
afgemaakt. Dit leidde tot meer vertraging en een hoger verlies.
Dit heeft ook zijn w eerslag op de grond-, w eg- en w aterbouw tak. Leveranciers
konden niet betaald w orden, als gevolg w aarvan derdenbeslag w erd gelegd
onder de debiteuren van gefailleerde.
Gefailleerde heeft pogingen ondernomen om externe investeerders aan te
trekken, maar die zijn kort voor het aanvragen van het faillissement
gestrand. Gelet daarop zag het bestuur zich genoodzaakt om het
faillissement aan te vragen. De eigen aangifte van het faillissement is op 21
oktober 2019 ontvangen door de Rechtbank Gelderland, die op 22 oktober
2019 het faillissement heeft uitgesproken.
De curator heeft zich in de afgelopen periode beziggehouden met het
inventariseren en verkopen van de aan gefailleerde toebehorende activa en
activiteiten.
Dit verslag is door de curator en zijn medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk
dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit
kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in gefailleerde w orden gehouden door de tevens gefailleerde

09-12-2019

vennootschap Postma Beheer B.V., w elke partij tevens enig bestuurder is. De
aandelen in Postma Beheer B.V. w orden gehouden door Postma jr. B.V., van
w elke vennootschap de heer N.H.G. Postma de enig bestuurder en enig
aandeelhouder is. Bestuurder van Postma Beheer B.V. is dezelfde heer N.H.G.
Postma.

1

1.2 Lopende procedures
Curator heeft geconstateerd dat er op de faillissementsdatum één
gerechtelijke procedure aanhangig w as. Deze procedure is ingesteld door
gefailleerde en ziet op de voldoening van een bedrag van ongeveer € 6.500.
De gedaagde partij heeft evenw el een tegenvordering ingesteld die hoger is
dan de vordering van gefailleerde.

09-12-2019
1

De procedure is als gevolg van het faillissement geschorst en inmiddels is
curator opgeroepen om zich uit te laten over de vraag of hij de procedure zal
overnemen. Curator houdt hierover ruggenspraak met ARAG Rechtsbijstand, de
gemachtigde van gefailleerde.
Curator heeft inmiddels de procedure overgenomen. Ter zake verw ijst curator
naar hoofdstuk 9 van dit verslag

10-03-2020
2

1.3 Verzekeringen
Curator heeft geconstateerd dat gefailleerde diverse verzekeringen had
afgesloten. Deze verzekeringen zijn gebruikelijk voor de ondernemingen die
gefailleerde en Postma Beheer B.V. dreven. Direct na zijn aanstelling
heeft curator getracht te achterhalen of de verzekeringen nog dekking
boden, maar daarop heeft curator nooit een sluitend, juist antw oord op
gekregen. Als gevolg daarvan kon curator de exploitatie van de
ondernemingen van gefailleerde en Postma Bouw & GW W B.V. niet
voortzetten.

09-12-2019
1

De verzekeringen op naam van gefailleerde zijn inmiddels geëindigd.

10-03-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde diverse roerende zaken. W aar mogelijk zijn de
huurovereenkomsten tot een einde gebracht en zijn de verhuurders in staat
gesteld hetgeen zij verhuurden retour te nemen.

09-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Voor de door het bestuur genoemde oorzaken w ordt verw ezen naar de
inleiding van dit verslag. Curator zal in de komende verslagperiode nader
onderzoek doen naar mogelijke andere oorzaken van het faillissement.

09-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

09-12-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
09-12-2019
1

Toelichting
in onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-2-2020

15

totaal

15

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventariseren gegevens w erknemers, contacten met UW V, correspondentie
met w erknemers, intake UW V

09-12-2019
1

Correspondentie in verband met loonbeslagen, correspondentie met
w erknemers

10-03-2020
2

Verdere correspondentie in verband met loonbeslagen en correspondentie met
w erknemers

17-06-2020
3

enkele nagekomen w erkzaamheden

25-09-2020
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde maakte voor haar bedrijfsvoering gebruik van de bedrijfsmiddelen
van Postma Beheer B.V.

09-12-2019
1

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
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Lopende opdrachten en orderportefeuille

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Naast de lopende opdrachten dienen in dit kader nog de goodw ill en de
telecommunicatieaansluitingen te w orden genoemd. Curator is er vooralsnog
niet in geslaagd om deze activa te gelde te maken.

09-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft curator nog pogingen ondernomen om de
goodw ill en telecommunicatieaansluitingen te gelde te maken. Verder heeft
curator contacten onderhouden met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,
w elke entiteit de milieuw etgeving handhaaft.

17-06-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar mogelijke andere activa, biedingsproces.

09-12-2019
1

Contacten met geïnteresseerde partijen in activa van gefailleerde. Contacten
met Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

17-06-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 945.455,29

€ 275.374,59

Boedelbijdr.
€ 0,00

Beschrijving
Boedeldebiteuren
totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 2.400,00

€ 2.400,00

€ 0,00

€ 947.855,29

€ 277.774,59

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De inning van de pre-faillissementsdebiteuren dient nog te w orden opgezet.
De vooralsnog gerealiseerde opbrengst ziet op het saldo op de G-rekening dat
niet aan de Belastingdienst is verpand.

09-12-2019
1

Curator heeft enkele w erknemers gedurende hun opzegtermijn uitgeleend aan
een externe partij. Daarvoor heeft curator een bedrag van € 2.400 aan deze
partij gefactureerd. Deze factuur is in de afgelopen verslagperiode voldaan.

10-03-2020
2

De vorderingen op de debiteuren van gefailleerde zijn ontstaan uit hoofde van
aan gefailleerde verstrekte opdrachten. Op de faillissementsdatum had
gefailleerde diverse opdrachten niet, niet volledig en/of niet naar tevredenheid
van de opdrachtgevers uitgevoerd. Als vaststaat dat de betreffende
opdrachtgevers schade hebben geleden, dan kunnen zij die schade
verrekenen met hetgeen gefailleerde van hen te vorderen heeft. Over de
vorderingen over en w eer correspondeert curator ten tijde van het uitbrengen
van dit verslag nog met verschillende debiteuren.

17-06-2020
3

In de afgelopen verslagperiode hebben enkele debiteuren hun openstaande
schulden betaald. Op dit moment correspondeert curator nog met drie
debiteuren, ten aanzien w aarvan het er de schijn van heeft dat tw ee
debiteuren zich (gedeeltelijk) op verrekening hebben beroepen.

25-09-2020
4

De correspondentie met enkele schuldeisers is voortgezet. Enkele partijen
konden zich inderdaad op verrekening beroepen, als gevolg w aarvan de
vordering van gefailleerde teniet is gegaan. Verder heeft curator een derde
partij ingeschakeld om nog enkele afrondende diensten te verlenen om
zodoende een vordering te kunnen innen. Curator verw acht in de komende
verslagperiode een eindsituatie te hebben bereikt ter zake de inning van de
vorderingen op debiteuren.

08-01-2021
5

In de afgelopen verslagperiode heeft curator verder gecorrespondeerd met
schuldeisers. De discussie met één partij is inmiddels gestaakt, in zoverre dat
het curator duidelijk is gew orden dat deze partij een terechte verrekenbare
tegenvordering op gefailleerde heeft. Gelet daarop zijn er nog vier
incassodossiers actief. De grootste openstaande post zal kort na het
uitbrengen van dit verslag w orden voldaan. Dan spelen er nog drie discussies,
w aarmee in totaal een bedrag van ongeveer € 90.000,= gemoeid is. Curator
zet de betreffende inningstrajecten voort.

09-04-2021
6

Inmiddels zijn alle nog resterende incassodossiers afgew ikkeld. Aldus kon in de
afgelopen verslagperiode een totaalbedrag een totaalbedrag van €
190.219,63 aan betalingen door debiteuren op de faillissementsrekening
w orden bijgeschreven. Daarbij zij w el opgemerkt dat ten behoeve van de
inning van één van de vorderingen een bedrag van € 51.507 exclusief btw aan
kosten van een derde diende te w orden voldaan.

25-10-2021
7

De inning van de vorderingen op de debiteuren is hiermee tot een einde
gekomen.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich gericht op het
terugvorderen van de reeds afgedragen, maar oninbaar gebleken btw . Ter
zake heeft de Belastingdienst een beschikking ex art. 29 lid 1 OB afgegeven;
hetgeen aan de boedel zou toekomen, is door de Belastingdienst verrekend
met de naar beneden bijgestelde aanslag ex art. 29 lid 7 OB.

09-05-2022
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Beoordeling debiteurenportefeuille.

09-12-2019
1

Opzetten incasso openstaande vorderingen.

10-03-2020
2

Correspondentie met debiteuren.

17-06-2020
3

Correspondentie met debiteuren.

25-09-2020
4

Contacten met debiteuren.

08-01-2021
5

Contacten met debiteuren.

09-04-2021
6

Contacten met debiteuren.

25-10-2021
7

Beoordeling terug te vorderen btw .

09-05-2022
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 721.919,44

09-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde en Postma Beheer B.V. bankierden bij Rabobank, bij w elke
bank zij meerdere rekeningen aanhielden. Het positieve saldo op de Grekening
is toegekomen aan de Belastingdienst.
Bij het uitbrengen van dit verslag heeft Rabobank van gefailleerde en Postma
Beheer B.V. een totaalbedrag van € 721.919,44 exclusief rente en
kosten te vorderen.

€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)

17-06-2020
3

De vordering van Rabobank kon volledig w orden voldaan vanuit de
verkoopopbrengsten van de onroerende en roerende zaken van Postma
Beheer B.V.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasete een tw eetal printers. Inmiddels heeft curator het ertoe
geleid dat de printers w orden opgehaald door de leasemaatschappij.

10-03-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft pandrechten verkregen op de intellectuele eigendom en de
vorderingen op de debiteuren van gefailleerde.

09-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Als gevolg van de ten gunste van haar verstrekte zekerheden kan Rabobank
een separatistenpositie innemen.

09-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers hebben zich bij curator gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. De partijen die rechtsgeldig de eigendom van de
geleverde – en op de faillissementsdatum nog aanw ezige – zaken hebben
voorbehouden, zijn in de gelegenheid gesteld hun zaken retour te nemen.

09-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Curator zijn geen claims bekend.

09-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Curator zijn geen claims bekend.

09-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

09-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek bankposities, correspondentie met banken, gesprek met Rabobank,
vaststellen zekerheden, correspondentie met leasemaatschappijen.

09-12-2019
1

Onderzoek bankposities, correspondentie met banken, correspondentie met
leasemaatschappij.

10-03-2020
2

Onderzoek bankposities, correspondentie met Rabobank

17-06-2020
3

enkele nagekomen w erkzaamheden

25-09-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Aangezien zich mogelijkheden voordeden van een doorstart door middel van
een
activatransactie, w as het de bedoeling van curator om met toestemming van
de rechter-commissaris de activiteiten van gefailleerde en Postma Beheer B.V.
enige tijd voort te zetten. Zodoende zouden belangrijke opdrachtgevers nog
bediend kunnen w orden, met als doel het behoud van de w aarde van de
onderneming. Evenw el kreeg curator onvoldoende
bevredigend antw oord op de vraag of de door gefailleerde afgesloten
verzekeringen nog dekking boden. Aldus achtte curator het niet opportuun de
activiteiten van gefailleerde voort te zetten.

09-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Correspondentie met assurantietussenpersoon.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

09-12-2019
1

6.4 Beschrijving
Curator heeft de nodige w erkzaamheden verricht om een doorstart van de
door gefailleerde en Postma Beheer B.V. gedreven ondernemingen mogelijk te
maken. Uiteindelijk heeft een partij een bod op de activa en activiteiten
uitgebracht; curator heeft dit bod afgew ezen, omdat het te gelde maken van
de afzonderlijke vermogensbestanddelen gunstiger zou zijn voor de
gezamenlijke schuldeisers.

09-12-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-12-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

09-12-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

09-12-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Samenstellen bidbook, correspondentie met in doorstart geïnteresseerde
partijen.

09-12-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator heeft diverse stukken aangeleverd gekregen. Deze dienen nog nader
te w orden onderzocht.

09-12-2019
1

Curator onderzoekt nog de boekhouding en administratie.

09-04-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 4 april 2018. De jaarrekening
over 2016 is gedeponeerd op 14 juni 2017. De jaarrekening over 2015 is
gedeponeerd op 28 juni 2016. Aan de deponeringsverplichting is voldaan.

09-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vennootschap is gelet op haar omvang niet controleplichtig.

09-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is in 1988 opgericht. De eventueel nog niet nagekomen
stortingsverplichting is dan ook verjaard, reden w aarom curator hier geen
onderzoek naar heeft verricht.

09-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-12-2019
1

Nog te onderzoeken.

Nee

08-01-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-12-2019
1

Toelichting
Nog te onderzoeken.

In onderzoek

08-01-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het inhoudelijke rechtmatigheidsonderzoek dient nog te w orden opgestart.

09-12-2019
1

Inmiddels zijn de rechtmatigheidsonderzoeken opgestart. Curator verw acht in
de komende verslagperiode de onderzoeken te hebben afgerond.

08-01-2021
5

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn vooralsnog niet afgerond.

09-04-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste check boekhouding en bankafschriften, nagaan deponeringsdata
jaarrekeningen.

09-12-2019
1

Veiligstellen administratie, voorbereidingen onderzoeken.

10-03-2020
2

aanvang inhoudelijk rechtmatigheidsonderzoek

17-06-2020
3

voortzetting inhoudelijk rechtmatigheidsonderzoek

25-09-2020
4

voortzetting inhoudelijk rechtmatigheidsonderzoek

08-01-2021
5

voortzetting inhoudelijk rechtmatigheidsonderzoek

09-04-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2.359,50

09-12-2019
1

Toelichting
De tot nu toe genoteerde boedelvordering bestaat uit de kosten die zijn
gemaakt om de standen van de w erken op te nemen.

€ 91.928,67
Toelichting
De kosten die zijn gemaakt om de standen van de w erken op te nemen, zijn
inmiddels vergoed. De vordering van € 91.928,67 betreft de boedelvordering
van UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

08-01-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 478.146,00

09-12-2019
1

Toelichting
Gefailleerde vormde samen met Postma Beheer B.V. een fiscale eenheid voor
de omzetbelasting. De ingediende vordering van de Belastingdienst betreft
een voorlopige aanslag ex art. 29 lid 7 OB van € 423.000, en de loonheffingen
over de 8e en 9e periode 2019, in totaal groot € 55.146.

€ 650.140,00

17-06-2020
3

Toelichting
De ingediende vorderingen van de Belastingdienst betreffen de voorlopige
aanslag ex art. 29 lid 7 OB, omzetbelasting en loonheffingen.

€ 650.140,00

25-10-2021
7

Toelichting
Gefailleerde en Postma Beheer B.V. vormden samen een fiscale eenheid voor
de omzetbelasting. De door die fiscale eenheid verschuldigde aanslag ex art.
29 lid 7 OB bedraagt € 435.694, terw ijl curator in beide faillissementen slechts
bekend is met een totaal van € 178.000 aan terug te vorderen btw . Gelet op
het voorgaande zal curator de Belastingdienst onderbouw d met stukken
verzoeken om de aanslag naar beneden bij te stellen.

€ 415.461,00

09-05-2022
8

Toelichting
De Belastingdienst heeft haar aanslag ex art. 29 lid 7 OB bijgesteld naar €
203.135.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

09-12-2019
1

Vooralsnog onbekend.

€ 36.489,88

08-01-2021
5

Toelichting
De hoogpreferente vordering van UW V bedraagt € 5.949,59. Zijn
laagpreferente vordering bedraagt € 30.540,29.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog geen.

09-12-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
113

09-12-2019
1

121

10-03-2020
2

128

17-06-2020
3

129

25-09-2020
4

131

08-01-2021
5

132

09-04-2021
6

133

25-10-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.435.905,77

09-12-2019
1

€ 1.642.365,46

10-03-2020
2

€ 1.666.737,41

17-06-2020
3

€ 1.684.440,07

25-09-2020
4

€ 1.800.342,83

08-01-2021
5

€ 1.801.787,62

09-04-2021
6

€ 1.677.964,46

25-10-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan curator hierover nog geen uitspraken
doen.

09-12-2019
1

Curator verw acht dat het faillissement zal w orden opgeheven bij gebrek aan
baten.

17-06-2020
3

Zoals de zaken er nu voorstaan, verw acht curator dat het faillissement zal
w orden afgew ikkeld op de voet van art. 137a Fw . Dit brengt met zich dat aan
de concurrente pre-faillissementsschuldeisers geen uitkering zal kunnen
w orden gedaan.

25-10-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren, belastingdienst.

09-12-2019
1

Correspondentie crediteuren, belastingdienst.

10-03-2020
2

Correspondentie crediteuren, belastingdienst.

17-06-2020
3

Correspondentie crediteuren, belastingdienst.

25-09-2020
4

Correspondentie crediteuren

08-01-2021
5

Correspondentie crediteuren

09-04-2021
6

Correspondentie crediteuren.

25-10-2021
7

Beoordeling fiscale schulden, correspondentie Belastingdienst.

09-05-2022
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gefailleerde w as op de faillissementsdatum betrokken bij een gerechtelijke
procedure tegen de heer De Grood.

9.2 Aard procedures

09-12-2019
1

9.2 Aard procedures
In conventie vorderde gefailleerde de betaling van de openstaande
vorderingen van ongeveer € 6.500. In reconventie vordert de debiteur
vergoeding van de schade als gevolg van een gebrekkige uitvoering van de
w erkzaamheden door gefailleerde. Deze tegenvordering overtreft de vordering
van gefailleerde.

09-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Kort na de faillissementsdatum zou gefailleerde zich dienen uit te laten over
een te houden contra-enquête. Evenw el is de zaak geschorst, w aarna curator
is opgeroepen om zich uit te laten over het voortzetten van de procedure.
Curator houdt ruggenspraak met ARAG Rechtsbijstand, de gemachtigde van
gefailleerde.

09-12-2019
1

Kort na het uitbrengen van dit verslag zal de contra-enquête w orden
gehouden.

10-03-2020
2

De contra-enquête is geannuleerd in verband met de corona-uitbraak. Kort
voorafgaand aan het uitbrengen van dit verslag heeft de rechtbank bij partijen
de verhinderdata opgevraagd. Vooralsnog is er geen nieuw e datum bepaald.

17-06-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de contra-enquête plaatsgevonden. De
zaak is verw ezen naar de rol voor akte na contra-enquête.

25-09-2020
4

In de afgelopen verslagperiode is vonnis gew ezen. De vorderingen van
gefailleerde in conventie zijn toegew ezen en de vorderingen van de debiteur in
reconventie zijn afgew ezen. Inmiddels heeft de debiteur jegens de boedel
voldaan aan hetgeen w aartoe hij veroordeeld w as. Daarmee is deze
procedure afgew ikkeld.

08-01-2021
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Beoordelen procedure, correspondentie met ARAG Rechtsbijstand.

09-12-2019
1

Bijw onen contra-enquête, verdere proceshandelingen.

10-03-2020
2

correspondentie gemachtigde, correspondentie rechtbank.

17-06-2020
3

correspondentie gemachtigde en rechtbank, bijw onen contra-enquête

25-09-2020
4

correspondentie gemachtigde en rechtbank.

08-01-2021
5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:

09-12-2019
1

de afw ikkeling van de verzekeringsovereenkomsten
het zo mogelijk te gelde maken van de activa
de inning van de vorderingen op debiteuren
het afrekenen met Rabobank
het opzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken
de verdere correspondentie met crediteuren
In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:

10-03-2020
2

de inning van de vorderingen op debiteuren
het afrekenen met Rabobank
het voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken
de verdere correspondentie met crediteuren
In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:

17-06-2020
3

het voortzetten van de inning van de vorderingen op debiteuren
het voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken
de verdere correspondentie met crediteuren
In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:

25-09-2020
4

het voortzetten van de inning van de vorderingen op debiteuren
het voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken
In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:

08-01-2021
5

het voortzetten van de inning van de vorderingen op debiteuren
het voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken
In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:

09-04-2021
6

de inning van de vorderingen op debiteuren;
het afronden van de rechtmatigheidsonderzoeken.
Na de ontvangst van de aangepaste aanslag ex art. 29 lid 7 OB zal de
afw ikkeling van het faillissement w orden ingezet.

25-10-2021
7

De curator zal direct na het uitbrengen van dit verslag de afw ikkeling van het
faillissement inzetten.

09-05-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan curator hierover nog geen uitspraken
doen.

09-12-2019
1

Curator verw acht de afw ikkeling van het faillissement binnen een half jaar na
het uitbrengen van dit verslag te kunnen inzetten.

08-01-2021
5

De termijn w aarbinnen de afw ikkeling van het faillissement kan w orden ingezet
is afhankelijk van de w ijze w aarop de incassotrajecten verlopen. Idealiter
w ordt de afw ikkeling van het faillissement in de komende verslagperiode
ingezet.

09-04-2021
6

De afw ikkeling van het faillissement zal in de komende verslagperiode w orden
ingezet.

25-10-2021
7

De curator verw acht dat het faillissement in de komende verslagperiode zal
zijn afgew ikkeld.

09-05-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
9-11-2022

09-05-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden

09-12-2019
1

Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden.

10-03-2020
2

Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden.

17-06-2020
3

Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden.

25-09-2020
4

Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden.

08-01-2021
5

Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden.

09-04-2021
6

Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden

25-10-2021
7

Opstellen verslag, gereedmaken afw ikkelstukken, financiële w erkzaamheden.

09-05-2022
8

Bijlagen
Bijlagen

