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Algemene gegevens
Naam onderneming
Installatietechniek Damveld V.O.F.

Gegevens onderneming

14-05-2018
6

Gegevens onderneming
Algemene opmerkingen:
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen,
w aarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. W aar nummers niet zijn
ingevuld, zijn de betreffende onderw erpen in dit faillissement niet van
toepassing. W ijzigingen of aanvullingen op het laatste verslag w orden
vetgedrukt w eergegeven. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen
blijft leesbaar. Verw ezen w ordt naar de hierna w eergegeven disclaimer.

14-05-2018
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Disclaimer:
Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen
zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen.
Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een
later stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie nog niet openbaar
gemaakt kan w orden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of
juistheid van het verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen
geen rechten w orden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te
houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als
gevolg van nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op
de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten
w orden ontleend.
Gegevens onderneming:
Installatietechniek Damveld V.O.F., ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 08208827, gevestigd en
kantoorhoudende te (7547 TL) Enschede aan de Chroomsteden 26.
Faillissementsnummer: C/08/15/257 F.
Datum uitspraak : 29 april 2015.
Curator: mr. P. Gorter.
Rechter-commissaris: mr. M.M. Verhoeven.

Activiteiten onderneming
Volgens opgave van de Kamer van Koophandel hield failliet zich bezig met
elektrotechnische
bouw installaties.

14-05-2018
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Financiële gegevens vooralsnog onbekend.

14-05-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
3

Boedelsaldo

14-05-2018
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Boedelsaldo
€ 20.276,03

14-05-2018
6

€ 20.461,41

31-08-2018
7

€ 20.572,63

07-12-2018
8

Toelichting
Betreft stortingen van het CJIB zie paragraaf 3.8
€ 20.624,07

26-03-2019
9

Toelichting
De laatste betalingen van het CJIB zijn thans ontvangen.
€ 780,07
Toelichting
Tussentijds salaris curator.

Verslagperiode

01-10-2019
10

Verslagperiode
van
24-1-2018

14-05-2018
6

t/m
29-4-2018
van
30-4-2018

31-08-2018
7

t/m
29-8-2018
van
30-8-2018

07-12-2018
8

t/m
6-12-2018
van
7-12-2018

26-03-2019
9

t/m
26-3-2019
van
27-3-2019

01-10-2019
10

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

04-05-2021
11

t/m
29-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

69 uur 34 min

7

4 uur 48 min

8

2 uur 54 min

9

9 uur 30 min

10

0 uur 12 min

11

6 uur 18 min

totaal

93 uur 16 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Verslag 13 - 30 april 2018:
Vanw ege de KEI update is het totaal aantal bestede uren over de gehele
faillissementsperiode ingevoerd.

14-05-2018
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De firmanten/vennoten van failliet zijn de heer T. Damveld en de heer R.
Damveld.

14-05-2018
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1.2 Lopende procedures
Vooralsnog onbekend.

14-05-2018
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1.3 Verzekeringen
Vooralsnog onbekend.

14-05-2018
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1.4 Huur
Pand aan de Chroomsteden 26 w ordt (onder)gehuurd. De huur is per datum
faillissement met een opzegtermijn van drie maanden opgezegd met
machtiging van de rechter-commissaris.

1.5 Oorzaak faillissement

14-05-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

14-05-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
14-05-2018
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Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-4-2015

3

Met machtiging van de rechter-commissaris

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond.

14-05-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

14-05-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

14-05-2018
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris is getaxeerd. Zie verder voorraden/onderhanden w erk.

14-05-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog onbekend.

14-05-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie voorraden/onderhanden w erk.

14-05-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

(beperkte hoeveelheid) handgereedschap en
voorraad

€ 3.500,00

€ 350,00

totaal

€ 3.500,00

€ 350,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gezien de omvang is in overleg met de rechter-commissaris uit kosten/baten
overw egingen afgezien van een taxatie van de beperkte hoeveelheid
handgereedschap en voorraad. Het betreft (aan de bank verpande)
gereedschappen en handvoorraad. Een boedelbijdrage van 10% is voor het
laatst genoemde bedrag overeengekomen.

14-05-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voornoemde zaken zijn verkocht voor een bedrag € 3.500,- (BTW verlegd).
Een bedrag ad € 3.500,- is ontvangen op de boedelrekening. De Pandhouder
heeft dienaangaande recht op betaling ad € 3.150,-. De komende
verslagperiode zal met de pandhouder w orden afgerekend.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 17.000,00

totaal

€ 17.000,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

14-05-2018
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Toelichting andere activa
De goodw ill, handelsnaam/namen, het klantenbestand/ onderhandenw erk en
de gehele fysieke en digitale administratie w aaronder de financiële
administratie en projectadministratie alsmede een beperkte hoeveelheid
materieel actief bestaande uit handgereedschappen en (hand)voorraad zijn
verkocht voor een totaalbedrag ad € 20.500,-- exclusief BTW . Het bedrag aan
goodw ill ad € 17.000,- is op voorhand door de koper voldaan zodat deze
verder kan met de lopende opdrachten.

14-05-2018
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Via de postblokkade is een brief van het CJIB ontvangen. In een strafzaak
tegen een derde is een schadevergoeding aan failliet toegekend van circa €
3.000,- w elke de veroordeelde (in termijnen) dient te voldoen aan het CJIB. De
curator heeft het CJIB verzocht de betreffende maandtermijnen (groot €
104,37) over te maken naar de boedelrekening. Een eerste termijn is in de 2e
verslagperiode ontvangen.
In de 4e verslagperiode is in totaal € 313,11 aan termijnen van het CJIB
ontvangen.
Tot en met de 4e verslagperiode is in totaal € 626,22 van het CJIB ontvangen.
Tot en met de 6e verslagperiode is in totaal € 1.252,44 van het CJIB
ontvangen.
Tot en met de 8e verslagperiode is in totaal € 1.878,63 van het CJIB
ontvangen.
Verslag 9 - 26 april 2017:
Tot en met de 9e verslagperiode is in totaal € 2.161,51 van het CJIB
ontvangen.
Verslag 10 - 1 augustus 2017:
In verslagperiode 10 is aangaande de incasso van het CJIB in totaal € 74,15
ontvangen.
Verslag 11 - 26 oktober 2017:
In verslagperiode 11 is aangaande de incasso van het CJIB in totaal € 111,21
ontvangen.
Verslag 12 - 25 januari 2018:
In verslagperiode 12 is aangaande de incasso van het CJIB in totaal € 111,23
ontvangen.
Verslag 13 - 30 april 2018:
In verslagperiode 13 is aangaande de incasso van het CJIB in totaal € 111,22
ontvangen.
Verslag 14 - 30 augustus 2018:
In verslagperiode 14 is aangaande de incasso van het CJIB in totaal € 185,38
ontvangen.
Thans resteert nog een bedrag ad € 162,65.

31-08-2018
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Verslag 15 - 6 december 2018:
In verslagperiode 14 is aangaande de incasso van het CJIB in totaal € 111,22
ontvangen.
Thans resteert nog een bedrag ad € 51,43.

07-12-2018
8

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Incasso van CJIB betalingen.

14-05-2018
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Alle betalingen van het CJIB zijn thans ontvangen.

04-05-2021
11

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Moet nog w orden vastgesteld. Volgens mondelingen opgave van de firmanten
circa € 30.000,-(verpand aan de bank). De pandhouder heeft de curator bericht
de incasso van de aan haar verpande debiteuren zelf ter hand te nemen.

14-05-2018
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal tussentijds de stand van zaken omtrent de incasso door de
pandhouder opvragen. Bij een incassoprocedure gelden nadere nog te maken
afspraken met de bank. De bank heeft de incasso van de aan haar verpande
debiteuren in eigen beheer afgerond. De bank zal w orden verzocht haar ter
verificatie ingediende vordering aan te passen.
(afgerond).

14-05-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 56.579,39
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank Enschede/Haaksbergen (de bank): € 72.056,07 + PM.
De Rabobank heeft de curator bericht dat alle debiteuren zijn geïncasseerd.
De Rabobank heeft dienaangaande haar ter verificatie ingediende vordering
verlaagd naar € 56.579,39.
De curator zal de Rabobank nog informeren naar het verschil betreffende de
verlaging van de vordering met circa € 15.500,- en de mondelinge mededeling
van de firmanten dat de debiteurenportefeuille circa € 30.000,-- zou bedragen.

5.2 Leasecontracten

14-05-2018
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5.2 Leasecontracten
Een drietal bestelbussen zijn geleased. Tw ee operational en één financial.
De koper van de activa is in overleg inzake overname van de bestelbussen. De
documentatie is opgevraagd bij de leasemaatschappij. Ten aanzien van de
financial lease bestelbus zou een eigendomsvoorbehoud zijn
overeengekomen. Mogelijkerw ijs bestaat een kleine overw aarde ten aanzien
van de financial lease bestelbus.

14-05-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een rechtsgeldig zekerheidsrecht op alle goederen van failliet.
Er zijn geen
bodemzaken gebleken.

14-05-2018
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5.4 Separatistenpositie
Zie: Beschrijving zekerheden.

14-05-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
W ordt geïnventariseerd.

14-05-2018
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5.6 Retentierechten
Vooralsnog onbekend.

14-05-2018
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5.7 Reclamerechten
Vooralsnog onbekend.

14-05-2018
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de bank is in beginsel een boedelbijdrage van 10% aangaande de
verkoop/incasso overeengekomen.

14-05-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie EvB. Toetsing leasecontracten.
Afgerond

14-05-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

14-05-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-05-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

14-05-2018
6

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

14-05-2018
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-05-2018
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

14-05-2018
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

14-05-2018
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

14-05-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
W ordt nader onderzocht. Vooralsnog w ordt uit kosten/baten overw egingen
een verder rechtmatigheidsonderzoek aangehouden.

14-05-2018
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Verslag 10 - 1 augustus 2017:
De administratie van failliet geeft per datum faillissement geen juiste w eergave
van de vermogenstoestand. Zo zijn de gemelde kasstanden en voorraad
standen per datum faillissement niet aangetroffen ondanks de vermelding
ervan in de administratie van failliet.

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing. Geen publicatieplicht V.O.F.

14-05-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-05-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-05-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Toelichting
W ordt nader onderzocht.
Verslag 10 - 1 augustus 2017:
De vennoten van failliet zijn in privé aansprakelijk gesteld voor het tekort in
het faillissement w egens schending van de boekhoudplicht w elke schending
naar mening van de curator een belangrijke oorzaak is van het faillissement
(zie artikel 6:162 BW jo 3:15i BW ). Voorts geldt uiteraard dat de vennoten
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de VOF.
De vennoten zijn in de gelegenheid gesteld te reageren op de
aansprakelijkheidstelling en in de gelegenheid gesteld een schikkingsvoorstel
aan te bieden.
De curator heeft gesproken met de vennoten en de vorderingen van de boedel
(w aaronder R/C vorderingen) toegelicht. De vennoten zijn door de curator
bericht dat uiterlijk per eind augustus 2017 een schikkingsvoorstel dient te zijn
ontvangen.
Verslag 11 - 26 oktober 2017:
Thans is van de vennoten een schikkingsvoorstel verkregen doch de curator is
van mening dat het aangeboden schikkingsbedrag onvoldoende recht doet
aan de vorderingen van de vennootschap/ de boedel op de vennoten. De
vennoten zijn in de gelegenheid gesteld een aangepast voorstel te doen
w aarbij de curator een indicatie heeft gegeven. De vennoten dienen uiterlijk in
oktober 2017 een passend voorstel indienen ter schikking van de voornoemde
discussie. Elk voorstel w ordt enkel geaccepteerd onder voorbehoud van
goedkeuring van de rechter-commissaris.
Verslag 12 - 24 januari 2018:
De vennoten hebben thans via hun advocaat voorgesteld om een
crediteurenakkoord aan te bieden. De curator heeft dienaangaande kenbaar
gemaakt dat dit akkoord is mits de w ettelijke rangorde van crediteuren w ordt
gerespecteerd en de boedelkosten in het onderhavige faillissement in het
geheel w orden voldaan. De curator verw acht eind februari 2018 duidelijkheid
te verkrijgen van de advocaat of een crediteurenakkoord zal kunnen slagen of
niet. Mocht een crediteurenakkoord uitblijven, zal het voorstel omtrent
onbehoorlijk bestuur herleven. Mocht een voorstel alsdan uitblijven, overw eegt
de curator het faillissement in privé aan te vragen van de vennoten.
Verslag 13 - 1 mei 2018:
De advocaat van de vennoten heeft de curator geïnformeerd dat het bereiken
van een akkoord onder de crediteuren van de VOF niet is gelukt. Thans
bestaat bij de vennoten het voornemen toegang tot de W SNP te verzoeken.
De curator heeft hieromtrent de advocaat van de vennoten reeds bericht als
belanghebbende zicht tot de rechtbank alsdan te w enden met het verzoek
toegang tot de W SNP te w eigeren. Van de advocaat is geen bericht meer
verkregen dat de vennoten het voornoemde verzoek hebben ingediend. De
curator heeft de advocaat en vennoten bericht dat w anneer per mei 2018
geen de boedel geen voorstel w ordt gedaan inzake de voornoemde
aansprakelijkheidstelling c.q. hoofdelijkheid, de rechter-commissaris zal w orden
verzocht de curator toestemming te verlenen om het faillissement van de
vennoten aan te vragen.

7.6 Paulianeus handelen

14-05-2018
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7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
W ordt nader onderzocht.
Verslag 10 - 1 augustus 2017:
Vooralsnog niet geconstateerd

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

14-05-2018
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 10 - 1 augustus 2017:
Reactie van de vennoten aangaande de aansprakelijkheidstelling afw achten.

14-05-2018
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Verslag 12 - 24 januari 2018:
Resultaat van het aangeboden crediteurenakkoord afw achten.
In de komende verslagperiode zal hieromtrent duidelijkheid w orden verkregen.
Verslag 13 - 1 mei 2018:
Reactie advocaat/vennoten afw achten inzake
W SNP/faillissement/hoofdelijkheid.
Bij geen reactie in mei 2018, verzoek aan de rechter-commissaris voor
faillissementsaanvraag van de vennoten.
Verslag 14 - 30 augustus 2018:
De advocaat van de vennoten heeft de curator bericht dat de vennoten
voornemens zijn een W SNP verzoek in te dienen. De curator zou van de
advocaat bericht krijgen bij indiening.
Alsdan is de curator voornemens bezw aar te maken tegen de toegang tot de
regeling.
In de komende verslagperiode verw acht de curator dat het voornoemde
verzoek zal w orden ingediend en zal alsdan reageren.

31-08-2018
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Verslag 15 - 6 december 2018:
Thans is bericht verkregen dat de heren Damveld een verzoek tot toegang tot
de W SNP hebben ingediend. De curator heeft dienaangaande gedocumenteerd
de griffie van de rechtbank als belanghebbende namens de boedel bericht dat
de heren Damveld de toegang tot de W SNP moet w orden gew eigerd
aangezien de schulden van failliet niet te goeder trouw zijn ontstaan en de
oorzaak van het faillissement mede in het mismanagement van de heren
Damveld moet w orden gezocht. De curator w acht bericht van de rechtbank
dienaangaande af.

07-12-2018
8

Verslag 16 - 26 maart 2019:
De rechtbank heeft in eerste aanleg het W SNP verzoek van de heren Damveld
afgew ezen.
De heren Damveld zijn van het vonnis succesvol in appel gegaan.
De curator heeft het tekort in het onderhavige faillissement ter verificatie
ingediend bij de bew indvoerder. Hangende de behandeling van de W SNP
regeling voor de heren zal de behandeling van het onderhavige faillissement
actief w orden gehouden in afw achting van een uitkering in deze.

26-03-2019
9

Beide schuldsaneringsregelingen zijn reeds per 20 maart 2020 geëindigd
w egens het in kracht van gew ijsde gaan van de beschikking homologatie
akkoord. Alle w erkzaamheden zijn thans afgerond.

04-05-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12.726,87

14-05-2018
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Toelichting
Salaris curator + PM.
KvK: € 5,30.
ClaimsAgent B.V.: € 102,85
UW V: € 12.615,69
Verslag 10 - 1 augustus 2017:
Salaris curator + PM.
KvK: € 5,30.
ClaimsAgent B.V.: € 105,88
UW V: € 12.615,69

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 42.962,00

14-05-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 24.463,05

14-05-2018
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog onbekend.

14-05-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
31

14-05-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 150.993,54

14-05-2018
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Toelichting
totaalbedrag inclusief vordering Rabobank.
€ 136.027,74

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

01-10-2019
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

14-05-2018
6

Verslag 9 - 26 april 2017:
Naar alle w aarschijnlijkheid zal er onvoldoende actief voorhanden zijn om alle
boedelvorderingen te kunnen voldoen. Alsdan zal het faillissement, zodra alle
bedragen van
het CJIB zijn ontvangen, w orden voorgedragen voor opheffing w egens de
toestand van de
boedel.
Verslag 15 - 6 december 2018:
Er dient te w orden afgew acht of de heren Damveld w orden toegelaten tot de
W SNP regeling.
Mocht dit het geval zijn, zal het tekort in het faillissement ter verificatie w orden
ingediend en zal voor de duur van de regeling het faillissement moeten w orden
aangehouden hangende een mogelijke uitkering uit de voornoemde regeling.

07-12-2018
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Mocht toegang w orden gew eigerd, zal de curator zich w eer w enden tot de
heren Damveld en nadere (rechts)maatregelen nemen ter incasso van de
vordering(en) van de boedel.
Mocht onvoldoende verhaal blijken, zal het faillissement alsdan w orden
voorgedragen voor opheffing.
De heren Damveld zijn reeds toegelaten tot de W SNP regeling. De curator
heeft het tekort in het faillissement ter verificatie ingediend bij de
bew indvoerder. Voor de duur van de looptijd van de W SNP regeling zal de
behandeling van het faillissement van Installatietechniek Damveld V.O.F.
voortduren, dit in afw achting van een eventuele uitkering.

01-10-2019
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal de aan hem bekende crediteuren in kennis stellen van het
faillissement en hen
verzoeken de vordering in te dienen.

14-05-2018
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De curator heeft de bij hem reeds bekende crediteuren in
kennis gesteld van het faillissement en verzocht de vordering in te dienen.
Afgerond.

04-05-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-05-2018
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-05-2018
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-05-2018
6

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

14-05-2018
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- onderzoek rechtmatigheid (aangehouden)
- crediteuren nader in kaart brengen
- toetsing leasecontracten (afgerond)
- incasso CJIB bedragen

14-05-2018
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Verslag 10 - 1 augustus 2017:
- incasso CJIB bedragen
- rechtmatigheidsonderzoek
Verslag 12 - 24 januari 2018:
- incasso CJIB bedragen
- aansprakelijkheid vennoten/crediteurenakkoord
Verslag 13 - 1 mei 2018:
- incasso CJIB bedragen
- aansprakelijkheid vennoten/faillissementsverzoek vennoten?
Verslag 14- 30 augustus 2018
- incasso CJIB bedragen
- W SNP verzoek vennoten?

31-08-2018
7

Verslag 15- 6 december 2018
- incasso CJIB bedragen
- W SNP verzoek vennoten afw achten oordeel rechtbank.

07-12-2018
8

Verslag 16 - 26 maart 2019
- afw ikkeling van de W SNP regeling van de heren Damveld afw achten.

26-03-2019
9

Alle w erkzaamheden zijn thans afgerond. Spoedig zal het faillissement voor
opheffing w egens de toestand van de boedel w orden voorgedragen.

04-05-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend. De afw ikkeling van het faillissement is mede afhankelijk
van de incasso van de CJIB gelden. Dienaangaande w orden maandelijks
bedragen van het CJIB ontvangen hetgeen tot en met 2017 nog zal doorgaan.

14-05-2018
6

Verslag 10 - 1 augustus 2017:
De afw ikkeling van het faillissement is mede afhankelijk van de incasso van de
CJIB gelden en de discussie omtrent de rechtmatigheid.
Verslag 12 - 24 januari 2018:
De afw ikkeling van het faillissement is mede afhankelijk van de incasso van de
CJIB gelden en de discussie omtrent de rechtmatigheid/door de vennoten
ingezette traject omtrent een crediteurenakkoord.
Verslag 13 - 1 mei 2018:
De afw ikkeling van het faillissement is mede afhankelijk van de incasso van de
CJIB gelden en de discussie omtrent de rechtmatigheid.
Verslag 15 - 6 december 2018:
De afw ikkeling van het faillissement is mede afhankelijk van de incasso van de
CJIB gelden en de discussie omtrent de rechtmatigheid/toegang tot de W SNP.

07-12-2018
8

Verslag 16 - 26 maart 2019:
In beginsel bedraagt de looptijd voor de W SNP regeling 36 maanden.
Aldus zal voor de duur van de looptijd van de W SNP regeling voor de heer
Damveld de behandeling van het faillissement van Installatietechniek Damveld
V.O.F. voortduren, dit in afw achting van een eventuele uitkering.

26-03-2019
9

Zie plan van aanpak.

04-05-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak en termijn afw ikkeling.

14-05-2018
6

Verslag 16: 26 maart 2019
Gezien de W SNP regeling van de heren Damveld het laatste onderw erp van
actie inhoud voor w at betreft de afw ikkeling van het faillissement, is de
rechter-commissaris verzocht de frequentie van verslaglegging aan te mogen
passen naar eenmaal per zes maanden.

26-03-2019
9

Zie plan van aanpak.

04-05-2021
11

Bijlagen
Bijlagen

