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Algemene gegevens
Naam onderneming
Betrouw bare Totaal Service Flex B.V.

11-02-2022
1

Gegevens onderneming
Betrouw bare Totaal Service Flex B.V. met als statutaire zetel Tiel is gevestigd
te (8271 GJ) IJsselmuiden aan de Rietgors 59. De onderneming w ordt ook w el
genoemd: BTS Flex.
Betrouw bare Totaal Service Flex B.V. is ingeschreven in het handelsregister
van de KvK onder nummer: 18037320.
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Activiteiten onderneming
De activiteiten van Betrouw bare Totaal Service Flex B.V. bestaan volgens de
bedrijfsomschrijving uit het handelsregister uit: "Uitleenbureaus. Detacheren
van personeel in de vleesindustrie".

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 729.670,00

€ -112.822,00

€ 396.007,00

2021

€ 73.344,00

€ -404.309,00

€ 42.835,00

Toelichting financiële gegevens

11-02-2022
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Toelichting financiële gegevens
Niet alle gegevens zijn op dit moment bekend bij de curator.

11-02-2022
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De bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit het rapport dat w erd
aangeleverd door de administrateur van gefailleerde.

10-05-2022
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Gemiddeld aantal personeelsleden
5

11-02-2022
1

Toelichting
Verslag 1: De curator verw ijst naar volgnummer 2 van dit verslag.

Boedelsaldo
€ 10,92

11-02-2022
1

€ 19,20

10-05-2022
2

Verslagperiode
van
11-1-2022

11-02-2022
1

t/m
9-2-2022
van
10-2-2022

10-05-2022
2

t/m
9-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 24 min

2

14 uur 54 min

totaal

43 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bij vonnis van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen van 11 januari
2022 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap
Betrouw bare Totaal Service Flex B.V. Daarbij w erd mr. J.H. Steverink benoemd
tot rechter-commissaris en mr. I.J.M. W illems aangesteld tot curator.
Dit verslag, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementsw et, ziet toe op de
w erkzaamheden van de curator en haar kantoorgenoten in de eerste vier
w eken van het faillissement.
De curator plaatst de kanttekening dat in zijn algemeenheid geldt dat dit
openbaar verslag met grote zorg is samengesteld. Zij kan echter niet instaan
voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde
informatie nog niet geopenbaard kan w orden, dan w el nog niet beschikbaar is.
Het verslag beoogt niet om verantw oording af te leggen over de stand van de
boedel of een volledig overzicht te geven. Aan dit verslag kunnen door
individuele schuldeisers en derden dan ook geen rechten w orden ontleend.

11-02-2022
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Dit verslag heeft betrekking op de w erkzaamheden van de curatoren haar
kantoorgenoten en de stand van de boedel in de tw eede verslagperiode.

10-05-2022
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: Uit het uittreksel uit het handelsregister volgt dat de besloten
vennootschap Betrouw bare Totaal Service Flex B.V., hierna genoemd
“gefailleerde”, is opgericht op 10 mei 1993. De eerste inschrijving in het
handelsregister vond plaats op 17 mei 1993. De laatste statutenw ijziging vond
plaats op 6 september 2011. Op dit moment is niet bekend w aarop deze
statutenw ijziging betrekking had. Gefailleerde is statutair gevestigd te Tiel en
kantoorhoudende te (8271 GJ) IJsselmuiden aan de Rietgors 59.
Enig aandeelhouder van gefailleerde is de besloten vennootschap Champorn
Beheer B.V., statutair gevestigd te Oss, eveneens kantoorhoudende te (8271
GJ) IJsselmuiden aan de Rietgors 59, van w elke vennootschap de besloten
vennootschap Ezgi Plaza B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is. Bestuurder
van gefailleerde is de besloten vennootschap Ezgi Plaza Holding B.V., statutair
gevestigd te Beverw ijk en (eveneens) kantoorhoudende te (8271 GJ)
IJsselmuiden aan de Rietgors 59. Van deze vennootschap is de heer J.D.
Hoekman sedert 15 juli 2020 enig aandeelhouder en bestuurder.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Verslag 1: Dit is niet (meer) aan de orde. Volgens opgave door de
administrateur van gefailleerde w as er op datum faillissement een procedure
aanhangig bij rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht. Uit onderzoek
volgt dat eind 2021 namens gefailleerde bij rechtbank Oost-Brabant, sector
bestuursrecht, een beroepschrift w as ingediend tegen een besluit van de
Minister van Sociale Zaken en W erkgelegenheid inzake de afw ijzing van de
door gefailleerde ingediende aanvraag NOW over de vijfde aanvraagperiode
(april, mei en juni 2021). Omdat het beroepschrift niet voldeed aan de daaraan
gestelde voorw aarden, verzocht de rechtbank een aantal gegevens. Deze
gegevens zijn niet meer namens gefailleerde verstrekt. De beroepsprocedure
is daarom door de rechtbank beëindigd.
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1.3 Verzekeringen
Verslag 1: Dit is momenteel niet bekend bij de curator.
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Namens gefailleerde w ordt gesteld dat er geen lopende verzekeringen
(meer) w aren.

10-05-2022
2

1.4 Huur
Verslag 1: Volgens opgave namens de middellijk bestuurder van gefailleerde is
dit niet van toepassing.
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1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: Het faillissement is aangevraagd door een w erknemer van
gefailleerde in verband met een opeisbare loonvordering ter zake van
achterstallig loon over vier maanden. Als steunvordering is de openstaande
vordering van een andere w erknemer van gefailleerde genoemd. Hij heeft
eveneens een opeisbare vordering ter zake van loon over vier maanden. Ook
namens deze andere w erknemer w as bij de rechtbank een verzoekschrift tot
faillietverklaring van gefailleerde ingediend.
De administrateur van gefailleerde is met een volmacht namens gefailleerde ter
zitting verschenen. Op 11 januari 2022 is gefailleerde door rechtbank
Gelderland, zittingsplaats Zutphen in staat van faillissement verklaard. De
administrateur had ter zitting, nadat zijn verzoek om aanhouding van de
behandeling van het faillissementsverzoek w as afgew ezen, meegedeeld dat
naar verw achting tegen de uitspraak in hoger beroep zou w orden gegaan. De
curator vernam dat ook namens een derde w erknemer van gefailleerde een
faillissementsverzoek bij de rechtbank w as ingediend, maar dat de
behandeling van dat verzoek tot 1 februari 2022 w as aangehouden (in
afw achting van de uitkomst van een eventueel hoger beroep).
De curator heeft op datum faillissement kort telefonisch contact gehad met de
middellijk bestuurder van gefailleerde. In verband met COVID-19 kon hij niet
zelf ter zitting verschijnen. Daarnaast sprak de curator op 11 januari 2022 kort
met de advocaat die namens gefailleerde in hoger beroep zou gaan tegen het
vonnis tot faillietverklaring. Vervolgens w erd niet meer van hem vernomen.
Nadat de beroepstermijn w as verstreken, sprak de curator op 18 januari 2022
op haar kantoor met de administrateur van gefailleerde die namens de
middellijk bestuurder onder meer enkele ordners met (oude) administratie van
gefailleerde aan de curator overhandigde. De curator begreep van de
administrateur dat uiteindelijk toch niet in hoger beroep w erd gegaan, omdat
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de hoogte van de vorderingen van de w erknemers en het pensioenfonds VLEP
te hoog w aren (zie volgnummers 8.4 en 8.6).
Gevraagd naar de oorzaken en omstandigheden rond het faillissement van
gefailleerde, stelt de administrateur dat de activiteiten in de vleessector enorm
terugliepen in 2020 als gevolg van de coronacrisis (w erknemers bleven thuis)
en problemen met importeren van vlees vanuit Engeland, w aardoor de omzet
achter bleef. Als andere oorzaak van het faillissement noemt de administrateur
"problemen met het UW V met betrekking tot de steunmaatregelen". In de
eerste periode (begin 2020) w as er namens gefailleerde geen beroep gedaan
op de regeling "Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging W erkgelegenheid"
(hierna genoemd: NOW ). De financiële steunmaatregel NOW voor de daarop
volgende periode(s) w erd w el aangevraagd. De administrateur stelt onder
meer dat het UW V ten onrechte de aanvragen voor de NOW -subsidie over de
vierde en vijfde aanvraagperiode heeft afgew ezen, w aardoor gefailleerde
geen geld kreeg en lonen van w erknemers niet betaald konden w orden. Hij
zegt dat steeds geld w erd geleend van derden om aan de (loon)verplichtingen
te kunnen voldoen. De administrateur stelde dat namens gefailleerde in
beroep w as gegaan tegen de uitspraken op de bezw aarschriften tegen de
beslissingen van het UW V inzake de afw ijzing van de aanvraag NOW voor de
vierde en vijfde aanvraagperiode. Zie volgnummer 1.2.
De administrateur vertelde daarnaast dat de onderneming in 2020 w as
overgenomen van de voormalig (middellijk) bestuurder en dat later bleek dat
hetgeen w as gekocht niet w aarmaakte w at aanvankelijk w as voorgespiegeld.
Hij kon niet toelichten w at daarmee w erd bedoeld en verw ees naar de huidige
(middellijk) bestuurder van gefailleerde. De curator heeft de
(overname)overeenkomst opgevraagd. Tot op dit moment heeft zij deze
overeenkomst niet mogen ontvangen. Ook voor een nadere toelichting van de
oorzaken van het faillissement verw ees de administrateur naar de middellijk
bestuurder. De middellijk bestuurder verw ees later terug naar de
administrateur met de mededeling dat die van alles op de hoogte is.
De curator verricht nog nader onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement.
Op dit moment heeft de curator geen aanw ijzingen die duiden op andere
oorzaken van het faillissement dan de in verslag 1 genoemde
omstandigheden. De curator verw acht dat het oorzakenonderzoek in de
komende verslagperiode kan w orden afgerond.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

11-02-2022
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Toelichting
Verslag 1: Op datum faillissement w aren er 5 personen in dienst van
gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
25

11-02-2022
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Toelichting
Verslag 1: De middellijk bestuurder heeft meegedeeld dat in het jaar voor het
faillissement 25 w erknemers in dienst van gefailleerde w aren. Dit w ordt nog
door curator onderzocht.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-1-2022

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1: In de eerste verslagperiode zijn alle w erknemers door de curator
met machtiging van de
rechter-commissaris ontslagen tegen de vroegst mogelijke datum. Op 13
januari 2022 w erd door de curator aan de w erknemers per aangetekende
brief, die op voorhand per e-mail w erd verzonden aan hun advocaten, hun
ontslag aangezegd. De curator heeft het UW V verzocht de loonvorderingen
over te nemen op grond van de loongarantieregeling. De w erknemers zijn door
de buitendienstmedew erker van het UW V nader geïnformeerd. Gedurende de
eerste periode na datum faillissement is onder meer door de
(faillissementsmedew erkster van de) curator overleg gevoerd met de
buitendienstmedew erker van het UW V en gecorrespondeerd met de advocaten
van de w erknemers.
Op dit moment beschouw t de curator de w erkzaamheden ter zake van dit
onderw erp als afgerond.

3. Activa
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3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Verslag 1: Gefailleerde bezat, voor zover
bekend, geen onroerende zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-02-2022
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-02-2022
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Verslag 1: n.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1: Volgens opgave door de administrateur van gefailleerde namens de
middellijk bestuurder, bezat gefailleerde geen bedrijfsmiddelen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: In de komende verslagperiode w ordt het onderzoek door de curator
ten aanzien van dit onderw erp voortgezet.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Verslag 1: n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

11-02-2022
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: a. Voorraden: Dit is niet van toepassing.
b. Onderhanden w erk: Dit is volgens de opgave namens de middellijk
bestuurder van gefailleerde niet van toepassing. Er is aangegeven dat er op
datum faillissement geen onderhanden w erk w as dat nog uitgedeclareerd zou
kunnen w orden.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Verslag 1: n.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Verslag 1: Zie "toelichting".
totaal

Toelichting debiteuren
Verslag 1: Volgens opgave door de boekhouder/administrateur van
gefailleerde bedroeg de omvang van de debiteurenportefeuille op datum
faillissement nihil. De curator verricht hier nader onderzoek naar.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: Dit is niet aan de orde. In de komende verslagperiode w ordt het
onderzoek door de curator voortgezet.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

11-02-2022
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Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1: De bank heeft geen vordering op gefailleerde aangemeld.
Bij de (Rabo)bank liepen ten name van gefailleerde drie rekeningen, te w eten
een betaalrekening, een spaarrekening en een G-rekening. Het creditsaldo op
datum faillissement op de G-rekening bedroeg € 2,62. Dat bedrag komt toe
aan de belastingdienst. Het creditsaldo op datum faillissement op de
spaarrekening bedroeg € 0,00. Het creditsaldo op datum faillissement op de
betaalrekening ad totaal € 10,92 is op de boedelrekening gestort.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1: Dit is, voor zover bekend, niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: Er is geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Verslag 1: Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Verslag 1: Er is geen beroep gedaan op een recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

11-02-2022
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Toelichting
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd
met de bank. De curator verw ijst naar volgnummer 5.1.

11-02-2022
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In de afgelopen verslagperiode is een gering bedrag van € 8,28 door de bank
vanaf de zakelijke rekening van gefailleerde overgemaakt op de
boedelrekening. De curator verw acht dat dit onderw erp thans is afgerond.

10-05-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1: Dit is niet aan de orde. Op datum faillissement w aren de
bedrijfsactiviteiten van gefailleerde al gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-02-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1: Dit is niet aan de orde.
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6.5 Verantwoording
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
€ 0,00
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Toelichting
Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

11-02-2022
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Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: Dit is niet aan de orde.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een gedeelte van
de boekhouding van gefailleerde ontvangen. Bij de (middellijk) bestuurder zijn
nadere gegevens opgevraagd. De curator is thans in afw achting van de
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ontvangst van deze gegevens en de beantw oording van de door haar
gestelde vragen.
In de komende verslagperiode gaat de curator nader in op dit onderw erp.
Tot op heden heeft de curator niet alle door haar verzochte informatie
ontvangen. Niet op alle vragen die ze heeft gesteld heeft ze een deugdelijk
antw oord gekregen. Verder valt het de curator op dat de stukken/informatie
die ze w el heeft ontvangen w orden verstrekt door de administrateur van
gefailleerde (en niet door de middellijk bestuurder). Zie ook volgnummer 7.8.

10-05-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: Uit informatie uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel
volgt de volgende informatie:
De jaarrekening over het boekjaar 2017 w erd op 8 november 2018
gedeponeerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2018 w erd op 15 november 2019
gedeponeerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2019 w erd op 3 november 2020
gedeponeerd.
De jaarrekeningen over de boekjaren 2020 en 2021 w erden niet gedeponeerd.
De curator heeft de jaarrekeningen (bij de middellijk bestuurder van
gefailleerde) opgevraagd, maar nog niet ontvangen.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1: Dit is gelet op de omvang van gefailleerde niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1: Dit w ordt door de curator onderzocht.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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Verslag 1: Dit w ordt door de curator onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
Verslag 1: Dit w ordt nog door de curator onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: De noodzakelijke onderzoeken zullen in de volgende
verslagperiode(n) w orden voortgezet. De curator verw ijst in dat kader onder
meer naar hetgeen hierboven is opgemerkt in volgnummer 7.1
"Boekhoudplicht" en 7.2 "Depot jaarrekeningen".
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De afgelopen verslagperiode heeft de curator (verder) gecorrespondeerd met
de belastingdienst over gefailleerde in het kader van dit onderw erp. De
(middellijk) bestuurder van gefailleerde tot op heden aan de curator geen
informatie verstrekt (laat staan schriftelijke stukken aangeleverd). Tijdens
telefoongesprekken w ordt door hem steeds verw ezen naar de
administrateur. Ook het contact met de administrateur verloopt "stroef".
Omdat nog steeds vragen onbeantw oord zijn gebleven, verzochte stukken
niet zijn verstrekt dan w el de w el aanw ezige stukken hebben geleid tot
(nieuw e) vragen, zullen de rechtmatigheidsonderzoeken, w aaronder
begrepen het contact met de belastingdienst, door de curator in de volgende
verslagperiode w orden voortgezet.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

11-02-2022
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Toelichting
Verslag 1: Naast de faillissementskosten (w aaronder salaris curator dat nog
dient te w orden vastgesteld), heeft het UW V een boedelvordering ter zake
overnameverplichtingen personeel. De omvang van deze boedelvordering moet
nog w orden vastgesteld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 429.471,00
Toelichting
Verslag 1: De belastingdienst heeft een vordering aangemeld van totaal €
429.471,00.
Deze vordering heeft betrekking op omzetbelasting over de maanden maart,
april en mei 2020 en januari, februari maart en april 2021, loonheffingen over
diverse perioden over 2019, 2020 en
2021 en vennootschapsbelasting over het jaar 2020. In de afgelopen
verslagperiode heeft de curator met de belastingdienst gecommuniceerd.

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Toelichting
Verslag 1: Het UW V heeft tot op heden geen vordering ingediend in het
faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 52.510,53
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Toelichting
Verslag 1: De vijf w erknemers hebben via hun advocaten een preferente
vordering aangemeld ad totaal € 52.510,53 ter zake van achterstallig loon uit
hoofde van hun arbeidsovereenkomst met gefailleerde, zoals bedoeld in art.
3:288 sub e BW . Het UW V is ingeschakeld voor de overname van de
loonverplichtingen. Na uitbetaling aan de w erknemers van hun
loonvorderingen door het UW V, zal een verschuiving plaatsvinden van de
preferente vorderingen van de w erknemers naar de preferente vordering die
het UW V ter verificatie zal aanmelden ter zake van een loonvordering ex artikel
66 lid 1 W W . Zie volgnummer 2.4 en 8.3.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

11-02-2022
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Toelichting
Verslag 1: Ondanks meerdere verzoeken daartoe, heeft de curator tot op
heden geen crediteurenlijst ontvangen, w aardoor de crediteuren niet door de
curator konden w orden aangeschreven. De crediteuren die op dit moment op
de crediteurenlijst zijn geplaatst, hebben zich uit eigen bew eging bij de curator
gemeld.

7
Toelichting
In de tw eede verslagperiode is er 1 nieuw e concurrente crediteur bijgekomen
ten opzichte van verslag 1.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

10-05-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 210.786,99

11-02-2022
1

Toelichting
Verslag 1: De vijf w erknemers van gefailleerde hebben concurrente
vorderingen aangemeld onder meer ter zake van de door deze w erknemers
betaalde eigen bijdrage voor de verleende civiele toevoeging door de Raad
voor Rechtsbijstand. Daarnaast heeft in de afgelopen verslagperiode de
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleesw aren, Gemaksvoeding en
Pluimveevlees (pensioenfonds VLEP) een vordering aangemeld van €
205.319,68 ter zake van onbetaalde premies over de jaren 2020 en 2021.

€ 227.084,51

10-05-2022
2

Toelichting
In verslagperiode 2 is een vordering van Stichting Aanvulling op W W en W GA
(Stichting PAW W ) van € 16.297,52 ter zake van onbetaalde premies op de
lijst met concurrente crediteuren geplaatst. De hoogte van de vorderingen
van de voorlopig door de curator erkende concurrente crediteuren bedraagt
daarmee momenteel totaal € 227.084,51.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: Over de w ijze van afw ikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

11-02-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1: In de afgelopen verslagperiode zijn de aangemelde vorderingen
crediteuren beoordeeld. In de volgende verslagperiode zullen deze
w erkzaamheden w orden gecontinueerd.

11-02-2022
1

Ook in de tw eede verslagperiode heeft de curator van de gefailleerde geen
crediteurenlijst mogen ontvangen. In de tw eede verslagperiode is onder
meer gecorrespondeerd met (advocaten van) (voormalig) w erknemers van
gefailleerde naar aanleiding van door hen gestelde (aanvullende) vragen.

10-05-2022
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1: Er w ordt op dit moment geen procedure gevoerd.

11-02-2022
1

9.2 Aard procedures
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-02-2022
1

9.3 Stand procedures
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-02-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-02-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1: In de komende verslagperiode zullen de inspanningen van de
curator onder meer concreet zijn gericht op de volgende punten:

11-02-2022
1

Voortgang onderzoek oorzaak faillissement (volgnummer 1.5)
(Voortgang) rechtmatigheidsonderzoeken (volgnummers 7.1, 7.4, 7.5 en
7.6)
Voortgang onderzoek naar onder meer de onderw erpen activa en
debiteuren (volgnummers 3.5 en 4.2)
(Voortgang) onderzoek financiële gegevens.
Daarnaast zal de curator de w erkzaamheden verrichten die gebruikelijk
zijn in faillissementen, w aaronder het verder inventariseren van
crediteuren.
De curator verw acht dat in de komende verslagperiode de w erkzaamheden,
naast de gebruikelijk in een faillissement te verrichten w erkzaamheden (zoals
crediteurenafw ikkeling), beperkt zullen zijn tot:

10-05-2022
2

afronding onderzoek oorzaken faillissement (volgnummer 1.5)
(voortgang) rechtmatigheidsonderzoeken (en correspondentie met
relevante partijen w aaronder de middellijk bestuurder van gefailleerde,
de administrateur en de belastingdienst) (volgnummers 7.5 en 7.6)
(voortgang) onderzoek financiële gegevens (volgnummer 7.1).

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: Over de termijn van afw ikkeling kan in dit stadium nog geen
uitspraak w orden gedaan. Deze termijn is onder meer afhankelijk van de
snelheid w aarmee de hierboven genoemde w erkzaamheden kunnen w orden
afgerond.

11-02-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-8-2022

10-05-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

Bijlagen
Bijlagen

11-02-2022
1

