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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bouw bedrijf Van den Broek B.V.

10-03-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUW BEDRIJF VAN
DEN BROEK B.V., statutair gevestigd te Geldermalsen, gevestigd aan de
Tiendw eg 3, Unit 5, te (4152 GC) Rhenoy. Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 58942599

10-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Het uitoefenen en exploiteren van een bouw bedrijf, handel in
(bouw )materialen, advisering op het gebied van bouw , het verkopen van
roerende zaken, advies op het gebied van onderhoud en renovatie van
gebouw en al dan niet in de vorm van meerjarenplannen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 402.987,00

€ -275.885,00

€ 137.011,00

2017

€ 697.387,00

€ 7.669,00

€ 237.921,00

2016

€ 329.867,00

€ 17.876,00

€ 136.117,00

Toelichting financiële gegevens

10-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekeningen van 2016, 2017 en 2018 zijn alle drie gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel.

10-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

10-03-2020
1

Toelichting
Bouw bedrijf Van den Broek B.V. heeft één personeelslid in dienst.

Boedelsaldo
€ 907,50

10-03-2020
1

€ 3.250,83

09-06-2020
2

€ 2.777,88

17-03-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-2-2020

10-03-2020
1

t/m
9-3-2020
van
10-3-2020

09-06-2020
2

t/m
8-6-2020
van
9-6-2020

18-09-2020
3

t/m
18-9-2020
van
19-9-2020

17-12-2020
4

t/m
17-12-2020
van
18-12-2020

17-03-2021
5

t/m
16-3-2021
van
17-3-2021

03-06-2021
6

t/m
1-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

44 uur 12 min

2

72 uur 48 min

3

41 uur 30 min

4

7 uur 48 min

5

2 uur 6 min

6

6 uur 6 min

totaal

174 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouw bedrijf Van
den Broek B.V. is opgericht op 7 oktober 2013. Sinds 7 oktober 2013 is E. van
den Broek Beheer B.V. enig bestuurder en enig aandeelhouder van
Bouw bedrijf Van den Broek B.V. Bestuurder van E. van den Broek Beheer B.V. is
de heer E.J. van den Broek.

10-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bij curator bekend, is één procedure aanhangig, w aarbij
Bouw bedrijf Van den Broek B.V. betrokken is. Dit betreft een procedure die
loopt tussen een opdrachtgever en Bouw bedrijf Van den Broek B.V.. De
procedure is inmiddels geschorst.

10-03-2020
1

Curator is nog in afw achting van aanlevering van het volledig dossier en komt
in haar volgende verslag terug op het w el of niet overnemen van deze
procedure.
Verslag 2:
Curator heeft inmiddels het volledige dossier ontvangen en doorgenomen.
Curator heeft nog geen beslissing genomen met betrekking tot het al dan niet
overnemen van deze procedure. Komende verslagperiode komt curator hierop
terug.

09-06-2020
2

Verslag 3:
De procedure is met goedvinden van beide partijen doorgehaald.

18-09-2020
3

1.3 Verzekeringen
Curator heeft de verzekeraars verzocht de verzekeringen tot een einde te
leiden en is in afw achting van een bevestiging hieromtrent.

10-03-2020
1

De verzekeringen zijn tot een einde geleid.

18-09-2020
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurde van Maatschap Spronk O/G een bedrijfsruimte gelegen aan
het adres Tiendw eg 3 te (4152 GC) Rhenoy.
Op 20 februari 2020 heeft curator, na toestemming van de rechtercommissaris, de huurovereenkomst opgezegd met inachtneming van de
w ettelijke opzegtermijn van drie maanden.
Gelijktijdig met de opzegging van de huurovereenkomst is Maatschap Spronk
O/G verzocht zijn vorderingen ter verificatie in te dienen.
Het gehuurde is tegen 1 maart 2020, in overeenstemming tussen verhuurder
en curator, opgezegd en bezemschoon opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

10-03-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de bestuurder
van Bouw bedrijf Van den Broek B.V. het navolgende.

10-03-2020
1

De eerste jaren na de oprichting w as er sprake van 'normale en gezonde
groei'. W el w erd het aandeel van bouw voor particulieren steeds groter. Met
name deze laatste markt is de laatste jaren aan het veranderen, w aardoor het
minder makkelijk is om deze markt te bedienen. Daarnaast zijn er een aantal
grotere projecten uitgesteld in verband met de stikstofproblematiek. Deze
beide aspecten leiden ertoe dat de w erkvoorraad onder druk is komen te
staan, terw ijl lopende kosten niet konden w orden gereduceerd. Gelet op de
directe schuldpositie van ruim een ton en het feit dat er onvoldoende
w erkvoorraad w as, heeft de directie daaropvolgend besloten het faillissement
aan te vragen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

10-03-2020
1

Toelichting
Bouw bedrijf Van den Broek B.V. had ten tijde van de faillietverklaring één
personeelslid in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

10-03-2020
1

Toelichting
In het jaar voor faillissement w as er één personeelslid in dienst

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-2-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Naar verw achting geen.

10-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Bouw bedrijf Van den Broek B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom.

10-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventariszaken en materialen

€ 1.913,22

totaal

€ 1.913,22

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de boedel van Bouw bedrijf Van den Broek B.V. heeft curator inventariszaken
en bouw materieel aangetroffen. Dit is een samenstelling van bedrijfsmiddelen
en voorraad. Deze zaken bevinden zich op drie verschillende locaties, te w eten
een loods te Rhenoy en bij tw ee projecten in Hoorn en Maren-Kessel. Curator
heeft de inventariszaken en het bouw materieel laten taxeren door Troostw ijk
W aardering & Advies. De w aarde van voornoemde activa bleek zeer laag te
zijn.

10-03-2020
1

De zaken op locatie te Rhenoy zijn verkocht voor een bedrag van € 907,50,
aan de nieuw e huurder van de bedrijfsruimte. Gelet op het bepaalde in artikel
176 lid 1 Fw (nieuw ) is voor de verkoop geen toestemming van de rechtercommissaris verkregen. Een onderdeel van de (ver)koop is dat met de
verhuurder een nieuw e huurder kon w orden overeengekomen, dat de huur per
1 maart 2020 is geëindigd, er in het geheel geen huurpenningen (meer)
w orden ingediend in het faillissement en de loods w ordt geacht bezemschoon
te zijn opgeleverd.
Curator beziet nog of de zaken bij de tw ee projecten te gelde kunnen w orden
gemaakt.
Verslag 2:
De zaken op locatie bij de tw ee projecten zijn te gelde gemaakt. De zaken in
Hoorn zijn voor een bedrag van € 500,00 inclusief BTW verkocht en de zaken in
Maren-Kessel zijn voor een bedrag van € 750,00 exclusief BTW verkocht.
De totale opbrengst van de inventariszaken en materialen bedraagt dan ook
een bedrag van € 1.913,22 exclusief BTW . Nu de verkoopopbrengst minder dan
€ 2.000,00 bedraagt, heeft curator hiervoor ex artikel 175 lid 1
Faillissementsw et geen toestemming aan de rechter-commissaris hoeven
vragen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

09-06-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Een aantal van de hiervoor beschreven bedrijfsmiddelen vallen aan te merken
als bodemzaken. Nu er geen verpanding van de bedrijfsmiddelen heeft
plaatsgevonden, speelt het bodemvoorrecht echter niet.

10-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Curator beziet nog of de zaken bij de tw ee projecten te gelde kunnen w orden
gemaakt.

10-03-2020
1

Verslag 2:
Naar verw achting geen.

09-06-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Curator heeft w at bouw materieel aangetroffen, zie hetgeen is aangegeven bij
"bedrijfsinventaris".

10-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Curator heeft van de bestuurder vernomen dat ten tijde van de
faillietverklaring er tw ee lopende projecten gaande w aren. Curator zal deze
projecten niet (later) afronden.

10-03-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Curator heeft geen andere activa aangetroffen, naast de bedrijfsinventaris en
voorraad.

10-03-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Zes debiteuren en tw aalf facturen.

€ 44.225,23

€ 571,60

totaal

€ 44.225,23

€ 571,60

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Curator heeft de debiteurenportefeuille per faillissementsdatum ontvangen.

10-03-2020
1

verslag 2:
Curator heeft de debiteuren aangeschreven en heeft tot dusver van één
debiteur een betaling ontvangen ter grootte van € 288,46. De debiteuren zijn
inmiddels ook voor de tw eede keer aangeschreven met het verzoek tot
betaling over te gaan. Curator onderzoekt momenteel de reacties van de
debiteuren, alsmede de mogelijkheden tot het innen van de debiteuren die
nog resteren.

09-06-2020
2

verslag 3:
Tot op heden hebben tw ee debiteuren de vordering voldaan. Curator
onderzoekt momenteel de reacties van de overige debiteuren, alsmede de
mogelijkheden tot het innen van de debiteuren die nog resteren.

18-09-2020
3

Verslag 4:
Eén debiteur, w aar nog een vordering van € 3.444,75 op openstond, heeft de
vordering betw ist. Na informatie bij de bestuurder te hebben ingew onnen, is
curator gebleken dat de betreffende vordering inderdaad niet meer kan
w orden geïnd.

17-12-2020
4

Met de overige debiteuren zet curator, indien en voor zover zij dat opportuun
acht, de correspondentie voort.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Curator zal komende verslagperiode overgaan tot het innen van de
debiteurenportefeuille.

10-03-2020
1

Curator zal komende verslagperiode het innen van de debiteurenportefeuille
voortzetten.

09-06-2020
2

Verslag 5:
Curator staakt de verdere inning van de debiteurenportefeuille.

17-03-2021
5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Curator is niet bekend met een vordering van bank(en) op gefailleerde.

10-03-2020
1

5.2 Leasecontracten
Volksw agen Financial Service had een financial leasecontract lopen met
Bouw bedrijf Van den Broek B.V. met betrekking tot een bedrijfsw agen.

10-03-2020
1

Volksw agen Financial Service heeft de bedrijfsw agen opgehaald, nu geen
overw aarde in de bedrijfsw agen zat en aldus geen opbrengst gerealiseerd kon
w orden.

5.3 Beschrijving zekerheden
Curator is niet bekend met gevestigde zekerheden.

10-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie paragraaf 5.5.

10-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot dusver hebben vier crediteuren met een eigendomsvoorbehoud zich bij
curator gemeld, met name met betrekking tot onderdelen op de locaties in
Hoorn en Maren-Kessel. Curator zal deze beroepen beoordelen en afw ikkelen.

10-03-2020
1

Curator heeft een deel van de eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld. Met de
overige crediteuren correspondeert de curator komende verslagperiode verder
om tot afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden te komen.

18-09-2020
3

Curator heeft de eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld.

17-12-2020
4

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

10-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Curator gaat komende verslagperiode over tot:

10-03-2020
1

- het maken van afspraken met de crediteuren met een
eigendomsvoorbehoud.

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

10-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

10-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

10-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

10-03-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door de accountant van Bouw bedrijf Van den Broek B.V. zijn diverse stukken
en gegevens overlegd, die curator in de komende verslagperiode zal gaan
bestuderen.

10-03-2020
1

Verslag 3:
De curator heeft een aanvang gemaakt met de rechtmatigheidsonderzoeken
en gaat naar aanleiding van de bevindingen in de boekhouding en
administratie met bestuurder in gesprek om zo openstaande vragen
beantw oord te krijgen.

18-09-2020
3

Verslag 4:
Naar aanleiding van de bespreking met bestuurder heeft curator ook contact
gezocht met de accountant van gefailleerde met als doel om nadere informatie
en stukken te verkrijgen. Komende verslagperiode correspondeert curator met
bestuurder voort over haar bevindingen.

17-12-2020
4

Verslag 5:
In de afgelopen verslagperiode is curator er, gelet op de maatregelen
aangaande het coronapandemie, niet in geslaagd om haar bevindingen
aangaande het boekenonderzoek te bespreken met de bestuurder. Curator
zal dit aankomende verslagperiode alsnog doen. Desnoods zal de bespreking
digitaal plaatsvinden.

17-03-2021
5

Verslag 6:
Naar aanleiding van het onderzoek heeft curator nadere vragen gesteld aan
de bestuurder. De bestuurder heeft deze vragen bevredigend beantw oord.
De bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek zijn in de afgelopen
verslagperiode dan ook met de bestuurder besproken.

03-06-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2016 is gedeponeerd op 21 november 2017
De jaarrekening van 2017 is gedeponeerd op 3 oktober 2018
De jaarrekening van 2018 is niet gedeponeerd.

10-03-2020
1

Curator heeft een en ander in onderzoek.
Verslag 2:
De jaarrekening van 2018 is gedeponeerd op 22 januari 2020, aldus te laat.
Curator heeft nog in onderzoek w aarom de deponering van de jaarrekening
van 2018 niet tijdig heeft plaatsgevonden.

09-06-2020
2

Bestuurder heeft als eerste reactie aangeven dat het hier een
miscommunicatie met de accountant betrof.
Verslag 4:
Dit punt neemt curator mee bij haar bevindingen zoals w eergegeven onder
paragraaf 7.1 van dit verslag.

17-12-2020
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Bouw bedrijf Van den Broek B.V. is opgericht na invoering van de w etgeving
w aarbij de minimumkapitaalseis ter zake de stortingsverplichting op aandelen
is aangeschaft.

10-03-2020
1

De stortingsverplichting is hier dan ook niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Curator heeft een eerste aanvang gemaakt met de in dit kader bedoelde
onderzoeken en ka hierover dan ook nog geen uitspraken doen.
Ja
Toelichting
Verslag 6:
De jaarrekening over het jaar 2018 is niet tijdig gedeponeerd. De deponering
heeft 22 dagen te laat plaatsgevonden. Curator acht ik dit verzuim
onvoldoende om de bestuurder aansprakelijk te stellen op grond van
bestuurdersaansprakelijkheid.

7.6 Paulianeus handelen

10-03-2020
1

03-06-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-03-2020
1

Toelichting
Curator is vooralsnog niet gestuit op enig paulianeus handelen. Zo nodig, zal
zij in een volgend verslag op dit onderw erp terugkomen.
Nee

03-06-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie "7.1 Boekhoudplicht".

10-03-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator zal zich de komende verslagperiode richten op de onderzoeken zoals
bedoeld in dit hoofdstuk.

10-03-2020
1

Verslag 2:
Curator zet komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken voort.
W egens het nog niet afronden van de onderzoeken kunnen momenteel nog
geen conclusies w orden getrokken met betrekking tot onbehoorlijk bestuur of
eventueel paulianeus handelen. Hier komt curator in toekomstige
verslaglegging op terug.

09-06-2020
2

verslag 3:
Curator heeft komende verslagperiode een bespreking met bestuurder
ingepland om open vragen naar aanleiding van de
rechtmatigheidsonderzoeken beantw oord te krijgen.

18-09-2020
3

Verslag 4:
Curator correspondeert komende verslagperiode voort met bestuurder.

17-12-2020
4

Verslag 5:
In de afgelopen verslagperiode is curator er, gelet op de maatregelen
aangaande het coronapandemie, niet in geslaagd om haar bevindingen
aangaande het rechtmatigheidsonderzoek te bespreken met de bestuurder.
Curator zal dit aankomende verslagperiode alsnog doen. Desnoods zal de
bespreking digitaal plaatsvinden.

17-03-2021
5

Verslag 6:
Zoals reeds gemeld in 7.1 is het rechtmatigheidsonderzoek door curator
afgerond. De bevindingen uit de onderzoek zijn gedeeld met de bestuurder.
De jaarrekening over het jaar 2018 is niet tijdig gedeponeerd. De deponering
heeft 22 dagen te laat plaatsgevonden. Curator acht ik dit verzuim
onvoldoende om de bestuurder aansprakelijk te stellen op grond van
bestuurdersaansprakelijkheid.

03-06-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Bij curator zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend. Curator
verw acht in ieder geval een boedelvordering van UW V in verband met de over
te nemen loonverplichtingen.
€ 10.134,73

10-03-2020
1

18-09-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft een vordering van in totaal € 10.134,73 ingediend bestaande
uit een loonvordering, premie deel w erkgever en pensioenpremie.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.361,40

10-03-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft haar vordering bij curator ingediend. Curator zal deze nog
beoordelen.
€ 13.889,00

09-06-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
De fiscus heeft haar vorderingen bij curator ingediend. Curator gaat deze nog
beoordelen.
€ 28.377,00

18-09-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
De fiscus heeft haar vorderingen bij curator ingediend. Curator gaat deze nog
beoordelen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft nog geen preferente vordering bij curator ingediend.
€ 6.608,42

10-03-2020
1

18-09-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft haar vorderingen bij curator ingediend. De preferente vordering
bestaat uit een gedeelte loonvordering en een deel premie w erkgever.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld bij curator.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-03-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
46

10-03-2020
1

Toelichting
Op grond van de administratie van failliet zijn er 46 crediteuren.
53

09-06-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Op grond van de administratie en de al ingediende vorderingen zijn er 53
crediteuren.
55

18-09-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
Op grond van de administratie en de al ingediende vorderingen zijn er 55
crediteuren.
32

03-06-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 17.678,59

10-03-2020
1

Toelichting
Tot nu toe hebben 9 crediteuren zich gemeld voor in totaal een bedrag van €
17.678,59.
€ 268.037,35

09-06-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Tot nu toe hebben 28 crediteuren zich gemeld voor in totaal een bedrag van €
268.037,35.
€ 270.760,99
Toelichting
Verslag 3:
Tot nu toe hebben 32 crediteuren zich gemeld voor in totaal een bedrag van €
270.760,99.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

18-09-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

10-03-2020
1

Verslag 5:
Gelet op het gerealiseerde actief in het faillissement, zal het faillissement naar
verw achting w orden afgew ikkeld op de voet van art. 16 Fw . Een en ander is
nog w el afhankelijk van de uitkomsten uit de onderzoeken zoals bedoeld in
hoofdstuk 7.

17-03-2021
5

Verslag 6:
Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten.

03-06-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de komende verslagperiode zal curator de gebruikelijke correspondentie
met de crediteuren verrichten.

10-03-2020
1

Verslag 2:
In de komende verslagperiode zet curator de gebruikelijke correspondentie
met de crediteuren voort.

09-06-2020
2

Verslag 3:
In de komende verslagperiode zet curator de gebruikelijke correspondentie
met de crediteuren voort.

18-09-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is curator één procedure bekend, zie 1.2.

10-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Zie 1.2.

10-03-2020
1

9.3 Stand procedures
Zie 1.2.

10-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Zie 1.2.

10-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode houdt curator zich met het volgende bezig:

10-03-2020
1

- innen debiteurenportefeuille;
- beoordelen/afw ikkelen rechten/zaken van derden;
- eventuele verkoop van overige inventaris en voorraad;
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren;
- aanvang van de rechtmatigheidsonderzoeken.
Verslag 2:
De komende verslagperiode houdt curator zich met het volgende bezig:

09-06-2020
2

- innen debiteurenportefeuille;
- beslissing m.b.t. het al dan niet overnemen van de lopende procedure;
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren;
- voortzetting van de rechtmatigheidsonderzoeken.
Verslag 3:
De komende verslagperiode houdt curator zich het volgende bezig:
- innen debiteurenportefeuille;
- gebruikelijke correspondentie met crediteuren;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

18-09-2020
3

Verslag 4:
De komende verslagperiode zal curator zich richten op de restant inning
debiteurenportefeuille en de rechtmatigheidsonderzoeken en correspondentie
met bestuurder in dat kader.

17-12-2020
4

Verslag 5:
- Afronden onderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7.

17-03-2021
5

Verslag 6:
- Faillissement voordragen voor opheffing w egens gebrek aan baten.

03-06-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk binnen w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

10-03-2020
1

Verslag 6:
Curator gaat in de volgende verslagperiode over tot afw ikkeling.

03-06-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Blijk uit "10.1 Plan van Aanpak".

Bijlagen
Bijlagen

10-03-2020
1

