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Algemene gegevens
Naam onderneming
R.Visser Apeldoorn Beheer BV

01-04-2021
1

Gegevens onderneming
R. Visser Apeldoorn Beheer BV is op 21.5.2002 opgericht en is gevestigd te
Ugchelen.

01-04-2021
1

Enig aandeelhouder sedert 17.7.2013 is Stichting Administratiekantoor R.
Visser Apeldoorn Beheer BV.
Enig bestuurder sinds de oprichting is dhr. R. Visser
De BV's "onder" failliet zijn allemaal reeds eerder failliet verklaard:
Visser Groep BV (VG), Visser Projectmanagement BV (VPM) en Visser Vaste
Variabele Vakmensen BV (VVVV) zijn op 29.5.2018 in staat van faillissement
verklaard, met benoeming van mr. B.M. Konig tot curator.
Visser Holding BV is op 7.8.2018 in staat van faillissement verklaard met
benoeming van mr. W evers tot curator.

Activiteiten onderneming
R. Visser Apeldoorn beheer BV is een financiële Holding.

Financiële gegevens

01-04-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 10.200,00

€ -8.587,00

€ 442.690,00

2018

€ 76.867,00

€ -469.049,00

€ 458.896,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

01-04-2021
1

geen

Boedelsaldo
€ 0,00

01-04-2021
1

€ 159.357,15

01-07-2021
2

€ 185.958,69

18-10-2021
3

€ 185.913,73

19-01-2022
4

€ 185.808,54

19-04-2022
5

€ 185.701,63

19-07-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-3-2021

01-04-2021
1

t/m
1-4-2021
van
2-4-2021

01-07-2021
2

t/m
1-7-2021
van
2-7-2021

18-10-2021
3

t/m
18-10-2021
van
19-10-2021

19-01-2022
4

t/m
19-1-2022
van
20-1-2022

19-04-2022
5

t/m
19-4-2022
van
19-12-2022

19-07-2022
6

t/m
19-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 36 min

2

16 uur 42 min

3

14 uur 21 min

4

5 uur 48 min

5

13 uur 30 min

6

8 uur 18 min

totaal

89 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
R. Visser Apeldoorn Beheer BV is op 21.5.2002 opgericht en is gevestigd te
Ugchelen.

01-04-2021
1

Enig aandeelhouder sedert 17.7.2013 is Stichting Administratiekantoor R.
Visser Apeldoorn Beheer BV.
Enig bestuurder sinds de oprichting is dhr. R. Visser
De BV's "onder" failliet zijn allemaal reeds eerder failliet verklaard:
Visser Groep BV (VG), Visser Projectmanagement BV (VPM) en Visser Vaste
Variabele Vakmensen BV (VVVV) zijn op 29.5.2018 in staat van faillissement
verklaard, met benoeming van mr. B.M. Konig tot curator.
Visser Holding BV is op 7.8.2018 in staat van faillissement verklaard met
benoeming van mr. W evers tot curator.

1.2 Lopende procedures
geen

01-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
n.v.t.

01-04-2021
1

1.4 Huur
n.v.t.

01-04-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Visser Groep BV (VG), Visser Projectmanagement BV (VPM) en Visser Vaste
Variabele Vakmensen BV (VVVV) zijn op 29.5.2018 in staat van faillissement
verklaard, met benoeming van mr. B.M. Konig tot curator.
Visser Holding BV is op 7.8.2018 in staat van faillissement verklaard met
benoeming van mr. W evers tot curator.
In hun hoedanigheid van curator hebben beiden het faillissement aangevraagd
van R. Visser Apeldoorn Beheer BV vanw ege vorderingen van de 4 failliete BV’s
op basis van:
1. De onderlinge rekening-courantverhoudingen.
W aarbij in het bijzonder speelt de vraag óf en zo ja op w elk niveau
“clearing” is overeengekomen, clearing een bestendige gedragslijn w as
resp. anderszins moet plaatshebben.
In de diverse jaarrekeningen staan rekening-courant posities
opgenomen. Maar die komen niet steeds over en w eer overeen, w ellicht
vanw ege feitelijk toegepaste clearing.

01-04-2021
1

De curator heeft hieromtrent met de andere 2 curatoren gecorrespondeerd. Er
zal na verkrijging van aanvullende informatie van dhr. Visser met de 2 andere
curatoren een (Teams)overleg plaatsvinden.
1. Draagplicht ING krediet.
gezien de administratieve tenaamstelling bij ING van het ING krediet
(Bijlage 10 en 9 bij het verzoekschrift) en de bedragen in de
Kredietovereenkomst van de ING zou verdedigd kunnen w orden dat VG
voor 41,82 % draagplichtig is, Beheer voor 50,53 % en de Holding voor
7,64%.
Dan hebben de andere failliete BV's "teveel" bijgedragen aan de aflossing van
het ING krediet en Beheer "te w einig", nu ze nog niets heeft bijgedragen. Dan
hebben de andere BV's een vordering op Beheer.
Maar als bezien w ordt w ie er in w elke mate geprofiteerd heeft van het krediet,
kan er een geheel andere (interne) draagplicht volgen. Bijvoorbeeld als
duidelijk w ordt dat niet zo zeer Beheer maar juist de Holding geprofiteerd
heeft van het krediet, omdat vooral het bedrijfspand dat in Holding zit ermee
gefinancierd is. De leningen “van Beheer” zijn ook in de jaarrekening van de
Holding opgenomen.
Ook dan zal Beheer "te w einig" hebben bijgedragen maar in een andere
verhouding. Ook dan zullen een of meer andere BV's een vordering hebben op
Beheer.
Beide andere curatoren geven aan lang bezig te zijn gew eest om van dhr.
Visser en zijn adviseurs duidelijkheid te krijgen hoe het krediet aan Beheer
feitelijk is aangew end, maar dat dat niet naar tevredenheid is gelukt.
De curator in Beheer heeft dhr. Visser, zijn advocaat en zijn financieel adviseur
gesproken en hen gevraagd om een overzicht te verschaffen, met stukken,
w aaruit blijkt hoe het krediet van ING aan Beheer feitelijk is aangew end.
Daaruit zou immers moeten blijken of het krediet geheel of gedeeltelijk is
gebruikt om het bedrijfspand in Holding mee te financieren, naar VVVV is
gegaan voor debiteuren financiering, etc..
De curator heeft hieromtrent met de andere 2 curatoren gecorrespondeerd. Er
zal na verkrijging van aanvullende informatie van dhr. Visser met de 2 andere
curatoren een (Teams)overleg plaatsvinden.
In de 2e verslagperiode is door de curator met de advocaat en de accountant
van bestuurder Visser een Teams overleg gew eest over de kw esties van de
draagplicht en de rekening courant boekingen en verhoudingen. Hoe is het
destijds gegaan en geboekt? W at w as de bedoeling?
De vragen die de curator beantw oord w ilde zien w aren voor hen duidelijk en
het antw oord zou volgen.
Vervolgens heeft de curator een antw oord met een set stukken ontvangen
maar hij had daar toch nog aanvullende vragen over voor de accountant.
De curator w acht op dit moment het antw oord van de accountant op die
vragen nog af.
De curator heeft de andere tw ee curatoren (van Holding resp. VG/VPM en
VVVV) tussentijds geïnformeerd.

01-07-2021
2

zie verder bij het onderdeel crediteuren.

19-01-2022
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

01-04-2021
1

Toelichting
er w aren geen w erknemers ten tijde van het faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

01-04-2021
1

Toelichting
Tot 2018 w as er een w erknemer. De curator heeft hier verder geen bemoeienis
mee.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
n.v.t.

01-04-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Tot 15.12.2020 w as eigendom van failliet de w oning Burgersveld 513 te
Apeldoorn.

01-04-2021
1

Bij de stukken zit een verkoopbrochure van Rodenburg makelaars met een
vraagprijs van € 209.000. Het pand is uiteindelijk verkocht voor € 172.500. De
curator heeft navraag gedaan.
De financieel adviseur van bestuurder geeft aan het pand verhuurd w as en in
verhuurde staat verkocht moest w orden. Dat leidt in het algemeen tot minder
verkoopopbrengst. De curator constateert dat de verhuurde staat ook vermeld
staat in de leveringsakte.
Vanw ege de verhuurde staat w aren de bezichtigingen door de makelaar lastig.
De huurprijs (€ 850 p/mnd) w as aan de lage kant. En het pand w as had flink
achterstallig onderhoud. Die minpunten hebben in de koopprijs van € 172.500
geresulteerd.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
n.v.t.

01-04-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

01-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
n.v.t.

01-04-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

01-04-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

01-04-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
n.v.t.

01-04-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
n.v.t.

01-04-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Visser

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 24.864,00

€ 24.864,00

€ 24.864,00

ING

€ 1.750,45

€ 1.750,45

€ 1.750,45

ING

€ 155.458,47

€ 159.357,15

€ 159.357,15

totaal

€ 182.072,92

€ 185.971,60

€ 185.971,60

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
bij de ING bank is het saldo van de bankrekening opgevraagd: € 155.458,47.

01-04-2021
1

Uit die jaarrekening van 2019 blijkt dat R. Visser Apeldoorn Beheer B.V. per
31.12.2019 de onderstaande bedragen te vorderen heeft van de heer Visser:
een bedrag van € 104.832,- vanw ege een lening voor de eigen w oning;
een bedrag van € 156.845,- vanw ege een rekening-courantvordering.
Uit de jaarrekeningen van 2019 blijkt echter ook dat de heer Visser de
volgende vorderingen heeft op Beheer:
lijfrenteverplichting van € 178.231,-;
oudedagsverplichting van € 58.582,-.
De curator en de advocaat en financieel adviseur van dhr. Visser bezien dit
aspect, in het licht van artikel 53 FW en de rechtspraak specifiek op dit punt. In
het volgende verslag zal hierop teruggekomen w orden.
De ING heeft een bedrag van € 159.357,15 op de boedelrekening gestort.

01-07-2021
2

De curator en de advocaat en financieel adviseur van dhr. Visser hebben het
aspect van de rekening courant/lening en de
lijfrenteverplichting/oudedagsverplichting besproken, in het licht van artikel 53
FW en de rechtspraak specifiek op dit punt.
Er is een voorstel gedaan. Dat voorstel is zekerheidshalve ter toetsing
voorgelegd aan de belastingdienst.
De curator verw acht in het volgende verslag over dit aspect duidelijkheid te
hebben.
De ING heeft een bedrag van € 1750,45 op de boedelrekening gestort.

18-10-2021
3

De verplichtingen die de heer Visser aan gefailleerde had uit de rekeningcourantverhouding en de lening zijn verrekend met de verplichtingen die
gefailleerde aan de heer Visser had uit de lijfrente- en oudedagsverplichting.
Met de heer Visser is een regeling getroffen die eruit bestaat dat hij een
bedrag van € 24.864,- aan de faillissementsboedel betaalt.
In de afgelopen verslagperiode is de betaling van € 24.864,- ontvangen op de
faillissementsrekening.
Na betaling is over een w eer kw ijting verleend ten aanzien van de genoemde
verplichtingen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De ING bank is volledig voldaan, via de andere faillissementen van VG, VPM,
VVVV en Holding

01-04-2021
1

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

01-04-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.

01-04-2021
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

01-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

01-04-2021
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

01-04-2021
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

01-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

01-04-2021
1

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
n.v.t.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

01-04-2021
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

01-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

01-04-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

01-04-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

01-04-2021
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

01-04-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

01-04-2021
1

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

01-04-2021
1

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

7. Rechtmatigheid

01-04-2021
1

7.1 Boekhoudplicht
De jaarrekening 2019 is voorhanden.
De boekhouding is door een accountant verzorgd.
Tot nu toe kan de bestuurder op de gestelde vragen antw oord geven.

01-04-2021
1

Tot nu toe kan de bestuurder, via de accountant, op de gestelde vragen
antw oord geven.

01-07-2021
2

Tot nu toe kan de bestuurder, via de accountant, op de gestelde vragen
antw oord geven.

18-10-2021
3

Tot nu toe kan de bestuurder, via de accountant, op de gestelde vragen
antw oord geven.

19-04-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
de jaarrekening 2019 is gedeponeerd

01-04-2021
1

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de jaarrekening
van 2019 te laat is gedeponeerd, w aarbij de termijnoverschrijding vermoedelijk
als een onbelangrijk verzuim heeft te gelden en derhalve niet zal leiden tot
aansprakelijkheid.

19-04-2022
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
de accountant heeft een samenstellingsverklaring in de jaarrekening geplaatst.

01-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
voldaan

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-04-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

01-04-2021
1

het is te vroeg om hier al een oordeel over te kunnen geven

Toelichting

01-07-2021
2

het is te vroeg om hier al een oordeel over te kunnen geven.

Toelichting

18-10-2021
3

het is te vroeg om hier al een oordeel over te kunnen geven.

Toelichting

19-01-2022
4

het is te vroeg om hier al een oordeel over te kunnen geven.

Nee

19-04-2022
5

Toelichting
Uit het rechtmatigheidsonderzoek is geen aanleiding gevonden om de
bestuurder aansprakelijk te stellen.

Nee
Toelichting
Uit het rechtmatigheidsonderzoek is geen aanleiding gevonden om de
bestuurder aansprakelijk te stellen.

7.6 Paulianeus handelen

19-07-2022
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

01-04-2021
1

Toelichting
het is te vroeg om hier al een oordeel over te kunnen geven

Toelichting

01-07-2021
2

het is te vroeg om hier al een oordeel over te kunnen geven.

Toelichting

18-10-2021
3

het is te vroeg om hier al een oordeel over te kunnen geven.

Toelichting

19-01-2022
4

het is te vroeg om hier al een oordeel over te kunnen geven.

Nee

19-04-2022
5

Toelichting
Uit het rechtmatigheidsonderzoek is geen paulianeus handelen naar voren
gekomen.

Nee
Toelichting
Uit het rechtmatigheidsonderzoek is geen paulianeus handelen naar voren
gekomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-07-2022
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 750,00

01-04-2021
1

Toelichting
de fiscus heeft een vordering w egens vennootschapsbelasting 2021 ingediend.
De curator zal dit nog bezien.

€ 1.486,00

18-10-2021
3

€ 6.263,00

19-01-2022
4

€ 6.263,00

19-04-2022
5

€ 4.687,00

19-07-2022
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

01-04-2021
1

n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

01-04-2021
1

n.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

01-04-2021
1

Toelichting
er zijn mogelijk 5 concurrente crediteuren
4 ervan, te w eten de 4 failliete BV's VG, VPM, VVVV en Holding, hebben een
vordering ingediend maar de curator heeft aangegeven deze nog voor w at
betreft het bedrag in onderzoek te hebben.

6

01-07-2021
2

6

19-04-2022
5

6

19-07-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

01-04-2021
1

Toelichting
er zijn mogelijk 5 concurrente crediteuren
4 ervan, te w eten de 4 failliete BV's VG, VPM, VVVV en Holding, hebben een
vordering ingediend maar de curator heeft aangegeven deze nog voor w at
betreft het bedrag in onderzoek te hebben.

€ 776,79

01-07-2021
2

€ 776,79

19-04-2022
5

€ 776,79

19-07-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
vermoedelijk uitdeling

01-04-2021
1

vermoedelijk uitdeling

19-04-2022
5

uitdeling

19-07-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
zie "oorzaak faillissement". De curator zal nog nadere informatie van
bestuurder Visser ontvangen en zal daarna met de andere 2 curatoren
overleggen.

01-04-2021
1

De curator heeft overleg gehad met de 2 andere curatoren, in de
faillissementen Visser Groep, Visser Projectmanagement, Visser Vaste
Variabele Vakmensen en Visser Holding. Zij zijn de grootste schuldeisers in
onderhavig faillissement.

18-10-2021
3

Vastgesteld is dat nog niet eenduidig is hoe de leningen zijn aangew end,
w elke BV daarbij gebaat is, w elke BV w elk bedrag heeft betaald bij de koop
van een pand door Holding en of die betalingen intern w el of niet correct in de
diverse boekhoudingen zijn verw erkt.
Daardoor is nog steeds niet duidelijk w elke schuldeiser (VG, VPM, VVVV en VH)
van de boedel van Beheer w elk bedrag behoort te krijgen in geval van een
uitdeling in Beheer.
Om die reden heeft de curator de notaris die het pand in Holding in 2015
transporteerde en daarvoor een Nota van Afrekening opstelde gevraagd w elke
partij w elk bedrag heeft betaald van de koopsom van € 751.615,96.

Zodra daar meer duidelijkheid over is kan bezien w orden of dat ook conform is
verw erkt in de diverse boekhoudingen of niet. In ontkennend geval moeten de
boekhoudingen "gecorrigeerd" w orden om vervolgens te kunnen bepalen
w elke BV w elk bedrag krijgt vanuit de boedel van Beheer.
De curator heeft contact gehad met de notaris. Hij kan antw oord geven op de
vragen van de curator maar vraagt zich af of hij dat mag doen en of de
(andere) curator(en) die informatie zelf al kunnen hebben. Hij gaat dat na.
De curator heeft contact gehad met de andere 2 curatoren en enige
beschikbare nadere informatie ontvangen.
Vervolgens is de notaris bericht en gevraagd de ontbrekende informatie aan te
leveren.

19-01-2022
4

Met de curator in Visser Holding is overleg over de vraag of de accountant van
failliet nog een of meerdere nadere vragen gesteld moet w orden, over hoe
destijds de ING lening is geboekt in de jaarrekening, in de rekening-courant
verhouding, etc..
De curator heeft w ederom contact gehad met de notaris over w elke BV w elk
bedrag heeft betaald voor het bedrijfspand in Holding. Hij kon antw oord geven
op de vragen van de curator maar meende dat de curator van Visser Holding
het moest vragen. Aldus is geschied; de 3 curatoren van de 5 failliete
ondernemingen hebben de gew enste duidelijkheid over w elke BV w elk bedrag
heeft betaald.

19-04-2022
5

Vervolgens is het de vraag w elke onderneming daarbij gebaat is en hoe dat in
de diverse boekhoudingen (rekening-courantverhoudingen) is verw erkt.
De curator heeft daartoe de accountant van Visser Beheer aanvullende vragen
gesteld, in overleg met de curator van Visser Holding.
De antw oorden van de accountant zijn met aanvullende stukken ontvangen en
met de 2 andere curatoren gedeeld.
De antw oorden en de aanvullende stukken w erpen echter een ander licht op
de zaak dan de curator in Visser Beheer uit de eerder beschikbare stukken had
afgeleid.
In de komende verslagperiode zullen de 3 curatoren moeten overleggen of ze
nu voldoende informatie hebben om de onderlinge rechten en plichten te
bepalen, zodat duidelijk is w elke van de 5 ondernemingen w elk bedrag moet
betalen of ontvangen aan/van w elke andere failliete onderneming.
De 3 curatoren hebben op basis van de verkregen informatie ieder hun visie
gegeven over een of meerdere mogelijke insteken om de onderlinge rechten
en plichten te bepalen, zodat duidelijk is w elke van de 5 ondernemingen w elk
bedrag moet betalen of ontvangen aan/van w elke andere failliete
onderneming.
De curatoren lijken het w el eens te zijn over de varianten die er bestaan. De
curator van Visser Beheer heeft de anderen een rekenvoorbeeld gestuurd.
Als dat akkoord is zou het zo afgew ikkeld kunnen w orden. Anders zou de
boekhouder van het concern gevraagd kunnen w orden om aan de hand van
een variant de berekening te maken.
In het volgende verslag is dit mogelijk duidelijk.

19-07-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

01-04-2021
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

01-04-2021
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

01-04-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

01-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal met betrekking tot de aspecten (1) onderlinge rekeningcourantverhoudingen en (2) draagplicht ING krediet van bestuurder Visser
nadere informatie ontvangen, zich een oordeel vormen over “clearing” van de
rekening-couranten, zich een oordeel vormen over de draagplicht van het ING
krediet en daarna met de andere 2 curatoren een (Teams)overleg hebben.

01-04-2021
1

De curator zal zich m.b.t. de debiteuren en crediteurenpositie van dhr. Visser
een oordeel vormen, w aarbij bepaald moet w orden w elk bedrag nog aan de
boedel betaald moet w orden.
De curator zal met betrekking tot de aspecten (1) onderlinge rekeningcourantverhoudingen en (2) draagplicht ING krediet van bestuurder Visser
nadere informatie ontvangen, zich een oordeel vormen over “clearing” van de
rekening-couranten, zich een oordeel vormen over de draagplicht van het ING
krediet en daarna met de andere 2 curatoren een (Teams)overleg hebben.

01-07-2021
2

De curator zal zich m.b.t. de debiteuren en crediteurenpositie van dhr. Visser
een oordeel vormen, w aarbij bepaald moet w orden w elk bedrag nog aan de
boedel betaald moet w orden.
De curator zal aan de hand van de informatie van de notaris (zie hoofdstuk 8)
omtrent de betaling van de € 751.615,96 overleggen met de andere 2
curatoren en zo nodig bij de accountant van Visser Beheer navraag doen over

18-10-2021
3

de w ijze w aarop e.e.a. in de administratie is verw erkt. Mogelijk dat daarna
bepaald kan w orden w elke crediteur (VG, VPM, VVVV en VH) recht heeft op
w elk deel van de faillissementsboedel.
De situatie is nog steeds dat de curator aan de hand van de informatie van de
notaris (zie hoofdstuk 8) omtrent de betaling van de € 751.615,96 zal
overleggen met de andere 2 curatoren en zo nodig bij de accountant van
Visser Beheer navraag zal doen over de w ijze w aarop e.e.a. in de
administratie is verw erkt. Mogelijk dat daarna bepaald kan w orden w elke
crediteur (VG, VPM, VVVV en VH) recht heeft op w elk deel van de
faillissementsboedel.

19-01-2022
4

Van de notaris is de gew enste duidelijkheid ontvangen.
Resteert de vraag of met de laatste informatie van de accountant van Visser
voldoende duidelijk is hoe dit in de administratie is verw erkt en overigens hoe
de rekening-couranten zijn geboekt.
De 3 curatoren zullen dit eerst onderling bezien, eventueel met de accountant
van Visser overleggen en eventueel een onafhankelijk accountant vragen hoe
hij het ziet.
Daarna zou bepaald moeten kunnen w orden w elke crediteur (VG, VPM, VVVV
en VH) recht heeft op w elk deel van de faillissementsboedel.

19-04-2022
5

De 3 curatoren zullen bezien of de verdeling van de boedels te maken is.
Anders zou de accountant van Visser gevraagd kunnen w orden de
berekening te maken.
Daarna zou duidelijk zijn w elke crediteur (VG, VPM, VVVV en VH) recht heeft
op w elk deel van de faillissementsboedel.

19-07-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
2022

01-04-2021
1

2022

18-10-2021
3

2022

19-01-2022
4

2022

19-04-2022
5

2022

19-07-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
19-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

19-07-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

