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Algemene gegevens
Naam onderneming
ISSSUE B.V.

25-03-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ISSSUE B.V.,
h.o.d.n. Must Projectinrichting, statutair gevestigd te Tiel en kantoorhoudende
aan het adres Het Eek 15 te (4004 LM) Tiel.

25-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Industrieel productontw erp voor de zakelijke markt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 277.006,00

€ -23.327,00

€ 315.159,00

2018

€ 419.995,00

€ -65.049,00

€ 417.681,00

Toelichting financiële gegevens

25-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
In onderzoek.

25-03-2020
1

De cijfers over 2018 betreffen conceptcijfers.

01-10-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

25-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

25-03-2020
1

€ 19.400,12

01-10-2020
2

Verslagperiode
van
25-2-2020

25-03-2020
1

t/m
25-3-2020
van
26-3-2020

01-10-2020
2

t/m
1-10-2020
van
2-10-2020

08-01-2021
3

t/m
8-1-2021
van
9-1-2021
t/m
8-4-2021

Bestede uren

08-04-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

36 uur 6 min

2

57 uur 6 min

3

11 uur 6 min

4

7 uur 24 min

totaal

111 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 2 april 2015 opgericht. Vanaf het moment van oprichting is de
heer M.M.H.J. Keijzers enig bestuurder en aandeelhouder.

25-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de faillietverklaring w as één procedure aanhangig bij de
rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
Voor een nadere toelichting verw ijst de curator naar onderdeel 9 van het
verslag.

25-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Via een assurantietussenpersoon had gefailleerde diverse
(schade)verzekeringen afgesloten. Rabobank heeft als pandhouder de
jaarpremie voor de brandverzekering inzake de inventaris/goederen en het
huurdersbelang voldaan.

25-03-2020
1

De verzekeringen zijn na verkoop van de activa beëindigd. De kosten van
voortzetting zijn meegenomen bij de verdeling van de verkoopopbrengst
conform de afspraken die daarover met pandhouder Rabobank zijn gemaakt.

01-10-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een pand in Tiel. De curator heeft de huurovereenkomst 27
februari 2020 opgezegd op grond van artikel 39 Fw .

25-03-2020
1

In overleg met de verhuurder is de huurovereenkomst beëindigd per 31 maart
2020.

01-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft met de bestuurder gesproken. Volgens de bestuurder liggen
de volgende oorzaken aan het faillissement ten grondslag.
Gefailleerde is in 2015 opgericht en de onderneming is in de loop der jaren
sterk gegroeid. Het aantal opdrachtgevers nam sterkt toe. Hierdoor moest
extra personeel w orden aangenomen en ingeleend, w erden de
handelsschulden hoger en moesten meer debiteuren vooraf w orden
gefinancierd.
Volgens de bestuurder zijn achteraf bezien voor sommige posities de
verkeerde personen aangenomen en zzp'ers ingeschakeld. Daarnaast kw amen
er met de groei ook meer (juridische) geschillen met klanten over gerealiseerde
projecten. Ook is sprake gew eest van inbraak en diefstal.
Uiteindelijk is de onderneming gestruikeld over de snelle groei, aldus de
bestuurder. In februari 2020 is op eigen aangifte het faillissement
uitgesproken.

25-03-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

25-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

25-03-2020
1

Toelichting
Het dienstverband van een w erknemer is, naar achteraf blijkt, voorafgaand
aan de faillietverklaring rechtsgeldig beëindigd. Kort na de faillietverklaring w as
het voor de curator niet duidelijk w at de status van het dienstverband w as
w aardoor deze voormalig w erknemer op 28 februari 2020 een
ontslagaanzegging heeft ontvangen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-2-2020

1

28-2-2020

1

totaal

2

Toelichting

De curator verw ijst naar de toelichting bij onderdeel 2.2.

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

25-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

25-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

25-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Alle bedrijfsmiddelen en andere activa, minus
rollend materieel

€ 16.829,67

€ 2.121,25

totaal

€ 16.829,67

€ 2.121,25

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot de bedrijfsmiddelen behoren machines en installaties,
kantoorbenodigdheden en inventaris. Hetgeen administratief als inventaris
w ordt bestempeld bestaat voor een groot deel uit meubels en accessoires
zoals vloerkleden, vazen en lampen. De bedrijfsmiddelen zijn verpand aan
Rabobank.

25-03-2020
1

In opdracht van de curator heeft NTAB een onderhandse boedelbeschrijving
opgemaakt en een taxatie verricht. De rapportage heeft de curator gedeeld
met Rabobank. In overleg met Rabobank w il de curator proberen de activa de
komende verslagperiode te verkopen.
De activa zijn in overleg met pandhouder Rabobank in de tw eede
verslagperiode verkocht en geleverd aan de koper daarvan. Met de koper is de
afspraak gemaakt dat eigendomsrechten van derden w orden gerespecteerd.

01-10-2020
2

De opbrengst is bij helften verdeeld tussen Rabobank en de boedel. Hetzelfde
geldt voor de verkoopkosten. Rabobank heeft daarnaast een boedelbijdrage
voldaan w aarmee de helft van de daadw erkelijk verrichte w erkzaamheden van
de curator zijn vergoed.
De genoemde verkoopopbrengst betreft het nettobedrag dat de boedel heeft
ontvangen vrij van btw . De opbrengst heeft betrekking op de bedrijfsmiddelen
en de andere activa zoals bij onderdeel 3.8 van het verslag zijn vermeld. Als
boedelbijdrage is een bedrag inclusief btw opgenomen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vanw ege de aard van de onderneming is een deel van deze bedrijfsmiddelen
mogelijk als show roommodel of voorraad te bestempelen. Daarentegen is ook
goed verdedigbaar dat sprake is van bodemzaken.

25-03-2020
1

Zoals in het eerste verslag is opgenomen, w as niet op voorhand duidelijk of,
en zo ja w elke, roerende zaken als bodemzaak kw alificeren. Van de
afzonderlijke bedrijfsmiddelen is niet vastgesteld of deze bodemzaak zijn en
het juridische debat daarover is niet gevoerd. Daaraan liggen
kostenoverw egingen ten grondslag. In plaats daarvan is met pandhouder
Rabobank de afspraak gemaakt dat de helft van de verkoopopbrengst van alle
roerende zaken aan haar toekomt en de helft aan de boedel.

01-10-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft overleg gehad met Rabobank over de verkoop van de
roerende zaken en de verdeling van de opbrengst. Dit voorstel is voorgelegd
aan de rechter-commissaris ter goedkeuring.

25-03-2020
1

Geen.

01-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Vooralsnog niet van gebleken.

25-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

25-03-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Op de balans van gefailleerde staat een grote post (huurders)investeringen.
Deze investeringen bestaan onder meer uit tussenw anden en
draagconstructies die zijn geplaatst. Deze huurdersinvesteringen zullen
betrokken w orden bij de verkoop van de overige activa.

25-03-2020
1

De huurdersinvesteringen bestonden uit vloeren, plafonds, draagconstructies,
stalen constructies, podia en tussenw anden. Naar inschatting van de curator
en de verhuurder zou het enkele w eken duren om al deze investeringen te
verw ijderen. Een groot gedeelte daarvan zou bovendien niet verw ijderd
kunnen w orden zonder dat schade zou w orden toegebracht aan het gebruikte
materiaal zelf, aan het gehuurde pand, de glazen gevel en de oorspronkelijke
vloeren en plafonds.

01-10-2020
2

Gelet op deze omstandigheden w as er niet of nauw elijks interesse in de
huurdersinvesteringen. Aan de koper zijn de huurdersinvesteringen verkocht
en geleverd met dien verstande dat de koper en de verhuurder van de door
gefailleerde gehuurde locatie, voor eigen rekening en risico, zelf afspraken
moeten maken over het verw ijderen van deze investeringen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator verw ijst naar de toelichting bij de onderdelen 3.4 en 3.5.

25-03-2020
1

Geen.

08-04-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opdrachtgever

€ 9.929,92

Opdrachtgever

€ 239.188,94

totaal

€ 249.118,86

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vorderingen van gefailleerde op haar debiteuren zijn verpand aan
Rabobank. Een debiteur heeft gefailleerde in rechte betrokken. De curator
heeft contact met Rabobank over de debiteurenincasso. Daarmee is tot op
heden nog geen aanvang gemaakt.

25-03-2020
1

De curator verw ijst naar de onderdelen 5 en 9 van het verslag voor nadere
informatie.
De curator heeft de debiteureninformatie met Rabobank gedeeld en daarbij het
voorstel gedaan dat Rabobank zelf de incasso verzorgt. Definitieve afstemming
met Rabobank moet nog plaatsvinden.

01-10-2020
2

De curator heeft contact gehad met de bestuurder over de debiteurenincasso
en daarop contact opgenomen met Rabobank. Rabobank heeft aangegeven de
incasso niet ter hand te zullen nemen. De curator probeert de vorderingen op
een tw eetal debiteuren te innen. De vorderingen en de omvang daarvan
w orden vooralsnog betw ist. De curator heeft beide debiteuren verzocht om
een nadere toelichting van de betw isting aan de hand van onderliggende
stukken.

08-01-2021
3

In de afgelopen periode heeft de curator geprobeerd de vorderingen op de
debiteuren te innen. Beide debiteuren betw isten de vordering en geven aan
deze niet te zullen voldoen. Een procedure is het enige alternatief. De curator
acht een procedure niet in het belang van de boedel. Beide debiteuren
betreffen ondernemingen die actief zijn in de horecabranche. Vanw ege
overheidsmaatregelen betreffende het coronavirus verw acht de curator dat,
als de procedures tot een voor de boedel gunstig resultaat leiden, geen
verhaal mogelijk zal zijn. Om deze reden ziet de curator af van procederen en
is de debiteurenincasso gestaakt.

08-04-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal nader in overleg treden met Rabobank over de
debiteurenincasso.

25-03-2020
1

De curator probeert de vorderingen op tw ee debiteuren te innen.

08-01-2021
3

De curator heeft de debiteurenincasso gestaakt.

08-04-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 246.801,86

25-03-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij Rabobank. Rabobank heeft een vordering van €
246.801,86 p.m. ingediend. De vordering bestaat uit een verstrekte lening en
een rekening-courantkrediet te vermeerderen met rente en kosten.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasete een personenvoertuig en een bakw agen. Voor beide
voertuigen is sprake van financial lease w aarbij het voorw aardelijk
eigendomsrecht aan gefailleerde is overgedragen. Op korte termijn neemt de
curator nader contact op met de leasemaatschappijen.

25-03-2020
1

Beide voertuigen zijn in de tw eede verslagperiode overhandigd aan de
leasemaatschappijen. De leasemaatschappijen zijn tot verkoop overgegaan en
hebben rekening en verantw oording afgelegd. Beide voertuigen hebben geen
overw aarde zodat een restantvordering van de leasemaatschappijen resteert.
Deze restantvorderingen zijn ingediend.

01-10-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De roerende zaken en vorderingen van gefailleerde en het voorw aardelijk
eigendomsrecht van de voertuigen van gefailleerde zijn verpand aan
Rabobank.

25-03-2020
1

Naast Rabobank heeft een andere financier aanspraak gemaakt op een
pandrecht. De pandakte van deze financier blijkt niet geregistreerd te zijn
w aardoor van een geldig pandrecht geen sprake is.

5.4 Separatistenpositie
De curator is in overleg getreden met en heeft een voorstel gedaan aan
Rabobank over de verkoop van de verpande roerende zaken. Dit voorstel is ter
goedkeuring voorgelegd aan de rechter-commissaris.

25-03-2020
1

Voor de verkoop van de verpande zaken verw ijst w ordt verw ezen naar
onderdeel 3 van het verslag. Voor de verpande vorderingen naar onderdeel 4.

01-10-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers hebben een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft enkele leveranciers gevraagd nadere
stukken in te dienen. De curator heeft de aanspraken van de leveranciers in
onderzoek en zal op korte termijn met hen contact opnemen.

25-03-2020
1

Tw ee partijen hebben aanspraak gemaakt op een eigendomsrecht. Ook hen
heeft de curator gevraagd stukken ter onderbouw ing van de
eigendomsaanspraak in te dienen. Op korte termijn zal de curator ook met
deze partijen contact opnemen.
De curator heeft contact opgenomen met de leveranciers die aanspraak
hebben gemaakt op een eigendomsvoorbehoud. Van één leverancier w aren
geen goederen meer aanw ezig. Alle geleverde goederen w aren al
voorafgaand aan de faillietverklaring verw erkt voor en geplaatst bij
opdrachtgevers. De goederen van de andere leverancier zijn door
zaaksvorming teniet gegaan en niet meer als afzonderlijk identificeerbaar.

01-10-2020
2

Daarnaast heeft een persoon aangegeven eigenaar te zijn van goederen die
op de door gefailleerde gehuurde locatie aanw ezig zouden zijn. De curator
heeft deze persoon in contact gebracht met de verkoper van de activa in
verband met het retourhalen.
Het onderdeel eigendomsvoorbehoud is afgerond.

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van gebleken.

25-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van gebleken.

25-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 2.121,25

01-10-2020
2

Toelichting
Na de verkoop van de activa is afgerekend met de pandhouder, die aan de
boedel de boedelbijdrage heeft voldaan. De curator verw ijst tevens naar
onderdeel 3.3 van het verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Op korte termijn zal de curator contact opnemen met de leveranciers die een
beroep doen op een eigendomsvoorbehoud, eigenaren van roerende zaken en
de leasemaatschappijen.
Het voorstel dat de curator aan Rabobank heeft gedaan is ter goedkeuring
voorgelegd aan de rechter-commissaris.

25-03-2020
1

Geen.

01-10-2020
2

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

25-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

25-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

25-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

25-03-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

25-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

25-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

25-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

25-03-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de digitaal beschikbare administratie van gefailleerde
ontvangen. Deze administratie maakt op het eerste gezicht een verzorgde
indruk.

25-03-2020
1

De fysieke administratie heeft de curator nog niet mogen ontvangen. De
curator is daarover in contact met de bestuurder.
De curator heeft de beschikbare fysieke administratie van de bestuurder
ontvangen.

01-10-2020
2

De administratie is bijgew erkt tot en met het derde kw artaal van 2019. Dat
betreft de periode tot 4 maanden voor de faillietverklaring.

08-01-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Deponering van de voorlopige jaarrekening 2016 heeft plaatsgevonden op 3
november 2017.
Deponering van de voorlopige jaarrekening 2017 heeft plaatsgevonden op 6
november 2018.
Deponering van de voorlopige jaarrekening 2018 heeft plaatsgevonden op 4
november 2019.

25-03-2020
1

De termijn voor deponering van de jaarrekening 2019 w as ten tijde van de
faillietverklaring nog niet verstreken.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring is niet vereist gelet op de omvang van de
onderneming.

25-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,00. Aan de stortingsplicht is niet voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het boekhoudkundig
onderzoek.

Toelichting
De curator verw acht het boekhoudkundig onderzoek op korte termijn af te
kunnen ronden. De bevindingen zullen gedeeld w orden met de bestuurder.

Toelichting
Het boekhoudkundig onderzoek is afgerond en de curator heeft aan de
bestuurder nadere vragen gesteld over het gevoerde beleid en bepaalde
(rechts)handelingen die zijn verricht. De bestuurder beantw oordde deze
vragen w aarna de curator haar definitieve bevindingen met hem en met de
rechter-commissaris heeft gedeeld.

25-03-2020
1

01-10-2020
2

08-01-2021
3

Zoals in onderdeel 7.1 is aangeven, w as de administratie ten tijde van de
faillietverklaring niet volledig bijgew erkt. De curator is er niet van overtuigd dat
dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is gew eest. Vanuit
doelmatigheidsperspectief is het niet opportuun nadere stappen te zetten
vanw ege mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het boekhoudkundig
onderzoek.

Toelichting
De curator verw acht het boekhoudkundig onderzoek op korte termijn af te
kunnen ronden. De bevindingen zullen gedeeld w orden met de bestuurder.
Nee

25-03-2020
1

01-10-2020
2

08-01-2021
3

Toelichting
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het boekhoudkundig
onderzoek.

25-03-2020
1

De curator verw acht het boekhoudkundig onderzoek op korte termijn af te
kunnen ronden. De bevindingen zullen gedeeld w orden met de bestuurder.

01-10-2020
2

Het boekhoudkundig onderzoek is afgerond en er zullen geen verdere stappen
w orden gezet.

08-01-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator is in afw achting van de ontvangst van de fysieke administratie.

25-03-2020
1

Afronden boekhoudkundig onderzoek en delen bevindingen met de
bestuurder.

01-10-2020
2

Geen.

08-01-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 18.000,00

25-03-2020
1

Toelichting
Door de verhuurder is een boedelvordering ingediend van € 18.000,00.
Tevens w ordt een boedelvordering verw acht van het UW V. Deze is nog niet
ingediend.
€ 23.706,96

01-10-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels een boedelvordering ingediend. Tevens heeft NTAB
een boedelvordering ingediend uit hoofde van taxatiekosten. De taxatiekosten
zijn uit de verkoopopbrengst voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 38.501,00

25-03-2020
1

€ 55.412,00

01-10-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

25-03-2020
1

Toelichting
Er is door het UW V nog geen preferente vordering ingediend. Deze w ordt w el
verw acht.
€ 8.304,49

8.4 Andere pref. crediteuren

01-10-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.316,02

25-03-2020
1

Toelichting
Door een oud-medew erker van gefailleerde is een vordering ingediend van €
2.316,02.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

25-03-2020
1

29

01-10-2020
2

30

08-01-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 141.244,21

25-03-2020
1

€ 511.180,03

01-10-2020
2

€ 512.177,00

08-01-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan hier nog geen uitspraken over doen.

25-03-2020
1

Gelet op de stand van de boedel zal geen uitkering aan de schuldeisers
kunnen w orden gedaan. Het faillissement zal w orden voorgedragen voor
opheffing bij gebrek aan baten.

08-04-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke w erkzaamheden zullen w orden verricht.

25-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Hotel Restaurant De Jonge Heertjes VOF

25-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Handelszaak. De w ederpartij heeft gefailleerde in rechte betrokken en
schadevergoeding gevorderd. Gefailleerde heeft bij conclusie van antw oord
een vordering in reconventie ingesteld inhoudende nakoming (betaling van
openstaande facturen).

25-03-2020
1

9.3 Stand procedures
In de procedure zou op 6 april aanstaande de mondelinge behandeling
plaatsvinden. Deze mondelinge behandeling is uitgesteld vanw ege
overheidsmaatregelen inzake het coronavirus.
De w ederpartij mag nog een conclusie van antw oord in reconventie nemen.

25-03-2020
1

De procedure staat op de rol van 7 oktober 2020 voor uitlaten eiser (De Jonge
Heertjes VOF) ex artikel 27 lid 1 Fw .

01-10-2020
2

De curator heeft aangegeven de procedure niet over te zullen nemen.

08-01-2021
3

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator onderhoudt contacten met de advocaat van gefailleerde en
Rabobank over een mogelijk voortzetten van de procedure in verband met de
door gefailleerde ingestelde vordering in reconventie.

25-03-2020
1

Geen.

08-01-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Inventarisatie
Opleveren van het gehuurde pand aan het eind van de opzegtermijn of zoveel
eerder als overeengekomen w ordt met de verhuurder.
Activa/Bank en zekerheden
Op korte termijn zal de curator contact opnemen met de leasemaatschappijen,
leveranciers die een beroep doen op eigendomsvoorbehoud en eigenaren van
activa.

25-03-2020
1

Verkoop van de roerende zaken.
Debiteuren
De curator is in overleg getreden met Rabobank over de debiteurenincasso.
Rechtmatigheid
De curator heeft de fysieke administratie nog niet ontvangen.
Procedures
De curator onderhoudt contacten met Rabobank en de advocaat van
gefailleerde over mogelijke voortzetting van de procedure.
Debiteuren/Bank en zekerheden
Afspraken maken met Rabobank over debiteurenincasso.

01-10-2020
2

Rechtmatigheid
Boekhoudkundig onderzoek afronden en bevindingen delen met de
bestuurder.
Procedures
Contact met Rabobank over mogelijk voortzetten van de procedure
Debiteuren
De curator probeert de vorderingen op tw ee debiteuren te innen.

08-01-2021
3

De w erkzaamheden zijn in de vierde verslagperiode afgerond.

08-04-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kan de curator op dit moment nog geen uitspraken doen.

25-03-2020
1

Het vierde verslag is het eindverslag. Gelet op de stand van de boedel zal
aan de schuldeisers geen uitkering kunnen plaatsvinden. Het faillissement zal
w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten.

08-04-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

Bijlagen
Bijlagen

08-01-2021
3

