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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V.

12-07-2018
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Gegevens onderneming
Gefailleerde is de besloten vennootschap BAKHUIS VLOEREN W ESTERHAAR
B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor
Oost Nederland onder nummer 08124265, statutair en feitelijk gevestigd te
(7676 DB) W esterhaar-Vriezenveensew ijk (gemeente Tw enterand) aan de Tijm
14.
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Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland
bestaan de activiteiten uit het afw erken van vloeren en w anden, het afleggen
van cementvloeren en aannemen van afbouw w erkzaamheden. De feitelijke
activiteiten sluiten hierbij aan w aarbij hoofdzakelijk in opdracht van aannemers
w erken w erden uitgevoerd maar ook voor particuliere opdrachtgevers.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2012

€ 1.176.877,00

€ -77.260,00

€ 72.407,00

2011

€ 1.183.956,00

€ -1.612,00

€ 235.046,00

2010

€ 778.343,00

€ -50.806,00

€ 126.875,00

12-07-2018
5

Toelichting financiële gegevens
Op basis van de beschikbare cijfers concludeert de curator dat de
vennootschap in de gepresenteerde jaren te kampen had met een slechte
liquiditeit en solvabiliteit. Volgens verklaring van de bestuurder is de situatie in
de volgende jaren verergerd w aardoor een faillissement onafw endbaar zou
zijn gew eest.
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Daarnaast concludeert de curator op basis van de beschikbare cijfers dat de
omzet en de kostprijs vrij constant blijven in 2011 en 2012. W el is een stijging
in de bedrijfskosten te zien. Het resultaat in de gepresenteerde cijfers is
minimaal of sterk negatief. Bij voorzetting van deze tendens in 2013 is een
faillissement onafw endbaar. De interne cijfers over 2013 dienen eerst bew erkt
te w orden door de accountant. Zonder deze bew erking kunnen deze cijfers
niet dienen als vergelijkingsmateriaal.

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

12-07-2018
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Toelichting
Bij Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. w aren op de faillissementsdatum in totaal
zes personeelsleden in dienst. Daarvan w aren er op faillissementsdatum tw ee
ziek.

Boedelsaldo
€ 8.653,91

12-07-2018
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V.
bedraagt per 12 juli 2018 € 8.653,91. Voor een overzicht van de mutaties op
de boedelrekening in deze verslagperiode verw ijst de curator naar de uitdraai
van de faillissementsrekening w elke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.
€ 8.431,49

30-10-2018
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V.
bedraagt per 30 oktober 2018 € 8.431,49. Voor een overzicht van de mutaties
op de boedelrekening in deze verslagperiode verw ijst de curator naar de
uitdraai van de faillissementsrekening w elke als bijlage bij dit verslag gevoegd
is.
€ 3.949,02

18-02-2019
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V.
bedraagt per 18 februari 2019 € 3.949,02. Voor een overzicht van de mutaties
op de boedelrekening in deze verslagperiode verw ijst de curator naar de
uitdraai van de faillissementsrekening w elke als bijlage bij dit verslag gevoegd
is.
€ 8.926,33
Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V.
bedraagt per 27 mei 2019 € 8.926,33. Voor een overzicht van de mutaties op

27-05-2019
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de boedelrekening in deze verslagperiode verw ijst de curator naar de uitdraai
van de faillissementsrekening w elke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.
€ 0,00

27-08-2019
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V.
bedraagt per 27 augustus 2019 nihil.
€ 0,00

27-11-2019
10

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V.
bedraagt per 27 november 2019 nihil.
€ 0,00

28-02-2020
11

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V.
bedraagt per 28 februari 2020 nihil.
€ 0,00

03-07-2020
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V.
bedraagt per 3 juli 2020 nihil.
€ 0,00

29-09-2020
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V.
bedraagt per 29 september 2020 nihil.
€ 0,00

19-07-2021
14

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V.
bedraagt per 19 juli 2021 nihil. In deze verslagperiode hebben zich ook geen
mutaties voorgedaan op de boedelrekening.

Verslagperiode
van
7-3-2018

12-07-2018
5

t/m
12-7-2018
van
13-7-2018

30-10-2018
6

t/m
30-10-2018
van
31-10-2018
t/m
18-2-2019

18-02-2019
7

van
19-2-2019

27-05-2019
8

t/m
27-5-2019
van
28-5-2019

27-08-2019
9

t/m
27-8-2019
van
28-8-2019

27-11-2019
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t/m
27-11-2019
van
28-11-2019

28-02-2020
11

t/m
28-2-2020
van
29-2-2020
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t/m
3-7-2020
van
4-7-2020

29-09-2020
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t/m
29-9-2020
van
30-9-2020
t/m
19-7-2021

Bestede uren

19-07-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

17 uur 24 min

6

5 uur 48 min

7

8 uur 24 min

8

17 uur 36 min

9

2 uur 36 min

10

3 uur 42 min

11

2 uur 42 min

12

14 uur 36 min

13

1 uur 36 min

14

15 uur 15 min

totaal

89 uur 39 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Aan het faillissement van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. zijn tot op 12 juli
2018 in totaal 129,70 uren besteed.
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*************************************************************************Disclaimer:
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de
volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of -achterafbijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag w eergegeven constateringen en/of de geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
*************************************************************************
Aan het faillissement van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. zijn tot op 30
oktober 2018 in totaal 140,50 uren besteed.

30-10-2018
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Aan het faillissement van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. zijn tot op 18
februari 2019 in totaal 150,2 uren besteed.

18-02-2019
7

Aan het faillissement van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. zijn tot op 27 mei
2019 in totaal 167,8 uren besteed.

27-05-2019
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Aan het faillissement van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. zijn tot op 27
augustus 2019 in totaal 175,00 uren besteed.

27-08-2019
9

Aan het faillissement van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. zijn tot op 27
november 2019 in totaal 179,70 uren besteed.

27-11-2019
10

Aan het faillissement van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. zijn tot op 28
februari 2020 in totaal 179,70 uren besteed.

28-02-2020
11

Aan het faillissement van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. zijn tot op 3 juli
2020 in totaal 197,50 uren besteed.

03-07-2020
12

Aan het faillissement van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. zijn tot op 29
september 2020 in totaal 199,20 uren besteed.

29-09-2020
13

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De rechtsvorm van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. is een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Bakhuis Vloeren W esterhaar
B.V. is opgericht bij notariële akte van 23 mei 2008. De eerste inschrijving in
het handelsregister dateert van 26 mei 2008. Het maatschappelijke kapitaal
bedraagt € 90.000,-. Daarvan is bij de oprichting geplaatst € 18.000,-.
Het doel van de vennootschap is volgens statuten "het leggen van
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cementvloeren en aannemen van afbouw w erkzaamheden, alles in de ruimste
zin van het w oord; het oprichten en verw erven van, het deelnemen in, het
samenw erken met, het voeren van directie over, alsmede het (doen)
financieren van andere ondernemingen, in w elke rechtsvorm ook; het
verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken
over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van
anderen; en het verrichten van alle verdere handelingen die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn".
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland
bestaan de activiteiten uit het afw erken van vloeren en w anden, het afleggen
van cementvloeren en aannemen van afbouw w erkzaamheden.
De feitelijke activiteiten sluiten hierbij aan w aarbij hoofdzakelijk in opdracht
van aannemers w erken w erden uitgevoerd maar ook voor particuliere
opdrachtgevers. Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. is op 23 mei 2008 opgericht
door Bakhuis Beheer W esterhaar B.V. Deze vennootschap is vanaf de
oprichting bestuurder en 100 % aandeelhouder van Bakhuis Beheer
W esterhaar B.V.
Er is sprake van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting en
omzetbelasting tussen alle drie gefailleerde vennootschappen.

1.2 Lopende procedures
Volgens verklaring van de heer Bakhuis is er geen sprake van lopende
procedures. Die heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet aangetroffen.
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1.3 Verzekeringen
De curator is nog in afw achting van het overzicht van de lopende polissen Uit
het overzicht w elke de curator ontvangen heeft van de
assurantietussenpersoon blijken de volgende verzekeringen:
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- Verzuimverzekering
- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
- Inventarisverzekering
De curator heeft verzocht alle lopende verzekeringen te beëindigen en terzake
een afrekening op te stellen.
De verzekeraar heeft de curator bericht dat er betalingsachterstanden w aren
op de lopende polissen. Ten gevolge van het beëindigen van de polissen komt
geen teruggave voort.
De curator heeft een door Bakhuis Beheer B.V. afgesloten polis voor een
levensverzekering per faillissementsdatum beëindigd en ter zake op 4 juni
2015 een premie restitutie van € 1.693,39 op de faillissementsrekening
ontvangen.

1.4 Huur
Niet van toepassing. De administratie w erd gedreven vanuit het
kantoorgedeelte van het w oonhuis van de bestuurder, de heer J.H. Bakhuis.
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens verklaring van de heer Bakhuis is de oorzaak van de faillissementen
gelegen in de economische recessie w aardoor de prijzen sterk onder druk zijn
komen te staan. Ook heeft de heer Bakhuis aangegeven reeds ruime tijd ziek
te zijn w aardoor hij niet kon meew erken in de onderneming. Ook zou het
ziekteverzuim onder de w erknemers een grote w issel hebben getrokken op de
ondernemingen. De curator onderzoekt of er nog andere oorzaken zijn die
hebben geleid tot de faillissementen en zal hierover berichten in een volgend
verslag.
De curator heeft geen andere oorzaken aangetroffen en zijn onderzoek ter
zake afgerond.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

12-07-2018
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Toelichting
Bij Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. w aren op de faillissementsdatum in totaal
zes personeelsleden in dient. Daarvan w aren er op faillissementsdatum tw ee
ziek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

12-07-2018
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Toelichting
Volgens verklaring van de heer Bakhuis w aren er in het jaar voorafgaande aan
het faillissement een gelijk aantal personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-11-2013

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft met telefonische machtiging van de rechter-commissaris d.d.
14 november 2013 per gelijke datum het dienstverband met de in totaal zes
personeelsleden van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. opgezegd met
inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn ex artikel 40 Fw .
De aanzegging van het ontslag heeft plaats gevonden middels een zow el per
aangetekende als per gew one post verzonden brief. Volgens verklaring van de
bestuurder zijn de lonen in tot en met de maand januari 2014 voldaan.
Op 13 februari 2014 heeft de curator met het UW V een gezamenlijke intake
gedaan van het personeel Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. op kantooradres
van de curator. Hierbij w aren alle personeelsleden aanw ezig.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

12-07-2018
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Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft op de faillissementsdatum een beperkte hoeveelheid
gereedschap, betonpompen, kantoorinventaris en een aanhangw agen
aangetroffen w elk eigendom zijn van Bakhuis Beheer W esterhaar B.V.

12-07-2018
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Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. en Bakhuis Afbouw W esterhaar B.V. huurden
het gereedschap van Bakhuis Beheer W esterhaar B.V.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

12-07-2018
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft van de bestuurder op faillissementsdatum een lijst ontvangen
met onderhanden w erk. Daaruit blijkt dat Bakhuis Vloeren B.V. nog een uit te
voeren opdracht had voor een opdrachtgever te W ierden. De curator verw ijst
naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 6 van dit verslag.

12-07-2018
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Daarnaast heeft de bestuurder op verzoek van de curator facturen opgesteld
voor w erkzaamheden die nog niet w aren gefactureerd. Dat gaat om in totaal
negen facturen tot een totaalbedrag van € 11.885,--. De curator heeft de
facturen verzonden en de opdrachtgevers verzocht het verschuldigde bedrag
over te boeken op de respectievelijke faillissementsrekengen.
Van voorraden w as geen sprake nu de voorraden per w erk w erden besteld en
op het w erk geleverd en daarna ook in dat w erk w erden verw erkt. De
vennootschappen beschikten ook niet over eigen opslagmogelijkheden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. houdt een zogenaamde G-rekening aan bij
de Rabobank w elke op faillissementsdatum een creditsaldo vertoonde van €
1.301,13. De curator heeft de Rabobank verzocht het saldo over te boeken
naar de fiscus en de fiscus verzocht ter zake tot afrekening over te gaan.
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De Rabobank heeft de saldi van de G-rekeningen overgeboekt naar de fiscus.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

12-07-2018
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

21 debiteuren

€ 86.888,40

totaal

€ 86.888,40

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft op de faillissementsdatum in het faillissement van Bakhuis
Vloeren W esterhaar B.V. een debiteurenlijst ontvangen met daarop 21

12-07-2018

debiteuren met een totaal uitstaand bedrag van € 86.888,40. De curator heeft
de debiteuren van aangeschreven met het verzoek het verschuldigde bedrag
over te boeken op de faillissementsrekening.
Debiteur Bouw bedrijf Karsten is op 30 april 2014 in staat van faillissement
verklaard. De curator heeft de vordering op Karsten ad. € 3.695,25 bij de
curator van Karsten ingediend. Drie debiteuren hebben een beroep gedaan op
verrekening met openstaande vorderingen op Bakhuis Vloeren W esterhaar
B.V. De curator heeft deze beroepen op verrekening erkend.
De curator heeft drie debiteuren met een gering openstaande bedrag
afgeboekt nadat deze na een laatste sommatie de openstaande vordering niet
hadden voldaan.
Debiteur Scholte op Reimer B.V. heeft, na de laatste sommatie met daarbij
gevraagde conceptdagvaarding, de openstaande vordering ad. € 2.768,93 op
9 juli 2014 op de faillissementsrekening voldaan.
Heutink Projectontw ikkeling B.V. stelt dat drie facturen door Bakhuis vergeten
zijn te factureren en Heutink stelt dat deze facturen op grond van de algemene
overeenkomst van onderaanneming komen te vervallen (en als minderw erk
w orden beschouw d. Een factuur w ordt betw ist betw ist en is volgens Heutink
geheel onterecht. Vijf facturen tot een totaal bedrag ad. € 6.896,16 erkent
Heutink maar zij beroept zich op verrekening met creditnota's.
Mr. P.F.M. Verstegen heeft namens debiteur Leferink Afbouw B.V. gereageerd
en beroept zich erop dat Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. garantie heeft
gegeven van vijf jaar op de door haar uitgevoerde w erkzaamheden en dat
deze als gevolg van het faillissement niet meer nagekomen kunnen w orden.
Mr. Verstegen heeft de schade begroot op € 130.373,70, zijnde 15% van de
factuurbedragen. Daarnaast doet mr. Verstegen een beroep op verrekening
ten aanzien van de loonheffingen w elke in de openstaande facturen zijn
opgenomen. De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan.
De debiteuren Lenferink Afbouw B.V., en Heutink Projectontw ikkeling B.V.
stellen zich op het standpunt dat in de openstaande facturen bedragen zijn
opgenomen aan loonheffingen op grond w aarvan zij in het kader van de W KA
hoofdelijk aansprakelijk zijn.
Met schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris d.d. 7 oktober 2015
heeft de curator
Heutink Projectontw ikkeling B.V. op 20 november 2016 gedagvaard voor de rol
van 8 december 2015. Deze procedure staat thans op de rol van 2 februari
2016 voor conclusie van antw oord aan de zijde van Heutink Project
Ontw ikkeling B.V.
Heutink Projectontw ikkeling B.V. heeft op 2 februari 2016 de conclusie van
antw oord tevens eis in reconventie genomen. De rechtbank Overijssel, locatie
heeft op 16 februari 2016 tussenvonnis gew ezen en bepaald dat de curator
uiterlijk 28 maart 2016 de conclusie van antw oord in reconventie mag nemen
en tevens een comparitie van partijen gelast.
De curator heeft op 28 maart 2016 de conclusie van antw oord in reconventie
genomen. Op 11 april 2016 heeft comparitie van partijen plaats gevonden.
Met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator een
minnelijke regeling getroffen met Heutink Project Ontw ikkeling B.V. inhoudende
dat de beide lopende procedures w orden beëindigd en dat over en w eer finale
kw ijting w ordt verleend na betaling door Heutink Project Ontw ikkeling B.V. van
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€ 3.250,-- aan de boedel van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. en € 3.250,-aan de boedel van Bakhuis Afbouw W esterhaar B.V.
De curator heeft ter zake een vaststellingsovereenkomst opgesteld w elke op
17 mei 2016 door de rechter-commissaris is goedgekeurd. De overeenkomst
ligt thans ter ondertekening bij Heutink Project Ontw ikkeling B.V. Deze kw estie
zal naar verw achting van de curator in de komende verslagperiode zijn beslag
krijgen.
Heutink Project Ontw ikkeling B.V. heeft de overeenkomst getekend op 19 mei
2016. De curator heeft de overeengekomen bedragen op 26 mei 2016 op de
respectievelijke faillissementsrekeningen ontvangen. De lopende procedures
zijn daarop doorgehaald. Deze kw esties zijn daarmee afgehandeld.
De curator heeft de fiscus verzocht een verklaring af te geven dat zij Lenferink
Afbouw B.V., en Heutink Projectontw ikkeling B.V. niet aansprakelijk gaat stellen
uit hoofde van de W KA. De fiscus heeft aangekondigd een
aansprakelijkheidsonderzoek in te stellen.
De fiscus heeft ter zake een boekenonderzoek ingesteld en daartoe de
administratie van de gefailleerde Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. ingezien bij
de curator en bij de bestuurder. Uitkomst van het onderzoek is dat de ficus van
mening is dat een opdrachtgeven te w einig heeft afgedragen op de G-rekening
w aardoor er sprake kan zijn van ketenaansprakelijkheid.
De controleambtenaren van de fiscus hebben de afdeling invordering van de
belastingdienst verzocht aan te geven bij w elke opdrachtgevers een
aansprakelijkheidsonderzoek ingesteld dient te w orden.
De fiscus heeft voorgesteld de inning van die ene debiteur over te laten tegen
een boedelbijdrage van 50 %. De curator heeft dit voorstel voorgelegd aan de
rechter-commissaris die daar op 8 mei 2015 mee heeft ingestemd. De curator
heeft de inning van de debiteur hervat en zal over de uitkomst in het volgende
verslag berichten.
De curator heeft de fiscus verzocht voor de andere opdrachtgevers een
vrijw arende verklaring af te geven zodat de inning van de debiteuren kan
w orden voortgezet en aan te geven of de opdrachtgever die te w einig heeft
afgedragen aansprakelijk gesteld zal w orden.
Ondanks herhaalde verzoeken heeft de curator de vrijw arende verklaring van
de fiscus nog niet ontvangen. De curator heeft ter zake een sommatie
gezonden aan de fiscus met het verzoek deze kw estie thans met spoed af te
w ikkelen zodat de inning van de debiteuren kan w orden voortgezet.
De fiscus heeft aangegeven dat zij geen generale vrijw aring kan afgeven voor
de debiteuren. De fiscus onderzoekt nu de mogelijkheden om alsnog tot
vrijw aring te komen van de afzonderlijke debiteuren. De curator heeft bij de
fiscus nogmaals aangedrongen op spoedige afw ikkeling van deze kw estie.
De curator heeft de fiscus een lijst met de naam- en adresgegevens van de
overige debiteuren ter hand gesteld met het verzoek een vrijw aring per
debiteur af te geven. Daar heeft de ficus nog niet op beslist.
De fiscus heeft aanvullende informatie gevraagd w elke de curator heeft
verstrekt. Door een reorganisatie bij de Belastingdienst is de status van de
afhandeling van het verzoek onduidelijk. De curator heeft de fiscus ter zake
opnieuw aangeschreven.

De curator heeft de rechter-commissaris inzake de resterende debiteuren een
voorstel gedaan.
De belastingdienst heeft na de herhaalde verzoeken van de curator om een
vrijw arende verklaring W KA ten behoeve van de inning van de debiteuren in
november 2016 opnieuw een boekenonderzoek ingesteld. De curator is nog in
afw achting van de uitkomst van dat onderzoek en heeft de fiscus -mede gelet
op de reeds verstreken tijd- verzocht om een spoedige afw ikkeling.
Debiteur Paas en Schuler Totaalafbouw B.V. heeft de curator bericht een aantal
facturen niet te kunnen vinden in de boekhouding, en stelt een aantal facturen
al betaald te hebben. De curator heeft Paas en Schuler Totaalafbouw B.V.
verzocht nadere informatie aan te reiken en
De curator heeft uiteindelijk van de fiscus vrijw arende verklaringen ontvangen
voor een tw eetal nog openstaande debiteuren. Deze debiteuren zijn door de
curator opnieuw gesommeerd tot betaling.
Voor de overige debiteuren kon geen vrijw arende verklaring w orden
afgegeven omdat uit de beschikbare facturen onvoldoende blijkt w ie de
debiteur is. De vermelde gegevens blijken onjuist en/of onvolledig te zijn.
De curator heeft de fiscus de gevraagde aanvullende informatie aangereikt
w aarmee de debiteuren voldoende kunnen w orden geïdentificeerd en verzocht
om afgifte van de overige vrijw arende verklaringen.
De curator heeft de rechter-commissaris machtiging verzocht en verkregen om
debiteur Lenferink Afbouw B.V. in rechte te betrekken nu de vrijw arende
verklaring van de fiscus is ontvangen.
Bij vonnis van 12 oktober 2015 is Stukadoorsbedrijf Schuinder B.V. met een
openstaande vordering van € 5.364,20 in staat van faillissement verklaard
onder aanstelling van mr. J.S. van Burg tot curator. Het faillissement is op 31
januari 2017 opgeheven w egens gebrek aan baten.
Debiteur Van Dijk Bouw lijn B.V. met een openstaande vordering van € 3.000,-is op 14 september 2015 in staat van faillissement verklaard onder aanstelling
van mr. J. van der Hel tot curator. De verw achting is dat dit faillissement w ordt
opgeheven w egens gebrek aan baten.
Na ruim tw ee jaar heeft de curator de vrijw arende verklaring van de fiscus
inzake de W KA ontvangen inzake debiteur Lenferink Afbouw .
De rechter-commissaris heeft de curator op 16 juni 2017 bericht in te stemmen
met de dagvaarding van debiteur Lenferink. Deze debiteur heeft na de laatste
sommatie een voorstel gedaan. Dat voorstel is door de curator afgew ezen. De
curator heeft de debiteur tot 7 augustus de mogelijkheid gegeven een beter
voorstel te doen. Als dat uitblijft zal de curator overgaan tot het uitbrengen
van de dagvaarding om op die w ijze betaling van het openstaande bedrag van
€ 12.930,66 af te dw ingen.
Gelet op het uitblijven van elke reactie of betaling inzake debiteur
Stukadoorsbedrijf Paas heeft de curator de rechter-commissaris ter zake een
voorstel gedaan.
In de kw estie van debiteur Lenferink Afbouw B.V. heeft de curator met
schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris d.d. 6 september 2017

een minnelijke regeling gesloten inhoudende dat Lenferink Afbouw uiterlijk 18
september 2017 een bedrag van € 10.000,-- zou voldoen tegen finale kw ijting.
De vastellingsovereenkomst ter zake is op 11 september 2017 door partijen
getekend en de betaling is op 15 september 2017 ontvangen op de
faillissementsrekening.
(vervolg hieronder)

4.2 Werkzaamheden debiteuren
(vervolg van hierboven)
Inzake debiteur Paas Totaalafbouw B.V. met een openstaand bedrag van €
13.369,88 heeft de curator opnieuw een sommatie gezonden. De advocaat van
Paas Totaalafbouw B.V. heeft daarop aangegeven dat hij op korte termijn
inhoudelijk zou reageren. Nu deze reactie is uitgebleven heeft de curator de
rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
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Debiteur Stukadoorbedrijf Paas heeft de verschuldigdheid van de openstaande
facturen ad € 2.867,30 bevestigd. De curator is met de debiteur in overleg over
de betaling van die factuur.
De curator heeft van de rechter-commissaris machtiging verkregen om zow el
Paas Totaalafbouw B.V. als Stukadoorsbedrijf Paas in rechte te betrekken om
betaling van de openstaande facturen af te dw ingen. De curator is bezig met
het opstellen van de dagvaardingen en zal deze op korte termijn voorleggen
aan de rechter-commissaris ter verkrijging van goedkeuring.
De curator heeft de bedoelde dagvaardingen voorgelegd aan de rechtercommissaris en zal deze terstond na verkregen toestemming van de rechtercommissaris uit laten brengen.
De curator heeft de bedoelde dagvaardingen voorgelegd aan de rechtercommissaris en zal deze terstond na verkregen toestemming van de rechtercommissaris uit laten brengen.
Tw ee debiteuren met openstaande bedragen van in totaal € 1.285,-- geven
aan dat zij voor faillissementsdatum de openstaande nota's reeds zouden
hebben voldaan. Uit navraag bij de bestuurder blijkt dit inderdaad het geval te
zijn.
In het faillissement van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. zijn na datum
faillissement 10 betalingen binnengekomen op de geblokkeerde rekening van
Bakhuis Afbouw W esterhaar B.V. tot een totaalbedrag van € 9.102,73. Deze
verslagperiode heeft de curator betalingen ontvangen tot een totaalbedrag
van € 4.118,93.
De curator heeft op 15 september 2017 op de faillissementsrekening het
bedrag van de schikking met Lenferink Afbouw B.V. ad € 10.000,-- ontvangen.
Debiteur Stukadoorbedrijf Paas is gedagvaard voor de rol van 11 september
2018 bij de Rechtbank Noord Nederland, kamer voor kantonzaken, locatie
Assen. Deze procedure staat thans op de rol voor de conclusie van antw oord
op 30 oktober 2018.
Debiteur Paas & Schuler Totaalafbouw B.V. is gedagvaard voor de rol van 18

30-10-2018
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september 2018 bij de Rechtbank Noord Nederland, kamer voor kantonzaken,
locatie Assen. Deze procedure staat thans op de rol voor de conclusie van
antw oord op 13 november 2018.
De debiteur Stukadoorsbedrijf Paas heeft op 13 november 2018 gereageerd.
De zaak is verw ezen naar de zitting van 27 november 2018. De debiteur
Stukadoorsbedrijf Paas is bij vonnis van 27 november 2018 veroordeeld tot
betaling. Op 3 januari 2019 heeft de curator een bew ijs van betekening
ontvangen w elke op 13 december 2018 heeft plaatsgevonden. Op 14 februari
heeft de curator de opdracht gegeven het vonnis ten uitvoer te leggen in
Duitsland.

18-02-2019
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Inzake debiteur Paas Totaalafbouw B.V. is op 4 december 2018 een
tussenvonnis gew ezen w aarbij is bepaald dat een datum voor comparitie
bepaald gaat w orden. Deze procedure staat thans op de rol voor comparitie op
8 april 2019.
Inzake de debiteur Stukadoorsbedrijf Paas is een betaling in april 2019 van €
5.215,61 en in mei 2019 van € 68,70 ontvangen.

27-05-2019
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Inzake debiteur Paas Totaalafbouw B.V. is op 23 april 2019 tussenvonnis
gew ezen. De rechtbank Noord-Nederland te Assen heeft de curator de
mogelijkheid gegeven tot bew ijs van feiten of omstandigheden, w aaruit kan
w orden afgeleid, dat de debiteur opdracht(en) heeft verstrekt voor de op de
facturen genoemde w erkzaamheden. Tevens is bepaalt dat de curator op de
rolzitting van 21 mei 2019 schriftelijk kan uitlaten over de vraag hoe de curator
het bew ijs w il leveren. De curator heeft van de heer Bakhuis nader schriftelijk
bew ijs ontvangen w aaruit blijkt dat de facturen w el degelijk zien op de
w erkzaamheden die door failliet zijn uitgevoerd voor Paas Totaalbouw B.V. Een
factuur w as een voorschotfactuur en van een andere factuur had de heer
Bakhuis geen bew ijs meer voorhanden. De curator heeft daarom zijn eis in de
procedure met de factuurbedragen verminderd.
Op 18 juni 2019 heeft de advocaat van Paas Totaalafbouw B.V. een akte
uitlating ingediend. De kantonrechter heeft bepaald dat op dinsdag 16 juli
2019 vonnis zal w orden gew ezen.

27-08-2019
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Op 23 juli 2019 heeft de kantonrechter vonnis gew ezen. Hierin w orden de
vorderingen van de curator afgew ezen, omdat niet is vast komen te staan dat
aan de in het geding zijnde facturen overeenkomsten ten grondslag hebben
gelegen. De kantonrechter veroordeelt de curator tot betaling van de
proceskosten.
De curator heeft een schikkingsvoorstel gedaan. Dit is afgew ezen door de
advocaat van Paas Totaalafbouw B.V. De curator zal ter zake van het instellen
van het beroep tegen het vonnis van 23 juli 2019, een voorstel doen aan de
rechter-commissaris.

27-11-2019
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De rechter-commissaris heeft de curator machtiging verleend om het hoger
beroep door te zetten. De zaak staat voor memorie van grieven op 31 maart
2020.

28-02-2020
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De curator heeft zijn memorie van grieven ingediend bij het Gerechtshof
Arnhem-Leeuw arden op 12 mei 2020.

03-07-2020
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De advocaat van Paas Totaalafbouw B.V. heeft zijn memorie van antw oord op
21 juli 2020 verzonden aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden. Op 27
augustus 2020 heeft de curator een afschrift van het complete procesdossier
verzonden aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden voor de dagbepaling
mondelinge behandeling ter rolzitting van 1 september 2020. De zitting staat
gepland op 28 juni 2021 voor mondelinge behandeling.

29-09-2020
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De mondelinge behandeling heeft op 28 juni 2021 door het Gerechtshof
Arnhem-Leeuw arden, locatie Leeuw arden plaatsgehad. Tijdens de zitting is
geen overeenstemming bereikt over een regeling en ook niet in de tw ee
w eken daarna, w aarna partijen het Hof gevraagd hebben uitspraak te doen

19-07-2021
14

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 74.499,43

12-07-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank W est Tw ente heeft in het faillissement van Bakhuis Beheer
W esterhaar B.V. en Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. een vordering ingediend
tot een totaalbedrag van € 74.499,43 bestaande uit een krediet in rekeningcourant van € 55.749,43 en een lening van € 18.750,--.

5.2 Leasecontracten
Volgens verklaring van de heer Bakhuis is er bij geen van de gefailleerde
vennootschappen sprake van lopende leasecontracten. Die heeft de curator
tot op de verslagdatum ook niet aangetroffen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank W est Tw ente heeft ter zekerheid van de voldoening van de door
haar verstrekte financiering de volgende zekerheden bedongen:
• Pandrecht op de inventaris van Bakhuis Beheer W esterhaar B.V;
• Pandrecht op de inventaris van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V.;
• Pandrecht op de vorderingen van Bakhuis Beheer W esterhaar B.V.;
• Pandrecht op de vorderingen van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V.;
• Mede hoofdelijke aansprakelijkheidsovereenkomst tussen Bakhuis Beheer
W esterhaar B.V. en Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
De Rabobank claimt separatist te zijn voor w at betreft de inventaris en de
vorderingen op derden van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V.
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De verpandingen van de inventaris en de vorderingen op derden heeft plaats
gevonden middels tw ee op 2 juli 2008 geregistreerde pandakten w elke in het
bezit zijn van de curator.
Verpanding van debiteuren heeft plaats gevonden door middel van een
zogenaamde "collectieve verpanding" w aarbij de bank een pandrecht heeft op
alle vorderingen die op de registratiedatum bestonden, dan w el rechtstreeks
voortvloeien uit een op die datum bestaande rechtsverhouding, ongeacht of
deze vorderingen al dan niet op een aan de bank overhandigd
debiteurenoverzicht zijn vermeld, en ongeacht of deze vorderingen op het
moment van faillissement al w aren gefactureerd. De curator erkent het
pandrecht van de Rabobank.
De Rabobank heeft de curator bericht niet de kosten voor de inning van de
resterende debiteuren te w illen dragen, maar geen afstand te doen van haar
pandrechten. De curator heeft de Rabobank bevestigd dat de boedel die inning
zal voorzetten en dat een eventuele opbrengst na omslag van de algemene
faillissementskosten toekomt aan de Rabobank.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De volgende partijen hebben in het faillissement van Bakhuis Vloeren
W esterhaar B.V. aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud:
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NVB Ubbens Bouw stoffen B.V. te Leeuw arden Van W ijcks Afbouw materialen
B.V. te Kampen Remmers Bouw chemie B.V. te Hoogeveen
De curator heeft op faillissementsdatum de geleverde goederen niet
aangetroffen en om die reden de aanspraken op eigendomsvoorbehoud
afgew ezen. Volgens verklaring van de bestuurder zijn de geleverde zaken
reeds verw ekt in de diverse w erken.

5.6 Retentierechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
retentierechten.
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5.7 Reclamerechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

12-07-2018
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Toelichting
De curator is met de Rabobank W est Tw ente overeengekomen dat de boedel
de inning van de debiteuren van Bakhuis Vloeren B.V. op zich zal nemen. Ter
zake is voor het buitengerechtelijke traject een boedelbijdrage
overeengekomen van 10 % van de geïncasseerde bedragen.
De curator heeft inzake de debiteuren van Bakhuis Vloeren B.V. een afrekening
opgesteld en met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 26 mei 2014
de Rabobank verzocht een bedrag van € 585,87 over te boeken naar de
faillissementsrekening. De curator heeft dit bedrag op 12 juni 2014 ontvangen.
De Rabobank heeft de curator bericht, gezien het obligo van de nog
openstaande debiteuren, geen gerechtelijk traject op te w illen starten.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
niet van toepassing.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gelet op het ontbreken van een orderportefeuilles van substantiële omvang
kan er van het voortzetten van de ondernemingen geen sprake zijn.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder J.M. Bakhuis heeft richting de curator verklaard geen doorstart
te w illen maken.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een deel van de administraties van de heer Bakhuis
ontvangen. Daarnaast heeft de curator van de heer Bakhuis de computer
ontvangen w aarop de dagelijkse administratie van de gefailleerde
vennootschappen w erd bijgehouden. De curator doet onderzoek naar de
boekhoudplicht.
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Gelet op hetgeen onderstaand is gemeld, heeft de curator zijn onderzoek ter
zake afgerond.

27-08-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Op 16 mei 2012 heeft Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. de jaarrekening over
het jaar 2011 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 15 mei
2012 definitief zou zijn vastgesteld.
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Op 15 maart 2012 heeft Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. de jaarrekening over
het jaar 2010 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 27 mei
2011 definitief zou zijn vastgesteld.
Op 23 juli 2010 heeft Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. de jaarrekening over
het jaar 2009 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 19 juli
2010 definitief zou zijn vastgesteld
De curator concludeert op basis van het bovenstaande dat aan de
deponeringsplicht voor het jaar 2010 niet is voldaan. De curator heeft de heer
Bakhuis op 27 maart 2014 ter zake aangesproken.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 26 mei
2014 een geveltaxatie uit laten voeren op de w oning van de heer Bakhuis. Uit
de taxatie bleek dat het verhaal op de w oning marginaal is. Verder verhaal
ontbreekt.
Daar het niet voldoen aan de deponeringsplicht alleen ziet op het jaar 2010 en
de jaren daarna w el tijdig zijn gepubliceerd heeft de curator met toestemming
van de rechter-commissaris d.d. 20 juni 2014 besloten de kw estie te laten
rusten.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de ondernemingen is er geen goedkeurende verklaring
vereist. De accountant heeft w el samenstellingsverklaringen afgegeven voor
de jaarrekeningen over de jaren 2010 en 2011.
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Over het jaar 2012 is een conceptjaarrekening opgesteld w aarvoor door de
accountant geen samenstellingsverklaring is afgegeven.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. bedraagt €
90.000,--. Het aandelenkapitaal is verdeeld in 900 aandelen van elk € 100,--.
Daarvan zijn bij de oprichting 180 aandelen geplaatst tot een totaalbedrag van
€ 18.000,--.
Blijkens een aan de oprichtingsakte gehechte verklaring heeft volstorting
plaats gevonden middels de inbreng van de in Bakhuis Beheer B.V. ingebrachte
en door de heer Bakhuis gedreven onderneming Bakhuis Vloeren W esterhaar.
Aangezien de vennootschap in 2008 is opgericht is nader onderzoek naar de
volstortingsverplichting niet meer zinvol nu een eventuele vordering al is
verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-07-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
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Toelichting
Niet van toepassing.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

12-07-2018
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Toelichting
De curator heeft naar aanleiding van ontvangen informatie van leveranciers
van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. een uitgebreid onderzoek ingesteld naar
inkopen kort voor faillissementsdatum w aarvan de opbrengt volgens de
leveranciers mogelijk niet aan de gefailleerde vennootschap ten goede zou zijn
gekomen. De curator heeft nadere informatie bij de bestuurder opgevraagd en
ontvangen.
Na afronding van zijn onderzoek heeft de curator geconcludeerd dat er
onvoldoende bew ijs is voor het door de leveranciers geopperde. Met
schriftelijke instemming van de rechter- commissaris d.d. 5 maart 2015 heeft de
curator besloten deze kw estie te laten rusten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Niet van toepassing.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 35.873,41
Toelichting
In het faillissement van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. bedragen de kosten
voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het
verw erken van de vorderingen tot op 29 juni 2018 € 229,90.
Het UW V heeft een vorderingen ingediend uit hoofde van de door haar
overgenomen loondoorbetalingsverplichtingen en afgedragen premies sociale
verzekeringen gedurende de w ettelijke opzegtermijn tot een bedrag van €
35.643,51. Het UW V heeft aanspraak gemaakt op preferentie op grond van
artikel 66 lid 1 W W .

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 55.795,00
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Toelichting
De fiscus heeft in het faillissement een vordering ingediend voor een onbetaald
gebleven aanslagen loonheffing tot een bedrag van € 55.795. De fiscus heeft
bij haar indiening aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 21
Invorderingsw et.
De curator verw acht ook nog een aanslag ex artikel 29 lid 2 w et OB inzake de
niet betaalde crediteuren in deze faillissementen w elke opgelegd zal w orden
aan de fiscale eenheid omzetbelasting w aarvoor de afzonderlijk gefailleerde
vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk zijn.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 37.297,59
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Toelichting
Het UW V heeft een vorderingen ingediend uit hoofde van de door haar
overgenomen loonverplichtingen en afgedragen premies sociale verzekeringen
over de periode tot faillissementsdatum tot een bedrag van € 37.297,59 en
daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 3:288 sub e
BW .

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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Toelichting
Tot op de verslagdatum is er geen sprake van andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
72
Toelichting
De curator heeft op de faillissementsdatum in het faillissement van Bakhuis
Vloeren W esterhaar B.V. een crediteuren lijst ontvangen met 72 crediteuren
met een totaal openstaand bedrag van € 279.995,01.
In het faillissement van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. is het aantal
ingediende concurrente crediteuren tot op 12 juli 2018 ongew ijzigd gebleven
op 72.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 487.420,86
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Toelichting
In het faillissement van Bakhuis Vloeren W esterhaar B.V. zijn tot op de
verslagdatum door de 72 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag van € 487.420,86.
De ingediende vorderingen zijn allen -per faillissement- uit efficiency
overw egingen, zonder inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijsten der
voorlopige erkende concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke
beoordeling zal plaatsvinden op het moment dat duidelijk is dat er
mogelijkerw ijs een uitkering aan concurrente crediteuren te verw achten is.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de w ijze van
afw ikkeling van deze faillissementen.
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De voorlopige inschatting van de curator is dat het faillissement zal w orden
opgeheven w egens gebrek aan baten.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Niet van toepassing.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

12-07-2018
5

1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3)
(6 maanden en 2 uren)
2. Innen debiteuren (hoofdstuk 4)
(6 maanden en 20 uren)
30-10-2018
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3)
(6 maanden en 2 uren)
2. Innen laatste tw ee debiteuren (hoofdstuk 4)
(6 maanden en 15 uren)

30-10-2018
6

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

18-02-2019
7

1. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4) (6 maanden en 15 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

27-05-2019
8

1. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4) (6 maanden en 15 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

27-08-2019
9

1. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4) (6 maanden en 15 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

27-11-2019
10

1. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4) (6 maanden en 15 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

28-02-2020
11

1. Beroepsprocedure laatste debiteur (hoofdstuk 4)
(6 maanden en 15 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

03-07-2020
12

1. Beroepsprocedure laatste debiteur (hoofdstuk 4)
(6 maanden en 15 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

29-09-2020
13

1. Beroepsprocedure laatste debiteur (hoofdstuk 4)
(6 maanden en 15 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te
w orden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een
inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens
de termijn die voor de afw ikkeling benodigd is.

19-07-2021
14

1. Beroepsprocedure laatste debiteur (hoofdstuk 4)
(3 maanden en 4 uren)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de voor de
afw ikkeling van dit faillissement benodigde tijd.

12-07-2018
5

10.3 Indiening volgend verslag
19-10-2021

19-07-2021
14

10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

Bijlagen
Bijlagen

12-07-2018
5

