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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting B-Authentiek

26-02-2020
1

Gegevens onderneming
De stichting is bij notariële akte van 2 augustus 2018 opgericht.

26-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Blijkens de inschrijving in het Handelsregister houdt de stichting zich bezig met
Huizen en Dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische
cliënten enerzijds en met Lokaal W elzijnsw erk, te w eten het bieden van
zorgverlening aan clienten w aarbij er sprake kan zijn van een licht
verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek die (nog) niet
zelfstandig kunnen functioneren anderzijds.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 0,00

€ -2.871,00

€ 426,00

2018

€ 156.294,00

€ 11.482,00

€ 80.325,00

2019

€ 366.158,00

Toelichting financiële gegevens

26-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De gegevens voor 2017 en 2018 komen uit jaarrekening die zijn opgemaakt
door AD&M aadministratie en belastingadvies. De gegevens voor 2019 komen
uit de interne administratie. Omdat niet alle kosten (met name loonkosten)
lijken te zijn geboekt, is geen resultaat vermeld.

26-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

26-02-2020
1

Toelichting
Er w aren in 2019 zes w erknemers in dienst. Op faillissementsdatum w as het
dienstverband van één w erknemer net beëindigd.

Boedelsaldo
€ 78,61

26-02-2020
1

€ 8.881,88

26-05-2020
2

€ 10.975,46

26-08-2020
3

€ 27.610,00

26-11-2020
4

€ 10.706,32

26-01-2021
5

Toelichting
In de 5e verslagperiode is nog een bedrag van een debiteur ontvangen, terw ijl
aan de curator honorarium/verschotten zijn betaald over de periode tot 22
december 2020.
€ 36.644,13
Toelichting
In de 6e verslagperiode is het saldo toegenomen met € 937,81 terzake
nabetalingen van de gemeenten Ommen en Hardenberg en met € 25.000,inzake een in de door de curator aanhangig gemaakte procedure getroffen
schikking.

Verslagperiode

28-04-2021
6

Verslagperiode
van
27-1-2020

26-02-2020
1

t/m
25-2-2020
van
26-8-2020

26-11-2020
4

t/m
25-11-2020
van
28-4-2021

30-06-2021
7

t/m
30-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 30 min

2

12 uur 42 min

3

14 uur 36 min

4

12 uur 18 min

5

4 uur 18 min

6

4 uur 42 min

7

5 uur 30 min

totaal

82 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Stichting had ten tijd van de faillietverklaring drie bestuurders:
- H.H. Alberts-de W eerd, vice-voorzitter
- E. Geerds, secretaris
- D.R.A. Nanoha

26-02-2020
1

Daarnaast zou sprake zijn van een Raad van Toezicht. Blijkens de informatie
van de Kamer van Koophandel w as vanaf 23 februari 2018 sprake van drie
leden, te w eten G.J. W ilpshaar, A.L. W ilpshaar-Bosch en C. Bouw huis. De tw ee
laatst genoemden hebben hun functie echter neergelegd per respectievelijk 1
april 2019 en 15 november 2019.

1.2 Lopende procedures
De curator heeft begrepen dat geen sprake is van lopende procedures.

26-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
De bedrijfsverzekeringen zijn beëindigd. Omdat sprake w as van
premieachterstand, zal dit niet leiden tot premierestituties.

26-02-2020
1

1.4 Huur
Er w erd kantoorruimte gehuurd te Dalfsen van Capacity Risk Management BV
te Dalfsen, een vennootschap van een van de bestuurders van de stichting.
Deze huur is in overleg met de verhuurder beëindigd per 1 februari 2020.

26-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bij de aangifte door bestuurders gegeven toelichting is het
faillissement veroorzaakt door een afname van het aantal clienten en een
afname van de incicatie hoogte, w aardoor de kosten de baten ver te boven
zouden zijn gegaan. Achtergrond hierbij zou volgens de toelichting
vermoedelijk zijn grensoverschrijdend gedrag van de voormalige
bestuursvoorzitter.

26-02-2020
1

De afname van het aantal clienten is niet direct terug te zien in de cijfers. Dat
komt volgens het bestuur omdat personeel is aangenomen op de verw achte
groei in 2019, terw ijl die groei uiteindelijk in de tw eede helft achterbleef bij de
verw achtingen.

26-05-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

26-02-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

26-02-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-1-2020

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel is door de curator ontslag aangezegd op 28 januari 2020.
Vervolgens heeft er op de bedrijfslocatie een bijeenkomst met het UW V
plaatsgevonden op 3 februari 2020. De toen niet aanw ezige medew erkers zijn
later afzonderlijk door het UW V over hun rechten en plichten geïnformeerd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

26-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

6 laptops, 3 dockingstations, 6 telefoons en
divers klein kantoormateriaal

€ 1.696,12

€ 0,00

totaal

€ 1.696,12

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van een slechts zeer beperkte inventaris, zoals hierboven
beschreven.

26-02-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn geen zaken van derden en er is geen vordering van een bank, zodat
het bodemvoorrecht niet

26-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De zaken zijn in de 2e verslagperiode geveild voor een bruto-bedrag van €
1.053,-. De betaling en uitlevering (risico van w anbetaling) dient echter nog
plaats te vinden evenals de afrekening met de curator, zodat de definitieve
opbrengst nog niet bekend is. Deze zal in de volgende verslagperiode w orden
vermeld.

26-05-2020
2

In de 3e verslagperiode zijn de afrekeningen van de veiling ontvangen, w aarbij
de opbrengst hoger is uitgekomen dan in het 2e verslag is gemeld door
afzonderlijke veilingen van enkele zaken. De opbrengst is onder aftrek van de
veilingkosten ad € 402,54 bijgeschreven op de faillissementsrekening.

26-08-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving
lening u/g W ilpshaar-Bosch
dubbel betaald salaris
banksaldo

Verkoopopbrengst
€ 0,00
€ 2.300,00
€ 78,61

aanspraak indexering facturen 2019

€ 0,00

rekening-courant directie

€ 0,00

totaal

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 2.378,61

€ 0,00

Toelichting andere activa
Blijkens de bankafschriften is in augustus 2019 een dubbel salaris betaald aan
een van de w erknemers. Dit gaat om € 2.299,56. Na aanschrijving door de
curator heeft de w erknemer afgesproken dit bedrag terug te betalen in
termijnen van € 500,- per maand met ingang van eind februari 2020.

26-02-2020
1

Het banksaldo per faillissementsdatum op de lopende ABN AMRO-rekening ad €
78,61 is op verzoek van de curator overgeboekt op de faillissementsrekening.
Van de gemeente Hardenberg is bericht ontvangen dat over de declaraties van
2019 nog een nabetaling w egens indexering zal plaatsvinden van 2,96%.
Toegezegd is dat dit voor 1 april 2020 zal w orden uitgevoerd. De curator heeft
de gemeente verzocht de betreffende betaling over te boeken op de
faillissementsrekening.
Blijkens de administratie zou nog sprake zijn van een vordering ad € 5.500,- op
W ilpshaar-Bosch uit hoofde van een geldlening en van een vordering uit
hoofde van een rekening-courant directie van € 2.000,-. De curator heeft
hierover vragen uitstaan bij het bestuur.
Door de w erknemer is inmiddels € 1.500,- betaald, zodat nog een vordering
resteert van € 799,56.

26-05-2020
2

Door de gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen zijn op de
faillissementsrekening in de tw eede verslagperiode betalingen gedaan van in
totaal € 4.846,27. Dit betreft mogelijk de na te betalen indexering, maar dit is
de curator nog niet duidelijk. De opbrengst w ordt vooralsnog bij de debiteuren
verantw oord.
W at de vorderingen uit hoofde van een geldlening en rekening-courant direct
betreft, heeft de curator dit samen met andere kw esties nog in nader
onderzoek.
In de 3e verslagperiode is door de w erknemer aanvullend € 800,- betaald
w aarmee het volledige teveel betaalde bedrag is terugbetaald.

26-08-2020
3

De curator heeft nog geen bevredigende antw oorden ontvangen op zijn
vragen over de vorderingen uit hoofde van een geldlening en rekeningcourant. De curator neemt dit verder mee in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek.
Door de Gemeenten Hardenberg en Ommen in maart 2020 op de
faillissementsrekening betaalde bedragen hebben voor € 1.365,17 betrekking
op de indexering over voor faillissement gefactureerde bedragen. Die
aanspraak is daarmee afgehandeld. De opbrengst is/w ordt verantw oord onder
de debiteuren.
W at de lening u/g W ilpshaar en de rekening-courant direct betreft heeft de
curator van de bestuurder uiteindelijk antw oorden op zijn vragen gekregen.
Het blijkt dat beide posten zijn ontstaan door onjuiste boekingen die
betrekking hadden op de vergoeding die aan Nanoha is betaald. Over die
vergoeding is de curator separaat inmiddels een procedure gestart zodat dit
punt als afgehandeld kan w orden beschouw d.

3.9 Werkzaamheden andere activa

26-11-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

nog niet gefactureerde w erkzaamheden

€ 69.845,60

€ 34.139,73

debiteuren per faillissementsdatum
totaal

Boedelbijdr.

€ 4.846,27
€ 69.845,60

€ 38.986,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Na datum faillissement zijn facturen verstuurd voor € 67.388,60 aan de
gemeente Hardenberg terzake in december 2019/januari 2020 nog verrichte
w erkzaamheden. Verder is aan een andere debiteuren een factuur gestuurd
voor € 2.457,-.

26-02-2020
1

Dit heeft nog niet tot betalingen geleid. De gemeente Hardenberg heeft in
eerste instantie alle facturen afgekeurd omdat deze niet op de juiste w ijze
zouden zijn ingediend. De curator heeft via het bestuur getracht de facturen
alsnog op de juiste w ijze in te dienen.
Volgens het bestuur zou geen sprake zijn van openstaande vorderingen per
faillissementsdatum. Dit sluit echter niet aan bij de administratie w aaruit naar
voren komt dat per 31 december 2019 nog sprake w as van een te vorderen
bedrag van € 94.431,64 terw ijl via de bank zeker niet voor een dergelijke
bedrag aan betalingen is ontvangen na 1 januari 2020. De curator heeft dit in
onderzoek.
Met de gemeente w ordt overleg gevoerd over de nog te ontvangen bedragen.
De door gefailleerde verzonden facturen zijn nog niet goedgekeurd, vanw ege
vragen over de zorg die na 1 januari 2020 zou zijn verleend. Die vragen zijn
inmiddels door de curator beantw oord.

26-05-2020
2

De gemeente heeft nog problemen met de digitale verw erking van de facturen,
maar hiervoor w ordt een oplossing gezocht. De curator houdt hierin de vinger
aan de pols.
In de 3e verslagperiode is uitgebreid overleg gevoerd met de gemeente
Hardenberg. Op basis van de beschikbare informatie is uiteindelijk aan de
gemeente Hardenberg voor geleverde zorg een (gecorrigeerde) factuur
verstuurd voor € 17.810,06. De curator gaat er van uit dat dut bedrag in de
komende verslagperiode zal w orden betaald.

26-08-2020
3

De van de Gemeente Ommen te ontvangen bedragen moeten nog nader in
kaart w orden gebracht, terw ijl verder nog moet w orden nagegaan of de te
ontvangen nabetaling indexering over 2019 is/w ordt betaald.

De gemeente Hardenberg heeft een bedrag van € 17.810,06 betaald voor zorg
die failliet heeft geleverd in de periode 2019 t/m januari 2020 en die nog niet
w as vergoed.

26-11-2020
4

De gemeente Ommen heeft toegezegd een bedrag van € 13.872,67 te betalen
voor zorg die failliet heeft geleverd in de periode augustus 2019 t/m januari
2020 en die nog niet w as vergoed. Deze betaling is nog niet ontvangen.
De tarieven die w orden genoemd in Bijlage V Budgeteenheden, behorende bij
de Raamovereenkomst maatw erkvoorzieningen W mo 2015 Ommen
Hardenberg (die per 1 september 2019 is geëindigd) zijn voor het kalenderjaar
2019 met 2,96% geïndexeerd. In maart 2020 zijn op de faillissementsrekening
tw ee indexeringsbedragen ontvangen ad € 531,04 (gemeente Hardenberg) en
€ 834,16 (gemeente Ommen). Over bovengenoemde vergoedingen ad €
17.810,06 en € 13.872,67 moeten mogelijk nog indexeringen w orden voldaan.
De afdeling applicatiebeheer van de gemeente pakt de berekening daarvan op,
omdat de systemen w aarin deze indexering berekend zou moeten w orden niet
meer actief zijn ten gevolge van het faillissement.
Door de gemeente Ommen is het bedrag van € 13.872,67 in de 5e
verslagperiode betaald. Daarmee zijn de debiteuren uitgew onnen. Het niet
geïncasseerde bedrag betreft w erkzaamheden die niet w aren afgerond of
anderszins op grond van regelgeving niet voor vergoeding in aanmerking
kw am.

26-01-2021
5

W at nog open staat is een mogelijke nabetaling van indexering over de aan de
boedel betaalde bedragen. Volgens de curator zou nog circa € 900,- moeten
w orden voldaan. De Gemeente dient hierop nog te reageren en eerdere mails
van de curator w aren bij de Gemeente blijven liggen.
In de 6e verslagperiode zijn de nog te ontvangen nabetalingen van indexering,
na herhaald rappel, uiteindelijk alsnog betaald door zow el de gemeente
Ommen als de gemeente Hardenberg. Terzake is in deze verslagperiode in
totaal € 937,81 bijgeschreven.
Daarmee is de nu de daadw erkelijk geleverde en te verantw oorden zorg, voor
zover die op faillissementsdatum nog niet w as vergoed, volledig betaald en de
debiteuren zijn daarmee uitgew onnen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

28-04-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

26-02-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bankfinanciering. Er w as enkel een creditsaldo bij de
ABN AMRO Bank, dat inmiddels op de faillissementsrekening is overgeboekt. De
rekening is vervolgens opgeheven.

5.2 Leasecontracten
Er w erd een Copier gehuurd (operational lease). De curator heeft toestemming
verleend voor terugname van de machine.

26-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

26-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-02-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten w aren feitelijk al gestaakt op de datum van faillietverklaring. Er
bleek geen doorstart mogelijk.

26-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er w erd een boekhouding bijgehouden. De curator heeft auditbestanden van
de digitale boekhouding ontvangen en een print van alle grootboekmutaties,
naast ordners met inkoop, verkoop en bankgegevens.

26-02-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Er geldt geen deponeringsplicht. De curator heeft de jaarrekeningen over 2017
en 2018 ontvangen.

26-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

26-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.

26-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator dient nog onderzoek te doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator heeft in het kader van zijn onderzoek vragen gesteld aan de heer
Nanoha, bestuurder, inzake het volgens de administratie van debiteuren per
31 december 2019 te vorderen bedrag, inzake uit de administratie blijkende
vorderingen uit hoofde van een geldlening en rekening-courant en inzake
bedragen die voor een klant van de Stichting zijn betaald in het jaar
voorafgaand aan het faillissement.

26-02-2020
1

26-08-2020
3

Hierop zijn geen antw oorden ontvangen.

Toelichting
De curator heeft uiteindelijk antw oorden op de door hem gestelde vragen
ontvangen, na tussenkomst van de rechter-commissaris.

Toelichting
Inmiddels is de hierna nog te noemen procedure afgerond. De curator w il zich
op basis van de nu voorhanden zijnde informatie nog nader beoordelen of er
aanleiding is voor mogelijke stappen in het kader van onbehoorlijk bestuur.
Nee
Toelichting
De curator is van oordeel dat er geen aanleiding is voor verdere stappen in
het kader van onbehoorlijk bestuur.
Daarbij speelt allereerst een rol dat de stichting niet aan de heffing van de
Vennootschapsbelasting is onderw orpen en daarmee de aansprakelijkheid ex
art. 2: 138 BW afstuit op art. 2: 300a BW . Dat betekent dat voor
aansprakelijkheid moet w orden teruggevallen op de onrechtmatige daad of
onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurders.
De administratie voldoet in de optiek van de curator aan de daaraan te
stellen eisen. Er is w el sprake van enkele onjuistheden gew eest, maar dat is
in een separate procedure van de curator tegen de voorzitter van het
bestuur afgew ikkeld. Voor verdere actie is er te w einig grondslag, w aarbij
ook meespeelt dat mogelijke verw ijten doorgespeeld zouden kunnen w orden
naar voormalige bestuurders.

7.6 Paulianeus handelen

26-11-2020
4

28-04-2021
6

30-06-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-02-2020
1

Toelichting
De curator w il nog nader onderzoek doen naar betaling die kort voor
faillietverklaring zijn verricht en naar betalingen die zijn gedaan aan
bestuurders, dan w el bij de stichting op andere w ijze direct of indirect
betrokken personen.
In onderzoek

26-05-2020
2

Toelichting
Het onderzoek is nog niet afgerond.
Ja

26-08-2020
3

Toelichting
Op basis van het ingestelde onderzoek is de curator van oordeel dat sprake is
van onterecht aan Capacity Risk Management (Caprisma) betaalde bedragen
ad totaal 7.129,30. Daarnaast is de curator van oordeel dat sprake is van aan
of door de heer Nanoha (dan w el aan Caprisma) gedane betalingen ad totaal
42.583,21 die dienen te w orden terugbetaald, omdat deze betalingen zonder
rechtsgrond zijn gedaan dan w el door de curator zijn vernietigd.
Door Nanoha is aangegeven dat deze kw esties bij zijn verzekeraar zijn gemeld
en dat de verzekeraar de behandeling overneemt. Een bevestiging van de
verzekeraar is echter niet ontvangen.
Ja

26-11-2020
4

Toelichting
De curator is inmiddels een procedure gestart tegen Caprima en Nanoha. Dit
komt verder terug onder procedures.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er dient rekening te w orden gehouden met een boedelvordering van het UW V.
€ 9.040,27

26-02-2020
1

26-08-2020
3

Toelichting
Inmiddels is door het UW V een boedelvordering gemeld van € 8.67,73 terw ijl
daarnaast voor € 402,54 aan veilingkosten is betaald.
€ 9.040,27

26-11-2020

Toelichting
De vordering van het UW V bedraagt € 8.637,73. Bij de vorige vermelding in
verslag 3 is een cijfer w eggevallen.
€ 9.373,80

4

30-06-2021
7

Toelichting
De vordering van het UW V is door overgenomen pensioenpremies nog iets
opgelopen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 16.323,00

26-02-2020
1

Toelichting
Door de Belastingdienst is een vordering aangemeld ter zake Loonheffing. De
stichting is niet BTW - en Vpb-plichtig zodat uit dien hoofde geen vorderingen te
verw achten zijn.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door het UW V is nog geen vordering gemeld. Er dient w el rekening te w orden
gehouden met een vordering.
€ 13.713,12

26-02-2020
1

26-08-2020
3

Toelichting
Door het UW V is een premievordering gemeld van € 2.293,13 en een
loonvordering van € 11.419,99.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.893,66

26-08-2020
3

Toelichting
Door een w erkneemster is een niet door het UW V overgenomen loonvordering
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

26-02-2020
1

10

26-05-2020
2

12

26-08-2020
3

13

30-06-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 88.056,46

26-02-2020
1

€ 96.315,78

26-05-2020
2

€ 99.181,14

26-08-2020
3

€ 102.259,08

30-06-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan de w ijze van afw ikkeling nog niet voorspellen.

26-02-2020
1

Op basis van de huidige stand van zaken lijkt een uitkering voor de
concurrente crediteuren niet te verw achten.

26-11-2020
4

In de vooruitzichten voor concurrente crediteuren is geen w ijziging
opgetreden.

28-04-2021
6

Gelijktijdig met dit eindverslag zal een verzoek vereenvoudigde afw ikkeling
w orden ingediend.

30-06-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Capacity Risk Management BV (Caprisma) en D.R.A. Nanoha

26-11-2020
4

9.2 Aard procedures
Vordering teveel betaalde huur, terugvordering betaalde vergoedingen/salaris
en paulianeuze betalingen/privé-betalingen.

26-11-2020
4

9.3 Stand procedures
De dagvaarding is uitgebracht op 29 september 2020. Voor Caprisma/Nanoha
heeft mr H.M. W iechers zich als advocaat gesteld en de zaak staat nu bij de
rechtbank Overijssel, locatie Zw olle, voor conclusie van antw oord.

26-11-2020
4

Door mr W iechers en de curator w ordt thans overleg gevoerd over een
mogelijke schikking. In afw achting van de uitkomst hiervan is aan mr W iechers
uitstel verleend voor het nemen van de conclusie van antw oord.

26-01-2021
5

Met toestemming van de rechter-commissaris is een schikking getroffen, op
basis w aarvan aan de boedel een bedrag is betaald van € 25.000,-. Daarmee
is een groot deel van het in de procedure gevorderde bedrag voldaan. De
procedure is na betaling van dit bedrag doorgehaald.

28-04-2021
6

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich eerst bezig houden met de incasso van debiteuren.
Vervolgens zal nader onderzoek moeten w orden gedaan naar mogelijke
onregelmatigheden en mogelijk onbehoorlijk bestuur.

26-02-2020
1

De te verrichten w erkzaamheden zijn feitelijk nog hetzelfde: de incasso van
debiteuren en nader onderzoek naar onregelmatigheden en onbehoorlijk
bestuur.

26-05-2020
2

De procedure tegen Nanoha/Caprisma dient te w orden afgerond.

26-01-2021
5

De curator w il op basis van de thans beschikbare informatie nog beoordelen of
er aanleiding is voor stappen in het kader van mogelijke
bestuurdersaansprakelijkheid.

28-04-2021
6

Zie hiervoor: er is geen aanleiding voor verdere actie in het kader van
bestuurdersaansprakelijkheid. Dat betekent dat de w erkzaamheden in het
faillissement zijn afgerond en dat tot afw ikkeling kan w orden overgegaan.

30-06-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan nu de termijn voor afw ikkeling nog niet voorspellen.

26-02-2020
1

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van de lopende procedure.

26-11-2020
4

Zie hiervoor. Als een schikking kan w orden bereikt, dan is afw ikkeling van het
faillissement op een termijn van enige maanden te verw achten.

26-01-2021
5

Binnen drie maanden dient te zijn beoordeeld of er nog verdere stappen
moeten w orden gezet c.q. onderzoek moet w orden verricht. Als dat w el het
geval is, dan zal de afw ikkeling nog w el de nodige tijd vergen. Indien geen
verdere stappen nodig zijn, dan zal het faillissement op korte termijn
afgew ikkeld kunnen w orden.

28-04-2021
6

Gelijktijdig met dit eindverslag zal een verzoek tot vereenvoudigde
afw ikkeling w orden gedaan.

30-06-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

