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

R-C
Curator

7
02-09-2022
F.05/20/390
NL:TZ:0000163919:F001
10-11-2020

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr E.A.S. Jansen

Algemene gegevens
Naam onderneming
FG-media BV

07-12-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FG-media BV,
statutair gevestigd te Nijmegen, kantoorhoudende te (3447 GZ) W oerden aan
de Trasmolenlaan 12, handelend onder de naam F-Graphics, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 10045003.

07-12-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens de registers van de Kamer van Koophandel voert de rechtspersoon
een reclamebureau.

07-12-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Thans onbekend.

07-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

07-12-2020
1

Boedelsaldo
€ 13,60

07-12-2020
1

€ 2.645,11

02-03-2021
2

€ 3.775,12

01-06-2021
3

€ 3.858,88

01-09-2021
4

€ 3.858,88

03-03-2022
6

€ 56.536,61

02-09-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-11-2020

07-12-2020
1

t/m
6-12-2020
van
7-6-2021

02-03-2021
2

t/m
1-3-2021
van
2-3-2021

01-06-2021
3

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021

01-09-2021
4

t/m
1-9-2021
van
2-9-2021

01-12-2021
5

t/m
30-11-2021
van
1-12-2021

03-03-2022
6

t/m
1-3-2022
van
2-3-2022
t/m
1-9-2022

Bestede uren

02-09-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

40 uur 18 min

2

44 uur 0 min

3

54 uur 48 min

4

14 uur 6 min

5

18 uur 6 min

6

20 uur 36 min

7

13 uur 48 min

totaal

205 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren in het onderhavige faillissement zijn besteed aan overleg met de
(middellijk) bestuurder, het te w oord staan van diverse klanten en het ontslag
van het personeel van gefailleerde vennootschap.

07-12-2020
1

De uren in het onderhavige faillissement zijn besteed aan het te w oord staan
van diverse klanten c.q. schuldeisers, de verkoop van activa en het
rechtmatigheidsonderzoek.

02-03-2021
2

De uren in het onderhavige faillissement zijn met name besteed aan het
verzoek aan Dienst Justis om garantstelling, het leggen van (conservatoir)
beslag op de w oning van de indirect bestuurder en het uitbrengen van een
dagvaarding jegens de bestuurder(s) van gefailleerde vennootschap.

01-06-2021
3

De uren in het onderhavige faillissement zijn in de vierde verslagperiode met
name besteed aan correspondentie met een debiteur en het controleren van
(de status van) de executieveiling van de w oning van de indirect bestuurder
van gefailleerde vennootschap door de hypotheekhouder.

01-09-2021
4

idem aan verslag 4. Daarnaast heeft de curator de reeds aan de bestuurders
betekende dagvaarding gedurende de vijfde verslagperiode aangebracht bij
de rechtbank Gelderland. De datum w aartegen is gedagvaard is 24 november
2021. De procedure tegen de bestuurders is daarmee aanhangig.

01-12-2021
5

In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder veroordeeld voor het
faillissementstekort. Zijn w oning w as inmiddels al onderhands geëxecuteerd.
De eerste hypotheekhouder is voldaan. Er is (door een andere
belanghebbende) om een rangregeling gevraagd ter verdeling van de overige
executie-opbrengst. De curator heeft de hoogte van de vordering nader
onderbouw d aan de hand van het vonnis en andere stukken, zoals de
crediteurenlijst en het tussentijds financieel verslag, zodat de rechtercommissaris in de rangregeling de vordering kan w aarderen. De uitkomst van
deze w aardering, en de w aardering van de vorderingen van de andere
beslagleggers w ordt thans afgew acht.

03-03-2022
6

De rechter-commissaris in de rangregeling verzocht de curator de vordering
van het boedeltekort nader te onderbouw en, door het houden van een
verificatievergadering in onderhavig faillissement. Die heeft plaatsgevonden.
Vervolgens is de vordering van de curator uiteindelijk meegenomen in de
verdeling van de overw aarde op de geëxecuteerde w oning van de
bestuurder voor een bedrag van € 386.000,00.
Aanvankelijk ontving de curator van de notaris slechts een bedrag van €
2.500 uitgekeerd uit de pro rata parte verdeling van de overw aarde. Daar
heeft de curator rekening en verantw oording van gevraagd en toen bleek dat
de notaris abusievelijk de tw eede hypotheekhouder tw eemaal had betaald
(tw ee maal € 108.000). Nadat dat rechtgezet w as, ontving de boedel
afgelopen verslagperiode alsnog een nabetaling van circa € 50.000,00. Dat
maakt de voorlopige opbrengst van de
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure circa € 52.500,00.
Andere verhaalsmogelijkheden zijn niet gevonden.

02-09-2022
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder van FG-media BV is FHH International BV w aarvan Stichting
Administratiekantoor Frans Nijmegen enig aandeelhouder is en de heer F.J.J.
Hendriks bestuurder. Het aandeelhoudersregister van FG-media BV heeft de
curator nog niet mogen ontvangen.

07-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er, voor zover
bekend, geen procedures aanhangig.

07-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
Onbekend.

07-12-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde vennootschap zou een bedrijfsruimte hebben gehuurd aan het
Kerkenbos in Nijmegen, w elke reeds voor datum faillissement zou zijn ontruimd
en opgeleverd aan de verhuurder.

07-12-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de (middellijk) bestuurder van gefailleerde zou onder meer de coronacrisis de oorzaak van het faillissement zijn.

07-12-2020
1

Ik heb nog in onderzoek of dit de juiste en/of enige oorzaak van het
faillissement is.
In onderzoek.

02-03-2021
2

De direct en indirect bestuurders van gefailleerde vennootschap zijn
gedurende de derde verslagperiode door de curator aansprakelijk gesteld voor
het boedeltekort. De bestuurders hebben namelijk de administratie- en
deponeringsplicht geschonden. Daarmee is het kennelijk onbehoorlijk bestuur
een vaststaand feit en bestaat het w ettelijk vermoeden dat deze
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

01-06-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

07-12-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren drie personeelsleden in dienst van de
gefailleerde vennootschap. Eén w erknemer heeft zelf zijn
arbeidsovereenkomst beëindigd op grond van artikel 39 Fw in verband met het
vinden van een nieuw e baan. De andere tw ee arbeidsovereenkomsten heeft
de curator na machtiging daartoe van de rechter-commissaris beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

07-12-2020
1

Toelichting
Uit gegevens van de Kamer van Koophandel volgt dat er zes w erkzame
personen w aren.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-11-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden van de curator bestonden uit het beëindigen van de
arbeidsovereenkomsten en het begeleiden van de personeelsleden in het
kader van de loongarantieregeling. Ook heeft de curator op verschillende
momenten met het UW V contact gehad over de loongarantieregeling
De komende verslagperiode zal de curator erop toezien dat de
loongarantieregeling ten aanzien van de personeelsleden door het UW V w ordt
toegepast. Daarna resteert verificatie van de (preferente) vordering van het
UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

07-12-2020
1

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

07-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

07-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
FG-media BV zou een zestal computers (merk: Apple) in eigendom hebben.
Deze zouden zijn opgeslagen bij de (middellijk) bestuurder.

07-12-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Thans onbekend.

07-12-2020
1

De fiscus heeft – gelet op haar vorderingen op failliet – een voorrecht op de
opbrengst van de bodemzaken.

02-03-2021
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de (middellijk) bestuurder om specificaties en foto’s van de
computers verzocht om te w aarde daarvan te (laten) bepalen. Een (voormalig)
w erknemer heeft interesse in de overname van de computers.

07-12-2020
1

Tw ee iMac's zijn verkocht aan een voormalig w erknemer voor € 1.736,35 (incl.
btw ). Drie iMac's zijn geveild door TBauctions. De opbrengst hiervan is nog niet
bijgeschreven op de faillissementsrekening. Eén iMac is afgevoerd omdat die
niet kon w orden ontgrendeld.

02-03-2021
2

De opbrengst van de veiling is inmiddels bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

01-06-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

07-12-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

07-12-2020
1

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

07-12-2020
1

Na het eerste verslag bleek dat failliet een aantal domeinnamen van klanten
op haar eigen naam heeft geregistreerd. De curator heeft deze klanten
benaderd om het gebruik daarvan tegen vergoeding op hun naam te zetten.

02-03-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

07-12-2020
1

Het gebruik van een drietal domeinnamen is overgedragen aan derden. De
totale opbrengst hiervan bedraagt € 787,00 (incl. btw ).

02-03-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Thans onbekend.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

07-12-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Thans onbekend.

07-12-2020
1

Het lijkt erop dat de bestuurder van gefailleerde vennootschap, FHH
International BV, heeft gefactureerd voor w erkzaamheden die zijn uitgevoerd
door failliet. De curator heeft FHH International BV hierop aangesproken. Het
gaat in ieder geval om een factuur van € 4.377,30. Dit is (tevens) onderdeel
van het rechtmatigheidsonderzoek.

02-03-2021
2

In de vierde verslagperiode is gebleken dat er mogelijk vorderingen op een
derde bestaan. Deze debiteur betw ist echter dat hij de in de administratie van
gefailleerde aangetroffen facturen verschuldigd is. De volgende verslagperiode
zal de curator dit nader onderzoeken.

01-09-2021
4

De verw eren van de debiteur heeft de curator nader in onderzoek.

01-12-2021
5

De verw eren van de debiteur zijn aan de bestuurder voorgelegd maar daar is
nog geen volledige adequate reactie opgekomen, mogelijk mede gezien de
aansprakelijkstelling ex artikel 2:248 BW . De curator tracht het de komende
verslagperiode af te ronden. De factuurw aarde in totaal bedraagt overigens
slechts
€ 3.500,00.

03-03-2022
6

Gezien het gemotiveerde verw eer en het relatief beperkte belang –
afw egend tegen de te maken kosten - is besloten de in het vorige verslag
genoemde vordering ad circa € 3.500,00 af te boeken. De BTW zal niet
w orden teruggevraagd gezien de hoge fiscale vorderingen in dit faillissement,
die daarvoor een verrekeningspositie zijn.

02-09-2022
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

07-12-2020
1

Voor zover bekend niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend niet van toepassing.

07-12-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend niet van toepassing.

07-12-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Voor zover bekend niet van toepassing.

07-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend niet van toepassing.

07-12-2020
1

5.6 Retentierechten
Voor zover bekend niet van toepassing.

07-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend niet van toepassing.

07-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

07-12-2020
1

Thans niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
ING Bank NV is verzocht om het saldo van € 13,60 over te maken naar de
faillissementsrekening.

07-12-2020
1

Het saldo van € 13,60 en het nadien ontstane saldo van € 108,16, een
bijschrijving van de Gemeente Nijmegen, zijn bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

02-03-2021
2

De teruggaaf ad € 83,76 van Exact op de bankrekening van gefailleerde
vennootschap bij ING Bank NV is door ING doorgestort naar de
faillissementsrekening.

01-09-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

07-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-12-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

07-12-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

07-12-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

07-12-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

07-12-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

07-12-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

07-12-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog heeft de curator geen administratie van de (middellijk) bestuurder
mogen ontvangen. De curator heeft de bestuurder gew ezen op zijn plicht om
de curator de inlichtingen te verschaffen die de curator nodig acht voor de

07-12-2020
1

afw ikkeling van het faillissement, ex art. 105 lid 1 jo. art. 106 Fw . Vanw ege
gezondheidsklachten zou de (middellijk) bestuurder daar thans niet toe in
staat zijn.
De curator heeft slechts beperkte informatie en stukken van de (middellijk)
bestuurder mogen ontvangen. Hieruit volgt vooralsnog dat niet is voldaan aan
de boekhoudplicht. De (middellijk) bestuurder zou hierover contact hebben met
zijn boekhouder.

02-03-2021
2

Gedurende de derde verslagperiode heeft de curator w ederom niet of
nauw elijks (aanvullende) stukken en informatie mogen ontvangen. De curator
heeft hieruit de conclusie getrokken dat niet is voldaan aan de
administratieplicht.

01-06-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

07-12-2020
1

De laatst gedeponeerde jaarrekening is die over boekjaar 2013. Deze
jaarrekening is (veel) te laat gedeponeerd. Er is aldus niet voldaan aan de
deponeringsplicht ex art. 2:394 BW .

02-03-2021
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

07-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onederzoek.

07-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

07-12-2020
1

In onderzoek.

Toelichting
Zoals onder paragraaf 1.5 van het onderhavige openbaar verslag staat
opgenomen, heeft de curator de direct en indirect bestuurders van gefailleerde
vennootschap op grond van art. 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het
boedeltekort. De bestuurders hebben namelijk de administratie- en
deponeringsplicht geschonden. Daarmee is het kennelijk onbehoorlijk bestuur
een vaststaand feit en bestaat het w ettelijk vermoeden dat deze
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

01-06-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

07-12-2020
1

Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

07-12-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Niet van toepassing.

07-12-2020
1

De curator heeft, na toestemming daartoe van de rechter-commissaris, een
beroep gedaan op de ‘Garantstellingsregeling voor curatoren’ van het
ministerie van Veiligheid & Justitie om nader onderzoek te kunnen doen.

02-03-2021
2

Gedurende de derde verslagperiode heeft de curator de verzochte
garantstelling ontvangen. Hierna heeft de curator voor zijn vordering uit
hoofde van onbehoorlijk bestuur (conservatoir) beslag gelegd op de w oning
van de indirect bestuurder en heeft hij de bestuurders gedagvaard in een
bodemprocedure.

01-06-2021
3

Naast de curator hadden reeds tw ee andere schuldeisers van de indirect
bestuurder (executoriaal) beslag gelegd op zijn w oning. Gedurende de vierde
verslagperiode is de hypotheekhouder overgegaan tot executie van de
w oning. Thans is het w achten op de goedkeuring van de voorzieningenrechter
voor een onderhandse (executie)verkoop van de w oning door de
hypotheekhouder. De curator maakt als conservatoir beslaglegger aanspraak
op een pro rata parte deel van de overw aarde van de w oning – te verdelen
met de andere tw ee schuldeisers. De bestuurder is gedagvaard tegen 24
november 2021.

01-09-2021
4

De voorzieningenrechter heeft op 18 oktober 2021 goedkeuring gegeven voor
de onderhandse (executie)verkoop van de w oning van de indirect bestuurder
van gefailleerde vennootschap door de hypotheekhouder. De uiterste
passeerdatum voor de onderhandse (executie)verkoop is bepaald op 26
november 2021. Deze levering heeft uiteindelijk ook op deze datum
plaatsgevonden. De curator is in afw achting van het bericht van de notaris
over de verdeling van de overw aarde van de w oning.

01-12-2021
5

De curator heeft de dagvaarding jegens de bestuurders gedurende de vijfde
verslagperiode aangebracht bij de rechtbank Gelderland. De datum w aartegen
is gedagvaard, is 24 november 2021. De bestuurders hebben zich niet gesteld
in de procedure en de procedure staat thans op rol voor (verstek)vonnis op 22
december 2021.
In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder veroordeeld voor het
faillissementstekort. Zijn w oning w as inmiddels al onderhands geëxecuteerd.
De eerste hypotheekhouder is voldaan. Er is (door een andere
belanghebbende) om een rangregeling gevraagd ter verdeling van de overige
executie-opbrengst. De curator heeft de hoogte van de vordering nader
onderbouw d aan de hand van het vonnis en andere stukken, zoals de
crediteurenlijst en het tussentijds financieel verslag, zodat de rechtercommissaris in de rangregeling de vordering kan w aarderen. De uitkomst van
deze w aardering, en de w aardering van de vorderingen van de andere
beslagleggers w ordt thans afgew acht.

03-03-2022
6

Ik verw ijs naar de inleiding op dit 7e verslag.

02-09-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

07-12-2020
1

Naast het salaris van de curator zijn er nog geen boedelvorderingen
ingediend. Het UW V zal in ieder geval een boedelvordering op gefailleerde
onderneming hebben.

€ 21.269,96

01-06-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 21.269,96.

€ 21.269,96

03-03-2022
6

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 21.269,96.

€ 21.269,96

8.2 Pref. vord. van de fiscus

02-09-2022
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

07-12-2020
1

Thans onbekend.

€ 55.740,00

02-03-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft diverse preferente vorderingen ingediend uit hoofde van OB, LH
en VPB voor een totaalbedrag van € 55.740,00.

€ 254.847,00

01-06-2021
3

Toelichting
Het totaalbedrag aan ingediende preferente vorderingen van de fiscus
bedraagt thans € 254.847,00.

€ 254.947,00

01-09-2021
4

Toelichting
Het totaalbedrag aan ingediende preferente vorderingen van de fiscus
bedraagt thans € 254.947,00.

€ 254.947,00

03-03-2022
6

Toelichting
Het totaalbedrag aan ingediende preferente vorderingen van de fiscus
bedraagt thans € 254.947,00.

€ 254.947,00

8.3 Pref. vord. UWV

02-09-2022
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

07-12-2020
1

Thans onbekend.

€ 18.451,94

01-06-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft een tw eetal preferente vorderingen ingediend van in totaal €
18.451,94.

€ 18.451,94

03-03-2022
6

Toelichting
Het UW V heeft een tw eetal preferente vorderingen ingediend van in totaal €
18.451,94.

€ 18.451,94

02-09-2022
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 13.078,10

07-12-2020
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ad € 953,42
uit hoofde van de faillissementsaanvraag en uit hoofde van loonvorderingen,
van € 12.124,68. De loonvorderingen w orden mogelijk (deels) overgenomen
door het UW V.

€ 13.078,10

01-12-2021
5

Toelichting
De curator heeft de aanvrager van het faillissement verzocht zijn
loonvorderingen opnieuw in te dienen gelet op de vergoeding die hij reeds –
onder de loongarantieregeling - heeft ontvangen van het UW V.

€ 13.341,52

03-03-2022
6

€ 4.396,84

02-09-2022
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

07-12-2020
1

Toelichting
Er hebben thans zes concurrente crediteuren een vordering ingediend in het
onderhavige faillissement.

8

02-03-2021
2

Toelichting
Er hebben zich thans acht concurrente crediteuren gemeld.

10

01-06-2021
3

Toelichting
Er hebben zich thans 10 concurrente crediteuren gemeld.

11

01-12-2021
5

Toelichting
Er hebben zich thans 11 concurrente crediteuren gemeld.

11

03-03-2022
6

11

02-09-2022
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.520,67

07-12-2020
1

Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente vorderingen bedraagt tot op heden €
8.520,67.

€ 13.591,16

02-03-2021
2

Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente vorderingen bedraagt tot op heden €
13.591,16.

€ 22.344,32

01-06-2021
3

Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente vorderingen bedraagt tot op heden €
22.344,32.

€ 22.872,47

01-12-2021
5

Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente vorderingen bedraagt tot op heden €
22.872,47.

€ 22.872,47

03-03-2022
6

Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente vorderingen bedraagt tot op heden €
22.872,47.

€ 22.872,47

02-09-2022
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling van
dit faillissement.

07-12-2020
1

Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten. Er zal geen uitkering aan preferente- en concurrente crediteuren
kunnen plaatsvinden.

02-09-2022
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren die zich bij de curator melden, w orden verzocht hun
vordering(en) in te dienen in het faillissement. De curator heeft (vooralsnog)
geen crediteurenlijst van de (middellijk) bestuurder mogen ontvangen.

07-12-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend niet van toepassing.

07-12-2020
1

De curator heeft de bestuurders van gefailleerde vennootschap gedagvaard.

01-06-2021
3

De curator heeft de dagvaarding jegens de bestuurders aangebracht bij de
rechtbank Gelderland.

01-12-2021
5

Ik verw ijs naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

03-03-2022
6

Ik verw ijs naar de inleiding bij dit verslag.

02-09-2022
7

9.2 Aard procedures
Voor zover bekend niet van toepassing.

07-12-2020
1

De curator heeft de bestuurders uit hoofde van onbehoorlijk bestuur, ex art.
2:248 BW , aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

01-06-2021
3

9.3 Stand procedures
Voor zover bekend niet van toepassing.

07-12-2020
1

De dag w aartegen de dagvaarding van de curator moeten w orden
aangebracht bij de rechtbank is w oensdag 24 november 2021.

01-06-2021
3

De procedure is thans aanhangig. De bestuurders hebben zich niet gesteld in
de procedure en de procedure staat thans op rol voor (verstek)vonnis op 22
december 2021.

01-12-2021
5

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

07-12-2020
1

De curator heeft beslagrekest opgesteld ten behoeve van beslag op de
w oning van de indirect bestuurder en een dagvaarding opgesteld ten behoeve
van een bodemprocedure jegens de bestuurders.

01-06-2021
3

De curator houdt de w ijze van executieverkoop van de w oning van de indirect
bestuurder en het separeren van de overw aarde ten behoeve van de boedel
en de andere tw ee schuldeisers nauw lettend in de gaten en gaat tijdig over
tot aanbrengen van de dagvaarding.

01-09-2021
4

idem aan verslag 4. Daarnaast het voortzetten van de procedure jegens de
bestuurders.

01-12-2021
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Gedurende de volgende verslagperiode dient de curator de door hem
opgevraagde informatie en stukken van de (middellijk) bestuurder te
ontvangen en zal de curator trachten om de computers van gefailleerde
vennootschap te gelde te maken.

07-12-2020
1

Gedurende de volgende verslagperiode zal de curator het
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

02-03-2021
2

Gedurende de volgende verslagperiode zal de curator bezien of een minnelijke
regeling met de bestuurders tot de mogelijkheden behoort.

01-06-2021
3

Ook gedurende de volgende verslagperiode zal de curator bezien of een
minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort. Dit zal mede afhankelijk zijn
van de uitkomst van de executieverkoop van de w oning van de indirect
bestuurder. W ordt niet geschikt, dan zal de dagvaarding aanhangig w orden
gemaakt.

01-09-2021
4

De curator zal het (verstek)vonnis in de procedure tegen de bestuurders
afw achten.

01-12-2021
5

De curator zal de rangregeling terzake de verdeling van de executie-opbrengst
van de w oning van de bestuurder afw achten, c.q. w aar nodig zijn ziensw ijze
geven op de w aardering van de vorderingen van de andere beslagleggers.
Daarnaast zal de discussie omtrent de laatste bekende debiteurenposten
w orden afgew ikkeld.

03-03-2022
6

De w erkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond.

02-09-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans onbekend.

07-12-2020
1

Dit verslag is tevens het eindverslag. Het faillissement zal w orden
voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten.

02-09-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Niet aan de orde.

07-12-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

