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

R-C
Curator

6
12-11-2021
F.08/20/149
NL:TZ:0000146553:F001
24-06-2020

mr. M.M. Verhoeven
mr P.E.M. Schol

Algemene gegevens
Naam onderneming
DurasolBouw B.V.

Gegevens onderneming

24-07-2020
1

Gegevens onderneming
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 disclaimer in dit verslag.

24-07-2020
1

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:
De besloten vennootschap DurasolBouw B.V. (thans: failliet) ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71467939,
statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende te (7575 AX) Oldenzaal
aan de Eekboerstraat 32.

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf van Kamer van Koophandel betroffen de activiteiten van failliet
met
name de inkoop en verkoop van kunststofkozijnen, dakkapellen,
gevelbekleding, zonnepanelen, w oningisolatie en (tuin)veranda's.

24-07-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Thans is de curator nog in afw achting van stukken van de bestuurder alvorens
nadere informatie omtrent financiële gegevens kan w orden verstrekt.

24-07-2020
1

Jaarrekeningen zijn niet opgesteld en overige financiële gegevens zijn evenmin
voorhanden.

26-10-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Op datum faillissement w as er volgens de opgave van de bestuurder geen
personeel in loondienst bij failliet.

24-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 21.835,67

05-02-2021
3

Toelichting
NL26 ABNA 0880 2551 10.
€ 24.874,87

30-04-2021
4

Toelichting
NL26 ABNA 0880 2551 10.
€ 30.279,86

22-07-2021
5

Toelichting
NL26 ABNA 0880 2551 10.
€ 36.557,36

12-11-2021
6

Toelichting
NL26 ABNA 0880 2551 10.

Verslagperiode
van
24-6-2020

24-07-2020
1

t/m
20-7-2020
van
21-7-2020

26-10-2020
2

t/m
11-10-2020
van
12-10-2020

05-02-2021
3

t/m
3-2-2021
van
4-2-2021

30-04-2021
4

t/m
27-4-2021
van
28-4-2021

22-07-2021
5

t/m
19-7-2021
van
20-7-2021
t/m
26-10-2021

12-11-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 54 min

2

72 uur 54 min

3

78 uur 46 min

4

18 uur 10 min

5

27 uur 30 min

6

11 uur 24 min

totaal

226 uur 38 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De statutair bestuurder van failliet is de heer E.M.L.M. van der Linde.

24-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder niet aan de orde.

24-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder niet aan de orde.

24-07-2020
1

1.4 Huur
Failliet huurde een postbus bij Space W inner B.V. De curator heeft de
betreffende huurovereenkomst per datum faillissement opgezegd. Voorts is
voor datum faillissement een bedrijfslocatie te Oldenzaal gehuurd door de
failliet w elke naar zeggen van de bestuurder aanvang 2020 is beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

24-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van de statutair bestuurder van failliet zou de oorzaak van het
faillissement hebben gelegen aan bepaalde uitgaven w aar geen omzet
tegenover stond, foutief uitgekeerde provisie via een factoringmaatschappij
zonder koopovereenkomsten en een zeer late of geen oplevering van
projecten.

24-07-2020
1

De door de bestuurder genoemde oorzaken van het faillissement zullen in de
navolgende verslagperiode door de curator nader te w orden onderzocht. Een
eerste indruk dienaangaande, mede naar aanleiding van verklaringen van
derden, doet de curator vermoeden dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van
faillissementsfraude. De mededelingen van derden zullen in de komende
verslagperioden nader w orden getoetst.
Thans is de curator, op grond van zijn rechtmatigheidsonderzoek, van mening
dat er sprake is van faillissementsfraude in het onderhavige faillissement. De
oorzaak van het faillissement is dan ook gelegen in het frauduleus handelen
van de het (statutair en feitelijk) bestuur. De curator verw ijst voor zijn
inhoudelijke bevindingen naar paragraaf 7 van het onderhavige verslag.

30-04-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

24-07-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as er volgens opgave van de bestuurder geen
personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

24-07-2020
1

Toelichting
Volgens opgaaf van de statutair bestuurder van failliet w aren er tw ee
w erknemers in dienst in het jaar voor faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Vooralsnog niet van toepassing.

24-07-2020
1

De curator doet in het kader van het hierna genoemde
rechtmatigheidsonderzoek ook onderzoek naar de rol van het personeel
toentertijd.

26-10-2020
2

De curator heeft zijn bevindingen in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek gevormd en stelt vast dat een personeel lid
alsmede een derde betrokkene als feitelijk (mede) bestuurder hebben
opgetreden en dienaangaande frauduleus hebben gehandeld. De curator
verw ijst dienaangaande naar paragraaf 7 van het onderhavige verslag.

30-04-2021
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Naar opgave van de bestuurder zouden er geen onroerende zaken op naam
van failliet zijn geregistreerd.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

24-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verklaring van de bestuurder toetsen.

24-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Naar opgave van de bestuurder zouden er geen bedrijfsmiddelen meer zijn.
Alle voorhanden zijnde bedrijfsmiddelen zouden per aanvang 2020 zijn
verkocht c.q. zijn geretourneerd aan de leasemaatschappij.

24-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog niet van toepassing.

24-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verklaring bestuurder toetsen.

24-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Naar opgave van de bestuurder zouden er geen voorraden/OHW meer zijn.

24-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verklaring bestuurder toetsen.

24-07-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Naar opgave van de bestuurder zouden er geen andere activa zijn.

3.9 Werkzaamheden andere activa

24-07-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verklaring bestuurder toetsen.

24-07-2020
1

Uit aanvullende verklaringen van de statutair bestuurder en derden, is voor de
curator gebleken dat omstreeks januari 2020, bij staking van de onderneming
door het (feitelijk) bestuur, diverse roerende zaken w aaronder een heftruck en
gereedschappen zijn verdw enen. De curator tracht deze activa te achterhalen
(zie ook paragraaf 7).

26-10-2020
2

De (statutair) bestuurder heeft geen, althans onvoldoende, duidelijkheid
verschaft omtrent de activa van failliet en w aar deze is gebleven. De curator
heeft ten slotte de statutair (en feitelijk) bestuurder van failliet aansprakelijk
gesteld voor het tekort in het faillissement. Voor verdere informatie
hieromtrent w ordt verw ezen naar paragraaf 7 van het onderhavige verslag.

30-04-2021
4

De curator zal ten aanzien van de activa van failliet nog nader onderzoek
verrichten. Een aantal betrokkenen dient hiertoe nog gehoord te w orden w at
in de komende (verslag)periode zal plaatsvinden.
De statutair bestuurder is veroordeeld voor het tekort in het faillissement en
een bestuursverbod is opgelegd. De curator verw ijst dienaangaande naar
paragraaf 9. Ten aanzien van de verdw enen activa zal de curator beoordelen
of verder onderzoek nog opportuun is.

12-11-2021
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de administratie van failliet blijken diverse openstaande debiteuren (per
saldo 79K) stand per 31-12-2019. Echter zijn de debiteuren rechtsgeldig
verpand aan Bridgefund. De curator heeft op eerste verzoek de pandhouder
de debiteurenlijst toegezonden en verzocht om de curator van de
debiteurenincasso op de hoogte te houden. Naar zeggen van de bestuurder
zouden de debiteuren oninbaar zijn als gevolg van niet dan w el ondeugdelijk
geleverd w erk.

24-07-2020
1

De pandhouder houdt de curator op de hoogte van de ontw ikkelingen van de
uitw inning van de debiteuren.
De uitw inning loopt thans moeizaam zo w ordt de curator medegedeeld dat het
merendeel van de debiteuren stelt niet gehouden te zijn tot betaling over te
gaan w egens geconstateerde tekortkomingen in de nakoming.

26-10-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Stand van zaken debiteurenincasso Bridgefund monitoren.

24-07-2020
1

Stand van zaken debiteurenincasso Bridgefund monitoren.

26-10-2020
2

De pandhouder (Bridgefund) heeft thans 48 debiteuren van failliet
aangeschreven w aarvan 28 debiteuren hebben gereageerd met uiteenlopende
gronden om niet te hoeven over te gaan tot betaling en 5 debiteuren aan de
pandhouder hebben betaald. De curator laat zich periodiek door de
pandhouder informeren over de stand van zaken.

30-04-2021
4

De pandhouder (Bridgefund) heeft de debiteurenincasso afgerond en een
restantvordering ter verificatie ingediend ter hoogte van € 30.364,92. De
curator heeft van de pandhouder een debiteurenoverzicht ontvangen en
beraadt zich of er incassomaatregelen ten aanzien van de resterende
debiteuren, alsdan ten gunste van de boedel, zal plaatsvinden.

22-07-2021
5

Gezien de betw istingen van de resterende debiteuren (ondeugdelijk geleverd
w erk, incompleet w erk etc.) en het feit dat de pandhouder met de incasso
dienaangaande niet verder is gekomen, ziet de curator af van incasso van de
resterende debiteuren. (afgerond).

12-11-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 31.233,89

24-07-2020

Toelichting vordering van bank(en)
Vordering Bridgefund/pandhouder.

Toelichting vordering van bank(en)
Zie ook paragraaf 4

1

30-04-2021
4

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

24-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Bridgefund heeft een (stil)pandrecht op de debiteuren van failliet.

24-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

24-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben zich gemeld bij de curator en maken aanspraak op
een eigendomsvoorbehoud op geleverde zaken. Echter is door de curator geen
activa aangetroffen en zijn deze niet voorhanden volgens opgave van de
bestuurder.

24-07-2020
1

5.6 Retentierechten
vooralsnog niet van toepassing.

24-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
vooralsnog niet van toepassing.

24-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Stand van zaken debiteurenincasso Bridgefund/pandhouder monitoren.

24-07-2020
1

Stand van zaken debiteurenincasso Bridgefund/pandhouder monitoren.

30-04-2021
4

Zie paragraaf 4. Alle w erkzaamheden zijn thans afgerond.

22-07-2021
5

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

24-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

24-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

24-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

24-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

24-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

24-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

24-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Volgens opgave van de bestuurder is de administratie van failliet tot 31
december 2019 bijgew erkt.
Per 1 januari 2020 tot en met datum faillissement is geen deugdelijke
administratie bijgehouden en evenmin door de bestuurder aangeleverd.
Gezien het voorgaande is door het bestuur van failliet niet voldaan aan de
vereiste van artikel 2:10 BW en is de boekhoudplicht geschonden.

24-07-2020
1

De bestuurder zal door de curator hieromtrent nadere vragen w orden gesteld.
De curator neemt definitief het standpunt in dat niet is voldaan aan het
vereiste van artikel 2:10 BW en dat de boekhoudplicht is geschonden.

26-10-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De onderneming van failliet is opgericht op 19 april 2018 en een eerste
jaarrekening had moeten zijn vastgesteld en gedeponeerd zijn per 31
december 2019. Volgens het register van de Kamer van Koophandel is geen
deponering voorhanden zodat dient te w orden vastgesteld dat evenmin aan
de publicatieverplichting is voldaan ex artikel 2:394 BW .

24-07-2020
1

De bestuurder zal door de curator hieromtrent nadere vragen w orden gesteld.
Volgens opgaaf van de bestuurder van failliet is nimmer een jaarrekening
opgesteld. Derhalve kan definitief w orden vastgesteld dat niet aan de
publicatieverplichting is voldaan ex artikel 2:394 BW .

26-10-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
nvt

24-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er zou een stortingsverplichting van € 100,- bestaan w aarvan het register van
de Kamer van Koophandel aangeeft dat hieraan zou zijn voldaan. De curator
zal de komende verslagperiode dit toetsen.

24-07-2020
1

Uit kosten/baten overw egingen alsmede de reeds aangezegde
aansprakelijkheidstellingenw ordt verder onderzoek naar de voornoemde
stortingsverplichting achterw ege gelaten.

30-04-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

24-07-2020
1

Toelichting
Gezien de schending van de boekhoudplicht en de administratieplicht, staat
vooralsnog vast dat aan de bestuurder ex artikel 2:248 BW zijn taak
onbehoorlijk heeft vervuld en dat deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. In de komende verslagperiode zal
de curator hieromtrent nader bevragen alvorens een definitief standpunt w ordt
ingenomen dienaangaande.
Ja

26-10-2020
2

Toelichting
Gezien de schending van de boekhoudplicht en de administratieplicht, staat
vast dat de bestuurder ex artikel 2:248 BW zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld
en dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement.
Ja

30-04-2021
4

Toelichting
Een van de feitelijk bestuurders is reeds aangesproken voor het tekort in het
faillissement als gevolg van zijn onbehoorlijk bestuur. Onderzoek naar een
tw eede feitelijk bestuurder en zijn rol w ordt nog nader onderzocht door de
curator. De statutair bestuurder is eveneens aangesproken voor het tekort in
het faillissement. Zie omtrent de statutair bestuurder paragraaf 7.7. en
paragraaf 9 van het onderhavige verslag.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-07-2020
1

In onderzoek

30-04-2021
4

Toelichting
De curator zal nog nadere personen horen in het kader van de verdw enen
activa. Het sterke vermoeden van paulianeus handelen door het bestuur en/of
derden is thans aanw ezig bij de curator.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De handelingen van de bestuurder alsmede mogelijke derden (feitelijk
bestuurders) zullen door de curator nader w orden onderzocht.

24-07-2020
1

De handelingen van de mogelijk feitelijk bestuurder(s) w ordt door de curator
nader onderzocht.
De curator is thans doende derden te spreken omtrent de gang van zaken
voorafgaand aan het faillissement.
Het beeld dat thans voorhanden is, is dat de statutair bestuurder thans zich
enkel bezig hield met het beheer van de w ebpagina en op instructie van de
feitelijke bestuurders, diverse overige handelingen verrichtte zoals betalingen
vanaf de bankrekening van failliet. In feite had de statutair bestuurder niets te
vertellen en w aren de feitelijke bestuurders degene die de onderneming van
failliet dreven.

26-10-2020
2

In de beperkte periode dat de onderneming van failliet actief is gew eest, is
een schuld bij de Belastingdienst ontstaan van meer dan € 200.000,- en is bij
diverse leveranciers een soortgelijk bedrag aan schulden onbetaald gelaten.
De statutair bestuurder van failliet is thans bevolen zich te melden voor een in
verzekerde bew aringstelling (IBS) w egens het onw aar verklaren gedurende
een recent gehouden faillissementsverhoor. Hangende de uitvoering van de
IBS is de statutair bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort in het
faillissement. De feitelijke bestuurders, nadat dezen zijn gehoord door de
curator, w acht eenzelfde aansprakelijkstelling.
Indien een vergelijk alsdan uitblijft, zal alsdan een het gevorderde getracht te
w orden uitgew onnen en zal strafrechtelijk aangifte volgen.

De curator heeft een feitelijk bestuurder van failliet aansprakelijk gesteld voor
het tekort in het faillissement. Met deze feitelijk bestuurder is, met
goedkeuring van de rechter-commissaris, een schikking getroffen. Naar
aanleiding van deze schikking is er een betalingsregeling overeengekomen.

05-02-2021
3

De statutair bestuurder van failliet w eigert nog steeds om naar w aarheid te
verklaren en de door de curator gevraagde stukken aan te leveren. De IBS is
derhalve w ederom verlengd.
Voorts heeft de curator conservatoir beslag gelegd op de
vermogensbestanddelen van de statutair bestuurder en een procedure
aanhangig gemaakt w aarin het tekort in het faillissement w ordt gevorderd. Mr.
Bollen heeft zich in deze procedure namens de statutair bestuurder gesteld.
De feitelijk bestuurder w aarmee een schikking is getroffen, voor een
totaalbedrag van € 60.000,- op basis van de voorhanden zijnde
verhaalsmogelijkheden, voldoet vooralsnog aan zijn (termijn)
betalingsverplichtingen dienaangaande.

30-04-2021
4

De statutair bestuurder is uiteindelijk uit de IBS ontslagen. De rechtbank vond,
ondanks het feit dat de statutair bestuurder onvoldoende medew erking
verleende, gezien de duur van de reeds verstreken IBS en het feit dat niet
nadere informatie te verw achten is, een verdere verlenging van de IBS niet op
zijn plaats.
De curator heeft in vervolg op het voornoemd conservatoir beslag de
bodemprocedure aangevangen.
Zie hiervoor paragraaf 9.
De procedure tegen de statutair bestuurder is afgerond (zie paragraaf 9). De
curator is overgegaan tot executie van de activa van de statutair bestuurder.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

12-11-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
zie paragraaf 7.7

24-07-2020
1

zie paragraaf 7.7

26-10-2020
2

- Monitoren betalingsregeling feitelijk bestuurder;
- Procedure statutair bestuurder.

05-02-2021
3

- Monitoren betalingsregeling feitelijk bestuurder;
- verder onderzoek naar rol tw eede feitelijk bestuurder en mogelijkheden
omtrent aansprakelijkstelling en verhaal.
- Procedure statutair bestuurder.

30-04-2021
4

- Monitoren betalingsregeling feitelijk bestuurder;
- verder onderzoek naar rol tw eede feitelijk bestuurder en mogelijkheden
omtrent aansprakelijkstelling en verhaal.
- Executie vonnis (zie paragraaf 9).

22-07-2021
5

- Monitoren betalingsregeling feitelijk bestuurder;
- verder onderzoek naar rol tw eede feitelijk bestuurder en mogelijkheden
omtrent aansprakelijkstelling en verhaal.
- Executie vonnis (zie paragraaf 9).

12-11-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 78,65

24-07-2020
1

Toelichting
Salaris curator: PM. Claimsagent B.V.: € 78,65.
€ 114,95

26-10-2020
2

Toelichting
Salaris curator: PM. Claimsagent B.V.: € 114,95.
€ 130,08

05-02-2021
3

Toelichting
Salaris curator: PM. Claimsagent B.V.: € 130,08.
€ 133,10

22-07-2021
5

Toelichting
Salaris curator: PM. Claimsagent B.V.: € 133,10.
€ 133,10
Toelichting
Salaris curator: PM. Claimsagent B.V.: € 133,10.

12-11-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 190.387,00

24-07-2020
1

€ 205.390,00

26-10-2020
2

€ 226.018,00

05-02-2021
3

€ 226.018,00

12-11-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog niet aan de orde.

24-07-2020
1

€ 2.937,38

05-02-2021
3

€ 2.937,38

12-11-2021
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog onbekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24-07-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
25

24-07-2020
1

Toelichting
W aarvan één vordering vooralsnog betw ist.
37

26-10-2020
2

Toelichting
W aarvan tw ee vorderingen vooralsnog w orden betw ist.
39

05-02-2021
3

Toelichting
W aarvan tw ee vorderingen vooralsnog w orden betw ist.
41

30-04-2021
4

Toelichting
W aarvan tw ee vorderingen vooralsnog w orden betw ist.
42

22-07-2021
5

Toelichting
W aarvan tw ee vorderingen vooralsnog w orden betw ist.
42

12-11-2021
6

Toelichting
W aarvan tw ee vorderingen vooralsnog w orden betw ist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 146.373,66

24-07-2020
1

Toelichting
W aarvan een bedrag ad € 1.821,27 vooralsnog betw ist.
€ 223.363,55

26-10-2020
2

Toelichting
W aarvan een bedrag ad € 6.971,27 vooralsnog betw ist.
€ 235.971,53

05-02-2021
3

Toelichting
W aarvan een bedrag ad € 6.971,27 vooralsnog betw ist.
€ 229.000,26

30-04-2021
4

Toelichting
W aarvan een bedrag ad € 6.971,27 vooralsnog betw ist.
€ 266.336,45
Toelichting
W aarvan een bedrag ad € 6.971,27 vooralsnog betw ist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

22-07-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

24-07-2020
1

Indien en voor zover de overeengekomen schikking (zie paragraaf 7) ad €
60.000,- volledig w ordt voldaan en de curator aangaande de statutair
bestuurder kan overgaan tot uitw inning van de verhaalsmogelijkheden, lijkt
het er vooralsnog op dat de preferente vordering van de fiscus (en het UW V)
deels kunnen w orden voldaan.

30-04-2021
4

Het overeengekomen schikkingsbedrag met de feitelijk bestuurder ad €
60.000,- alsmede de opbrengst van de executie van de activa van de
statutair bestuurder zullen onvoldoende zijn om de vorderingen van de
concurrente schuldeisers te kunnen voldoen.

12-11-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren nader in kaart brengen.

24-07-2020
1

Crediteuren nader in kaart brengen (in het bijzonder de positie van Bridgefund
monitoren, zie paragraaf 4 en 5).

30-04-2021
4

Crediteuren nader in kaart brengen. Bridgefund heeft thans een
restantvordering ter verificatie ingediend (zie paragraaf 4 en 5).

22-07-2021
5

Crediteuren nader in kaart brengen.

12-11-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

24-07-2020
1

de heer E.M.L.M. Van der Linde (statutair bestuurder van failliet)

30-04-2021
4

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

24-07-2020
1

- conservatoir beslag aangaande registergoederen zijnde onroerende zaken;
- bodemprocedure: bestuurdersaansprakelijkheid en civielrechtelijk
bestuursverbod.

30-04-2021
4

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

24-07-2020
1

De curator heeft de statutair bestuurder van failliet aansprakelijk gesteld voor
het tekort in het faillissement (zie paragraaf 7 van het onderhavige verslag). In
het kader van de aansprakelijkheidstelling alsmede de poging van de statutair
bestuurder om verhaalsmogelijkheden w eg te maken, heeft de curator met
verlof van de rechtbank conservatoir beslag gelegd op onroerende zaken op
naam van de statutair bestuurder.

30-04-2021
4

Voorts heeft de curator de dagvaarding opgesteld en betekend aan de
statutair bestuurder van failliet.
De advocaat van de statutair bestuurder heeft zich gesteld en thans w enst de
bestuurder van failliet tot een vergelijk te komen met de curator. De eisen van
de curator dienaangaande lijken door de statutair bestuurder van failliet te
w orden geaccepteerd. Een vaststellingsovereenkomst (VSO) is door de curator
(met goedkeuring van de rechter-commissaris) verstuurd naar (de advocaat
van) de statutair bestuurder van failliet met het verzoek deze getekend te
retourneren. De curator is hieromtrent nog in afw achting van het retour
verkrijgen van een getekende VSO. Indien en voor zover de statutair
bestuurder van failliet de door de curator opgestelde VSO niet w enst te
ondertekenen, zal de bodem procedure w orden voortgezet.
De bodemprocedure staat voor antw oord zijdens de statutair bestuurder per
rol datum van 2 juni 2021.
W ordt voor de voornoemde roldatum geen getekende VSO is verkregen, komt
het voorstel van de curator te vervallen en zal de procedure onverkort w orden
voortgezet en w ordt verdere vertraging ervan niet geaccepteerd.
Partijen hebben een vergelijk bereikt w elk vergelijk is vervat in een VSO. Deze
VSO is vervolgens vervat in een proces-verbaal van de (pro forma) comparitie,
die op zijn beurt tot een eindvonnis heeft geleid w aarin
het door de curator gevorderde is toegew ezen conform de inhoud van de VSO.

22-07-2021
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

24-07-2020
1

ontvangst van een getekende VSO dan w el een conclusie van antw oord.

30-04-2021
4

Executie vonnis (liquidatie vermogensbestandsdelen statutair bestuurder).

22-07-2021
5

Executie van de activa van de statutair bestuurder zal de komende
verslagperiode w orden afgerond.

12-11-2021
6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak
- crediteuren nader in kaart brengen;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- monitoren debiteurenincasso door de pandhouder.

24-07-2020
1

- crediteuren nader in kaart brengen;
- rechtmatigheidsonderzoek (onderzoek mogelijk feitelijk bestuurder(s));
- monitoren debiteurenincasso door de pandhouder.

26-10-2020
2

- crediteuren nader in kaart brengen;
- rechtmatigheidsonderzoek (onderzoek mogelijk ander feitelijk bestuurder);
- monitoren debiteurenincasso door de pandhouder;
- monitoren betalingsregeling feitelijk bestuurder;
- procedure statutair bestuurder.

05-02-2021
3

- crediteuren nader in kaart brengen;
- rechtmatigheidsonderzoek (onderzoek andere feitelijk bestuurder);
- monitoren debiteurenincasso door de pandhouder;
- monitoren betalingsregeling feitelijk bestuurder;
- procedure statutair bestuurder.

30-04-2021
4

- crediteuren nader in kaart brengen;
- rechtmatigheidsonderzoek (onderzoek andere feitelijk bestuurder);
- monitoren betalingsregeling feitelijk bestuurder;
- executie vonnis statutair bestuurder.

22-07-2021
5

- crediteuren nader in kaart brengen;
- rechtmatigheidsonderzoek (onderzoek andere feitelijk bestuurder);
- monitoren betalingsregeling feitelijk bestuurder;
- executie vonnis statutair bestuurder.

12-11-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

24-07-2020
1

Vooralsnog onbekend.

26-10-2020
2

Vooralsnog onbekend.

30-04-2021
4

Vooralsnog onbekend.

22-07-2021
5

Vooralsnog onbekend.

12-11-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
26-1-2022

10.4 Werkzaamheden overig

12-11-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

24-07-2020
1

Zie plan van aanpak.

26-10-2020
2

Zie plan van aanpak.

30-04-2021
4

Zie plan van aanpak.

22-07-2021
5

Zie plan van aanpak.

12-11-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

