Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

12
28-12-2020
F.08/17/49
NL:TZ:0000011186:F001
14-02-2017

mr. A.E. Zweers
mr H.G. Pomper

Algemene gegevens
Naam onderneming
ABGS B.V.

Gegevens onderneming

25-07-2018
6

Gegevens onderneming
ABGS B.V.,
statutair gevestigd te Tuk (gemeente Steenw ijkerland).
Bezoekadres volgens handelsregister Kamer van Koophandel, Eesveensew eg
17, 8332 JA Steenw ijk. Feitelijk vestigingsadres: Dolderw eg 23 C, 8331 LL
Steenw ijk

25-07-2018
6

Begin mei 2017 is gebleken dat de bedrijfshal aan de Dolderw eg 23C te
Steenw ijk leeg staat. ABGS en 100% dochteronderneming Kofferkoning zijn
zonder bericht van adresw ijziging vertrokken. Op internet staat een onjuist
adres van de onderneming (h.o.d.n. Adventure Bags) vermeld.
De curator zal thans een voorstel doen een de rechter-commissaris voor
verdere aanpak van de situatie. (2e verslagperiode).
Voor 18 september 2017 staat een faillissementsverhoor van de bestuurder
gepland. De curator hoopt bij die gelegenheid een aantal vragen beantw oord
te krijgen. (3e verslagperiode).
Het geplande verhoor van de bestuurder is om gezondheidsredenen
afgeblazen. W el is de heer E. Klein (bestuurder van de dochtervennootschap
Kofferkoning) gehoord op 25 april 2018. (6e verslagperiode).
De bestuurder heeft de Rechter-commissaris verzocht om de curator te
ontslaan. Dienaangaande zal een hoorzitting w orden gepland. (7e
verslagperiode).

31-10-2018
7

Verslag 8 - 18.02.2019:
Bij beschikking van de Rechtbank Overijssel d.d. 05.12.2018 is mr. H.G. Pomper
aangesteld tot curator en mr. R.G. Ruis ontslagen als curator vanw ege een
ontstane onw erkbare situatie met als doel de afw ikkeling van dit faillissement
alsnog vlot te trekken.

19-02-2019
8

Activiteiten onderneming
Groothandel in overige consumentenartikelen (rest, non-food).
In- en verkoop van tassen, koffers en aanverw ante artikelen.
Holdingactiviteiten.

25-07-2018
6

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 244.100,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 28.023,00

€ 243.694,00

Toelichting financiële gegevens
Bron: jaarrekening over 2015.

Gemiddeld aantal personeelsleden

25-07-2018
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

25-07-2018
6

Toelichting
3 personeelsleden volgens de loonadministratie
0 personeelsleden volgens het handelsregister

Boedelsaldo
€ 0,00

25-07-2018
6

€ 0,00

23-03-2020
11

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-4-2018

25-07-2018
6

t/m
25-7-2018
van
26-7-2018

31-10-2018
7

t/m
31-10-2018
van
5-12-2018

19-02-2019
8

t/m
18-2-2019
van
19-2-2019

28-05-2019
9

t/m
24-5-2019
van
25-5-2019

06-09-2019
10

t/m
3-9-2019
van
4-9-2019

23-03-2020
11

t/m
13-3-2020
van
14-3-2020
t/m
24-12-2020

Bestede uren

28-12-2020
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

3 uur 1 min

7

1 uur 2 min

8

9 uur 18 min

9

4 uur 24 min

10

0 uur 24 min

11

1 uur 30 min

12

0 uur 54 min

totaal

20 uur 33 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit faillissement w ordt gekenmerkt door w einig mededeelzame bestuurder(s)
en personeel. In eerste instantie w eigerde de directie de benoeming van de
curator als zodanig te erkennen. De toegang tot het bedrijfspand w erd aan de
curator gew eigerd.
Op 16 februari 2017 heeft de curator zich met assistentie van de plaatselijke
politie tegen de w il van de gebruikers toegang verschaft tot het bedrijfspand
aan de Dolderw eg 23-C te Steenw ijk. Dit gebeurde met een machtiging tot
binnentreden van de rechtbank Overijssel d.d. 15 februari 2017, afgegeven ex
artikel 93a Faillissementsw et overeenkomstig de Algemene W et op het
Binnentreden.
De curator heeft het bedrijfspand kort geïnspecteerd - de loods staat vol met
voorraden koffers en tassen - en heeft een 14-tal ordners met administratie
alsmede een bureaucomputer onder zich genomen.
De meeste van deze ordners bleken vooral administratie van de
dochtervennootschap Kofferkoning te bevatten, en zijn op 23 februari resp. 1
maart 2017 w eer aan de directie teruggegeven. Ook de bureaucomputer is op
23 februari 2017 w eer teruggegeven.
De curator heeft op 21 februari 2017 van de directie een tiental ordners met
administratieve bescheiden van ABGS ontvangen. Bij bestudering daarvan lijkt
het vooralsnog dat ABGS alleen inkopen doet, en geen verkopen. Verkoopboek
en debiteurenadministratie ontbreken.
Diverse lasten zoals personeelskosten, autolease en inkoop komen voor
rekening van ABGS. De curator heeft de directie om aanvullende informatie en
administratieve bescheiden verzocht.

25-07-2018
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Begin maart 2017 ontving de curator een uitdraai van de door ABGS
bijgehouden grootboekadministratie.
Bij nadere bestudering daarvan roept deze zoveel vraagtekens op dat de
conclusie van de curator is dat er geen behoorlijke administratie is
bijgehouden.
De curator zal in verband daarmee een voorstel aan de rechter-commissaris
doen voor verder te ondernemen stappen.
Inmiddels is een faillissementsverhoor van de bestuurder gepland voor 18
september 2017.
Intussen zijn meerdere geplande faillisementsverhoren om
gezondheidsredenen van de bestuurder afgezegd. Onderzocht zal w orden of
nog een modus gevonden an w orden om het verhoor doorgang te laten
vinden.
De bestuurder is tot op heden niet verschenen om te w orden gehoord en heeft
ook schriftelijk de aan hem gestelde vragen niet beantw oord.
De rechtbank heeft thans een (andere) getuige, die van de feitelijke gang van
zaken bij het gefailleerde bedrijf op de hoogte is, opgeroepen voor verhoor (5e
verslagperiode).
Thans is de heer E. Klein (bestuurder van de dochtervennootschap
Kofferkoning) gehoord op 25 april 2018. (6e verslagperiode).
19-02-2019
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder is Catharina Elisabeth VAN DE BLES, geboren op 5
november 1977 te Steenw ijk. (Enig aandeelhouder sedert de oprichting d.d. 15
november 2013.)
Enig bestuurder is de heer Robert Errol KLEIN, geboren op 17 november 1952
te Apeldoorn. (In functie sedert de oprichting d.d. 15 november 2013.)

25-07-2018
6

ABGS B.V. is enig aandeelhouder van dochtervennootschap Kofferkoning B.V.
Handelsregister Kamer van Koophandel met dossiernummer 59243406.
Enig bestuurder is de heer Errol KLEIN, geboren op 26 mei 1980 te Apeldoorn.
(In functie sedert de oprichting d.d. 15 november 2013.)
De beide vennootschappen vormden een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting. De dochtervennootschap houdt zich bezig met
gespecialiseerde detailhandel via postorder en internet in overige non-food
(lees: verkoop van koffers en tassen en aanverw ante artikelen).

1.2 Lopende procedures
niet bekend

25-07-2018
6

1.3 Verzekeringen
niet bekend

25-07-2018
6

1.4 Huur
Niet bekend.

25-07-2018
6

Volgens de verhuurder heeft men de huur opgezegd en is men uit het
gehuurde pand aan de Dolderw eg 23C te Steenw ijk vertrokken zonder
bekende bestemming.
.

1.5 Oorzaak faillissement
Niet bekend.
Aanvrager w as mr. M.A. Kerkdijk, in zijn hoedanigheid van curator van Klein
Vastgoed BV, een voormalige concernvennootschap van de directie
(F.08/14/267). ABGS w as deze nog een betaling van € 16.380 verschuldigd
w egens gebruiksvergoeding van een voormalig bedrijfspand dat in gebruik is
gew eest van ABGS.

25-07-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Volgens de actuele loonadministratie 3 personeelsleden (w aarvan 1 DGA).
Volgens het handelsregisters w aren er geen personeelsleden.

25-07-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

25-07-2018
6

Toelichting
volgens loonadministratie 4 personeelsleden.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
onderzoek administratie, correspondentie, overleg UW V.

25-07-2018
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Blijken de administratie behoorde de inventaris aan ABGS toe, evenals een
heftruck en een bedrijfsauto merk Fiat. De directie heeft eind april of begin mei
2017 alle zaken afgevoerd naar een onbekende bestemming. De curator zal
naar aanleiding daarvan een voorstel doen aan de rechter-commissaris inzake
de verdere aanpak.

25-07-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Blijkens de begin maart 2017 ontvangen grootboekadministratie zijn alle
voorraden ingekocht door ABGS. Alle verkopen gebeurden echter vanuit
dochtervennootschap Kofferkoning. Er w erd volgens deze administratie niet
gefactureerd door ABGS aan Kofferkoning. Aldus lijkt ook de voorraad aan
ABGS toe te behoren. Ook is deze echter door de directie afgevoerd naar een
onbekend adres.
De curator zal naar aanleiding daarvan een voorstel doen aan de rechtercommissaris inzake de verdere aanpak.

25-07-2018
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek; correspondentie

25-07-2018
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de in begin maart 2017 ontvangen grootboekadministratie blijkt dat er
geen verkopen zijn geregistreerd vanuit ABGS. Alle door ABGS ingekochte
voorraden zijn volgens deze administratie vanuit de dochtervennootschap
Kofferkoning verkocht. Dien ten gevolge is er een hoge vordering op
Kofferkoning ontstaan die in de rekening-courant w erd geadministreerd.
De curator zal naar aanleiding daarvan een voorstel doen aan de rechtercommissaris inzake de verdere aanpak.

25-07-2018
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
onderzoek; correspondentie

25-07-2018
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover bekend w as er geen bankkrediet.
Volgens de directie bestaat er een kredietlijn bij Abags International Ltd.,
gevestigd te Hong Kong. In verband daarmee toonde de directie een Akte van
Verpanding van de volledige bedrijfsuitrusting, voertuigen en voorraden,
gedagtekend 20 mei 2015 en geregistreerd op 27 mei 2015. De curator heeft
om een specificatie en bew ijsstukken inzake de vordering van Abags
International verzocht doch tot op heden (6 maart 2016, datum 1e verslag)
niet ontvangen.

25-07-2018
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Uit de begin maart 2017 ontvangen grootboekadministratie blijkt dat Abags
International geen vordering heeft op ABGS.

5.2 Leasecontracten
Tw ee leasecontracten bij Friesland Lease zijn overgenomen door dochter
Kofferkoning. De curator stelt dienaangaande nader onderzoek in.
Nu Abags International geen vordering blijkt te hebben kan van pandrecht ook
geen sprake zijn. De activa vallen daarmee (alle) in de faillissementsboedel.

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

25-07-2018
6

5.4 Separatistenpositie
Geen seperatistenpositie

25-07-2018
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Eén leverancier claimt eigendomsvoorbehoud.
De curator stelt onderzoek in naar de desbetreffende geleverde zaken.

25-07-2018
6

Volgens mededeling van de directie zouden deze zaken niet meer aanw ezig
zijn.

5.6 Retentierechten
voor zover bekend niet van toepassing.

25-07-2018
6

5.7 Reclamerechten
voor zover bekend niet van toepassing.

25-07-2018
6

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek; correspondentie

25-07-2018
6

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

25-07-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
W el lijkt dochteronderneming Kofferkoning nog volop zaken te blijven doen.

25-07-2018
6

Kofferkoning is eind april / begin mei 2017 met onbekende bestemming
vertrokken met medeneming van alle activa.
De curator is daarvan niet op de hoogte gesteld en heeft daar (dan) ook geen
toestemming voor verleend.
De curator zal naar aanleiding daarvan een voorstel doen aan de rechtercommissaris inzake de verdere aanpak.
Het faillissement inzake Kofferkoning B.V. is op 11 februari 2020 uitgesproken.
mr. H.G. Pomper is als curator aangesteld.

23-03-2020
11

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
onderzoek; correspondentie

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

25-07-2018
6

De directie heeft slechts een beperkt gedeelte van de boekhouding bij de
curator ingeleverd. Daaruit valt niet na te gaan w elke de rechten en de
verplichtingen van de gefailleerde onderneming zijn.

25-07-2018
6

Tot op heden (6 maart 2017, datum 1e verslag) ontbreken in elk geval de
navolgende onderdelen van de administratie:
Actuele computeruitdraai grootboek voor zover bijgew erkt (de directie leverde
alleen grootboekuitdraai 2014 in).
Kasboek met alle bijbehorende administratieve bescheiden (er zijn in het
geheel geen kasbescheiden ontvangen).
Bankboek met alle bijbehorende administratie bescheiden (ING afschriften
slechts tot januari 2015 ontvangen, daarna niets meer).
Verkoopboek met alle bijbehorende administratieve bescheiden; de curator trof
geen verkoopfacturen aan.
Voorraadadministratie (ontbreekt geheel).
Jaarcijfers afgelopen drie kalenderjaren (ontbreken geheel).
Afschrijvingslijst inventaris en overige zaken (ontbreken geheel).
Overzichten verloop rekening-courant verhoudingen directie,
concernvennootschappen en financier (Abags International Ltd.) (ontbreken
geheel).
De in het begin maart 2017 door de directie aangeleverde uitdraai uit de
grootboekadministratie levert meer vragen op dan zij beantw oordt. De curator
heeft deze administratie met een deskundige onderzocht. De conclusie luidt
voorlopig dat de boekhouding moet w orden verw orpen.
De curator zal naar aanleiding daarvan een voorstel doen aan de rechtercommissaris inzake de verdere aanpak.
Inmiddels is er een faillissementsverhoor van de bestuurder gepland voor 18
september 2017. Bij deze gelegenheid zal de curator (ook) vragen stellen over
de administratie.
Verslag 8 - 18.02.2019: in onderzoek

7.2 Depot jaarrekeningen

19-02-2019
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Er is een verkorte balans gedeponeerd over 2014 op 14-03-2016 (vastgesteld
05-11-2015).
Er is een verkorte balans gedeponeerd over 2015 op 31-10-2016 (vastgesteld
20-10-2016).
De jaarrekening over 2014 is aldus te laat gedeponeerd. De overschrijding
bedraagt vier maanden (te laat na vaststelling) resp. 6 w eken (te laat na
uiterste termijn van deponering). De curator zal dienaangaande nog een
standpunt moeten innemen.

25-07-2018
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Mede in overw eging nemende dat de actuele boekhouding zoals die door de
directie aan de curator ter beschikking is gesteld om diverse redenen moet
w orden verw orpen, is de curator voorlopig van mening dat de bestuurder niet
heeft voldaan aan de op hem rustende administratieplicht.
Volgens de curator w as er sprake van w anbestuur.
De curator zal naar aanleiding daarvan een voorstel doen aan de rechtercommissaris inzake de verdere aanpak.
Verslag 8 - 18.02.2019: in onderzoek

19-02-2019
8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet nodig i.v.m. geringe omvang van de onderneming (2:396 BW ).

25-07-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Vastgesteld door notaris bij oprichting d.d. 15 november 2013.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-07-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Ten aanzien van het bestuur van de vennootschap zijn vele en diverse
vraagpunten gerezen. De curator is nog in afw achting van nadere
administratieve bescheiden en nadere uitleg dienaangaande van de kant van
de directie. Uit de tot op heden ontvangen - lacunaire - administratie lijkt een
beeld op te rijzen van eenzijdig afw entelen van inkoopkosten en andere vaste
lasten op ABGS, terw ijl de verkopen en daarmee de positieve resultaten in de
100% dochteronderneming w orden ondergebracht. De curator zal de directie
verzoeken zich over dat beeld uit te laten.

25-07-2018
6

De begin maart 2017 ontvangen uitdraai uit de grootboekadministratie
bevestigt het beeld van het structureel w anbestuur. Alle inkopen w erden ten
laste van ABGS gebracht. Alle verkopen geschiedden vanuit de Kofferkoning. Er
w erd door ABGS niet gefactureerd aan de Kofferkoning. Ook overigens bestaan
er vele punten van ernstige kritiek op de overgelegde administratie. De curator
zal naar aanleiding daarvan een voorstel doen aan de rechter-commissaris
inzake de verdere aanpak.

Toelichting
Verslag 8 - 18.02.2019: in onderzoek

19-02-2019
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog te onderzoeken.

25-07-2018
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De directeur van de Kofferkoning heeft op de dag van het faillissement de
bedrijfsauto merk Fiat op zijn eigen naam laten stellen, en w eigert deze aan
de curator af te geven. De auto is door de directie naar een onbekende
bestemming afgevoerd.
De curator zal naar aanleiding daarvan een voorstel doen aan de rechtercommissaris inzake de verdere aanpak.

Toelichting
Verslag 8 - 18.02.2019: in onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

19-02-2019
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek; correspondentie

25-07-2018
6

Voorbereiden faillissementsverhoor van de bestuurder.
Verslag 8 - 18.02.2019: De nieuw e curator heeft een eerste onderzoek gedaan
naar de administratie en gesproken met de bestuurder. Naar aanleiding van
een verzoek om nadere informatie en stukken zijn nadere stukken verstrekt.
Deze w orden nog bestudeerd.

19-02-2019
8

Verslag 9 - 18.05.2019: De nadere stukken zullen nog bestudeerd w orden.

28-05-2019
9

De nadere stukken zijn nader bestudeerd en geven aanleiding tot nader
onderzoek, voornamelijk naar de w ijze w aarop met de voor
faillissementsdatum nog aanw ezige activa is omgegaan, als naar de
verhouding met De Kofferkoning B.V., alsmede de w ijze w aarop de
administratie is ingericht/bijgehouden.

06-09-2019
10

Er is sprake van opvolgende/samenhangende faillissementen in dit cluster
w aardoor in deze samenhangende faillissementen nader
rechtmatighedenonderzoek plaats zal moeten vinden.

28-12-2020
12

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator c.a.
Loon van personeel tijdens de opzegtermijn.
Loongarantieregeling UW V.

Toelichting
Verslag 8 - 18.02.2019: ongew ijzigd

Toelichting
Verslag 9 - 18.05.2019: ongew ijzigd
€ 0,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus

25-07-2018
6

19-02-2019
8

28-05-2019
9

28-12-2020
12

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 100.566,00

25-07-2018
6

€ 96.764,00

19-02-2019
8

€ 96.764,00

28-05-2019
9

€ 96.764,00

28-12-2020
12

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
n.n.b.

Toelichting
Verslag 8 - 18.02.2019: n.n.b.

Toelichting
Verslag 9 - 18.05.2019: n.n.b.
€ 0,00

25-07-2018
6

19-02-2019
8

28-05-2019
9

28-12-2020
12

Toelichting
n.n.b.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
loonvordering personeel (nog te berekenen)
Aanvraagkosten faillissement € 2.525,20 (mr. M.A. Kerkdijk q.q. curator Klein
Vastgoed B.V.)

Toelichting
Verslag 8 - 18.02.2019: ongew ijzigd
€ 2.525,20

25-07-2018
6

19-02-2019
8

28-05-2019
9

Toelichting
loonvordering personeel (nog te berekenen) Aanvraagkosten faillissement €
2.525,20 (mr. M.A. Kerkdijk q.q. curator Klein Vastgoed B.V.)
€ 2.425,20

23-03-2020
11

€ 2.425,20

28-12-2020
12

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

25-07-2018
6

8

19-02-2019
8

9

28-05-2019
9

11

06-09-2019
10

11

28-12-2020
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 125.900,54

25-07-2018
6

Toelichting
Inclusief een vordering in vreemde valuta (HK$ 218.651,98) w elke op
€ 25.102 is begroot.
€ 125.930,40

19-02-2019
8

€ 141.324,99

28-05-2019
9

€ 141.324,99

28-12-2020
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet te zeggen w egens vele vraagtekens en en tot op heden lacunaire
administratie (1e verslagperiode).

25-07-2018
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De bevindingen gedurende de tw eede verslagperiode geven aanleiding voor
de veronderstelling dat de afw ikkeling nog geruime tijd in beslag zal nemen.
(2e verslagperiode).
Naar aanleiding van het verhoor van de bestuurder van Kofferkoning zal de
curator trans nogmaals trachten in overleg te treden met deze bestuurder. (6e
verslagperiode).
Verslag 8 - 18.02.2019: nog niet bekend

19-02-2019
8

Verslag 9 - 18.05.2019: n.n.b.

28-05-2019
9

n.n.b.

28-12-2020
12

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek; administratie; correspondentie.

25-07-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen procedures

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

25-07-2018
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Onderzoek administratie en vraagpunten.
Onderzoek activiteiten deelneming Kofferkoning (niet failliet) (1e
verslagperiode).

25-07-2018
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De curator zal naar aanleiding van zijn bevindingen in deze verslagperiode
thans een voorstel doen aan de rechter-commissaris inzake de verdere
aanpak.
Als eerste zal thans een faillissementsverhoor van de bestuurder w orden
gehouden.
Het faillissementsverhoor heeft tot op heden nog niet plaatsgehad.
Onderzocht w orden thans de mogelijkheden om dit alsnog te realiseren (4e
verslagperiode).
De bestuurder is tot op heden niet verschenen om te w orden gehoord en heeft
ook schriftelijk de aan hem gestelde vragen niet beantw oord.
De rechtbank heeft thans een (andere) getuige, die van de feitelijke gang van
zaken bij het gefailleerde bedrijf op de hoogte is, opgeroepen voor verhoor (5e
verslagperiode).
De bestuurder van de deelneming (100% dochtervennootschap) Kofferkoning
is intussen gehoord. Naar aanleiding daarvan zal de curator thans nogmaals
trachten overleg te voeren met deze bestuurder. (6e verslagperiode).
De curator heeft nog altijd vele onbeantw oorde vragen inzake de
bedrijfsvoering. De heer Klein stelt zich thans op het standpunt dat hij deze
vragen in een brief aan de curator heeft beantw oord, maar de curator heeft
geen brief van de heer Klein ontvangen.

31-10-2018
7

De heer Klein heeft thans de Rechter-commissaris om ontslag van de curator
verzocht. Dit verzoek zal in een hoorzitting w orden behandeld. (7e
verslagperiode).
Verslag 8 - 18.02.2019:
Bij beschikking van de Rechtbank Overijssel d.d. 05.12.2018 is mr. H.G. Pomper
aangesteld tot curator en mr. R.G. Ruis ontslagen als curator vanw ege een
ontstane onw erkbare situatie met als doel de afw ikkeling van dit faillissement
alsnog vlot te trekken.
Inmiddels heeft een inventarisatiegesprek met de ex-bestuurder
plaatsgevonden zijn nadere stukken opgevraagd en zijn nadere stukken
ontvangen. Deze nadere stukken zullen nog w orden bestudeerd, w aarna zal
w orden beoordeeld of aanleiding bestaat tot verdere stappen.

19-02-2019
8

Verslag 9 - 18.05.2019: De curator zal nog nader onderzoek doen en beraadt
zich over eventuele vervolgstappen.

28-05-2019
9

Nader rechtmatigheidsonderzoek.

06-09-2019
10

Nader rechtmatigheidsonderzoek.

23-03-2020
11

Nader rechtmatigheidsonderzoek.

28-12-2020
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

25-07-2018
6

Verslag 8 - 18.02.2019: nog niet bekend

19-02-2019
8

Verslag 9 - 18.05.2019: n.n.b.

28-05-2019
9

16.03.2020: n.n.b.

23-03-2020
11

n.n.b.

28-12-2020
12

10.3 Indiening volgend verslag
24-3-2021

28-12-2020
12

10.4 Werkzaamheden overig
Onderzoek; verslaglegging

25-07-2018
6

Verslag 8 - 18.02.2019: nader te ontvangen stukken bestuderen, onderzoek

19-02-2019
8

Verslag 9 - 18.05.2019: bestuderen stukken, onderzoek

28-05-2019
9

16.03.2020: bestuderen stukken, onderzoek.

23-03-2020
11

Bijlagen
Bijlagen

