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

22
17-11-2021
F.09/15/274
NL:TZ:0000000390:F001
12-05-2015

R-C
Curator

mr. R. Cats
mr E.C. van Lent

Algemene gegevens
Naam onderneming
Loodgietersbedrijf Richard Otgaar B.V.

14-05-2018
7

Gegevens onderneming
Loodgietersbedrijf Richard Otgaar B.V.
KvK nummer: 27307909
Statutair gevestigd te Leiden
Frambozenw eg 179
2321 KB LEIDEN

14-05-2018
7

Activiteiten onderneming
Loodgieters- en fittersw erk; installatie van sanitair. Uitoefening van een
loodgietersbedrijf,
alsmede dakbedekking en installatietechniek (centrale verw arming en
mechanische ventilatie)
(bron: handelsregister KvK).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 552.914,00

€ -11.581,00

€ 299.000,00

2012

€ 773.604,00

€ 14.851,00

€ 354.838,00

Toelichting financiële gegevens

14-05-2018
7

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
5

14-05-2018
7

Toelichting
Dit aantal is inclusief de bestuurder.

Boedelsaldo
€ 48.028,31

14-05-2018
7

€ 50.028,31

13-08-2018
8

Toelichting
De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode in totaal € 2.000,- afgelost
op de r-c verhouding met curanda.
€ 51.428,31

12-02-2019
10

Toelichting
De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode in totaal € 750,- afgelost
op de r-c verhouding met curanda.
€ 52.428,31

16-05-2019
11

Toelichting
De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode in totaal € 1.000,- afgelost
op de r-c verhouding met curanda.
€ 30.188,53

13-08-2019
13

Toelichting
De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode in totaal € 1.000,- afgelost
op de r-c verhouding met curanda en er is tussentijds curatorsalaris
opgenomen.
€ 30.688,53

12-11-2019
14

Toelichting
De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode in totaal € 500,- afgelost
op de r-c verhouding met curanda.
€ 31.688,53

11-02-2020
15

Toelichting
De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode in totaal € 1.000,- afgelost
op de r-c verhouding met curanda.
€ 32.188,53

11-05-2020
16

Toelichting
De bestuurder heeft de afgelopen verslagperiode € 500,- ingelost.
€ 33.188,53

13-08-2020
17

Toelichting
De bestuurder heeft de afgelopen verslagperiode € 1.000,- betaald. De curator
blijft aandringen op herfinanciering van de schuld, maar de heer Otgaar laat
w eten dat hij dat niet gedaan krijgt.
€ 35.188,53

12-11-2020
18

Toelichting
De heer Otgaar heeft de afgelopen verslagperiode in totaal € 2.000,- betaald.
Tevens heeft de curator hem gesproken over het aantrekken van een lening.
Een oude BKR registratie w erkte daarbij belemmerend, maar er lijkt thans
uitzicht te zijn op verw ijdering van die registratie.
€ 37.188,53

12-02-2021
19

Toelichting
De heer Otgaar heeft de afgelopen verslagperiode in totaal € 2.000,- betaald.
€ 40.183,23

17-05-2021
20

€ 42.167,33

17-08-2021
21

€ 45.191,83

17-11-2021
22

Toelichting
De heer Otgaar heeft de afgelopen verslagperiode een bedrag van EUR
3.000,- aan de boedel betaald.

Verslagperiode
van
13-2-2018

14-05-2018
7

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

13-08-2018
8

t/m
12-8-2018
van
12-8-2018

13-11-2018
9

t/m
12-11-2018
van
12-11-2018

12-02-2019
10

t/m
12-2-2019
van
13-2-2019

16-05-2019
11

t/m
12-5-2019
van
13-5-2019

13-08-2019
13

t/m
12-8-2019
van
13-8-2019

12-11-2019
14

t/m
12-11-2019
van
13-11-2019

11-02-2020
15

t/m
12-2-2020
van
13-2-2020

11-05-2020
16

t/m
11-5-2020
van
12-6-2020

13-08-2020
17

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020

12-11-2020
18

t/m
12-11-2020
van
13-11-2020

12-02-2021
19

t/m
11-2-2021
van
12-2-2021

17-05-2021
20

t/m
11-5-2021
van
12-5-2021

17-08-2021
21

t/m
17-8-2021
van
18-8-2021

17-11-2021
22

t/m
17-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

2 uur 7 min

8

2 uur 11 min

9

1 uur 29 min

10

1 uur 29 min

11

2 uur 7 min

13

2 uur 30 min

14

1 uur 0 min

15

0 uur 42 min

16

1 uur 30 min

17

1 uur 24 min

18

3 uur 6 min

19

1 uur 30 min

20

1 uur 18 min

21

0 uur 36 min

22

0 uur 42 min

totaal

23 uur 41 min

Toelichting bestede uren
mr. E.C. van Lent 1,18 uur
mw . C. Merkestein 0,18 uur
mw . J. van der Kraats 0,36 uur

14-05-2018
7

mr. E.C. van Lent 1,36 uur
mw . C. Merkestein 0,42 uur

13-08-2018
8

mr. E.C. van Lent 0,36 uur
mw . C.A. Merkestein 1,12 uur

13-11-2018
9

mr. E.C. van Lent 1,18 uur.
mw . C.A. Merkestein 0,30 uur.

12-02-2019
10

mr. E.C. van Lent 0,42 uur.
mw . C.A. Merkestein 1,30 uur.

16-05-2019
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer Richard Jozef Franciscus Otgaar, geboren te Leiden op 25 juni 1971, is
bestuurder en enig aandeelhouder van curandus.

14-05-2018
7

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

14-05-2018
7

1.3 Verzekeringen
Curanda heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekeringen zijn door de curator
beëindigd.

14-05-2018
7

1.4 Huur
Curanda huurt een kantoorruimte van Stichting W erk & Onderneming. Na van
de rechtercommissaris verkregen machtiging, is de huurovereenkomst
opgezegd op grond van artikel 39 Fw , met inachtneming van een opzegtermijn
van drie maanden. Ontruiming zal uiterlijk 13 juni a.s. plaatsvinden.

14-05-2018
7

De oplevering van het pand heeft inmiddels plaatsgevonden.

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft aan de curator medegedeeld dat er vorig jaar (het jaar
voorafgaand aan het faillissement) een aanzienlijke terugval is gew eest in het
aantal opdrachten. In mei 2014 bleek er al een verlies van ruim € 35.000,- te
zijn geleden (boekjaar 2014). Hierop heeft de bestuurder besloten de
onderneming te reorganiseren. Voor drie personeelsleden w erd een
ontslagvergunning aangevraagd bij het UW V en verkregen, maar dat heeft het
tij niet mogen keren. De verliezen bleven oplopen (ook in 2015), reden w aarom
de bestuurder zich genoodzaakt zag om aangifte te doen van het faillissement.

14-05-2018
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

14-05-2018
7

Toelichting
Dit aantal is inclusief de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

14-05-2018
7

Toelichting
Dit aantal is inclusief de bestuurder.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-5-2015

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het voeren van gesprekken en correspondentie met de w erknemers, de
bestuurder, het UW V en de rechter-commissaris.
Contacten UW V.
Checken vordering UW V en plaatsen op de lijst van boedelschuldeisers.
Geen w erkzaamheden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

14-05-2018
7

Toelichting onroerende zaken
Curanda had geen onroerende zaken in eigendom.

14-05-2018
7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen w erkzaamheden.

14-05-2018
7

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

kantoorinventaris en gereedschappen

€ 6.050,00

€ 0,00

totaal

€ 6.050,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit een kantoorinventaris en gereedschappen.

14-05-2018
7

De bedrijfsmiddelen zijn niet verpand.
Er is een koper gevonden die tevens voor de bezemschone ontruiming van het
gehuurde zorgdraagt.
De opbrengst (EUR 6.050,00 inclusief BTW ) is op de boedelrekening
ontvangen.
Onderdeel van de verkoop is tevens de mogelijke overname van enkele
tientallen cv
servicecontracten met particulieren. De curator heeft de koper van de activa
een lijst verschaft, zodat de koper deze particuliere klanten kan aanschrijven.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bodemzaken zijn te gelde gemaakt.

14-05-2018
7

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren activa en contacten met opkopers.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

restvoorraad

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

14-05-2018
7

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is w at restvoorraad aangetroffen van generlei w aarde. De opkoper heeft
deze voorraad
meegenomen / verw ijderd in het kader van de ontruiming van het
bedrijfspand.

14-05-2018
7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

14-05-2018
7

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

r-c verhouding bestuurder

€ 117.000,00

€ 0,00

80 onderhoudscontracten

€ 0,00

€ 0,00

€ 117.000,00

€ 0,00

totaal

Toelichting andere activa
De 80 cv onderhoudscontracten met particulieren (althans het recht deze
particuliere klanten te mogen benaderen) zijn inclusief aan de koper van de
bedrijfsmiddelen verkocht.
Uit de jaarstukken blijkt dat curanda een rekening-courant vordering heeft op
de bestuurder
van EUR 117.000,-. De curator heeft met de bestuurder afgesproken dat hij
maandelijks EUR 300,- aan de boedel betaalt. Vanaf september 2015 zal
w orden bekeken of dat bedrag kan w orden verhoogd naar EUR 500,-.
Curanda heeft de maandelijkse aflossing vanaf september 2015 verhoogd naar
€ 500,-. Curanda voldoet maandelijks aan deze betalingsverplichting.
De betalingen in het kader van de betalingsregeling zijn gestagneerd. De
curator heeft de
bestuurder gemaand tot hervatting van de betalingsregeling (ter voldoening
van de r-c schuld van de bestuurder). De bestuurder heeft medegedeeld dat
hij doende is een lijfrentepolis af te kopen w aarmee hij zijn schuld aan de
boedel w il inlossen. Tot die tijd w ordt de regeling hervat.
De curator heeft moeten constateren dat ondanks toezeggingen van de
bestuurder de
betalingen niet zijn hervat. De curator arrangeert een gesprek met de
bestuurder.
De curator heeft met de bestuurder een bespreking gevoerd, w aarin de
bestuurder heeft laten w eten dat hij de afgelopen tijd niet in staat w as om de
maandelijkse betalingen (ter aflossing van de r-c schuld aan curanda) te doen.
Inmiddels is hij daartoe w eer in staat en heeft toegezegd de aflossingen te
hervatten.
De bestuurder betaalt ongeregeld bedragen aan de boedel. De curator spreekt
de bestuurder aan op zijn verplichtingen tot afbetaling van de r-c schuld.
In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder zijn verplichtingen in het

14-05-2018
7

kader van de
met de boedel getroffen betalingsregeling niet nagekomen. De curator heeft
de
bestuurder opnieuw aangesproken op zijn betalingsverplichting.
Ook nu heeft de curator de bestuurder w eer moeten aanspreken op zijn
onregelmatige betaalgedrag, hoew el de bestuurder op 28 februari jl. een
bedrag van EUR 1.000,- heeft voldaan aan de faillissementsboedel.
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder € 2.000 ingelost op de r-c
verhouding.

13-08-2018
8

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder € 650,00 ingelost op de rc verhouding.

13-11-2018
9

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder € 750,00 ingelost op de rc verhouding.

12-02-2019
10

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder € 1.000,00 ingelost op de
r-c verhouding.

16-05-2019
11

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder € 2.000,00 ingelost op de
r-c verhouding.

12-11-2020
18

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder € 3.000,00 ingelost op de
r-c verhouding.

17-05-2021
20

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder € 3.000,00 ingelost op
de r-c verhouding.

17-11-2021
22

3.9 Werkzaamheden andere activa
volgens betalingsafspraken, communicatie bestuurder.

14-05-2018
7

Rappelleren bestuurder i.v.m. betalingsregeling rc-verhouding.

13-11-2018
9

Overleg bestuurder i.v.m. afw ikkeling r-c.

13-08-2020
17

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 25.000,00

€ 21.530,78

€ 0,00

totaal

€ 25.000,00

€ 21.530,78

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de debiteurenlijst zou een bedrag van EUR 70.000,00 openstaan,
maar na controle is gebleken dat er diverse vorderingen van voor datum
faillissement zijn voldaan.

14-05-2018
7

Thans staat een bedrag van € 25.000,- aan open. De curator is tot incasso
overgegaan.
Inmiddels is er een bedrag van € €21.530,78 geïncasseerd. De nog
openstaande debiteuren
zijn nogmaals aangeschreven.
Het restant van de debiteuren is niet geïncasseerd i.v.m verrekening van haar
eigen
vorderingen of w egens de niet afgemaakte w erken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden zijn afgerond.

14-05-2018
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 39.682,63
Toelichting vordering van bank(en)
Curanda bankiert bij ABN-AMRO bank. Op datum faillissement w as het saldo -/€ 39.682,63.

5.2 Leasecontracten

14-05-2018
7

5.2 Leasecontracten
Curanda heeft een (financial) leaseovereenkomst met Toshiba ter zake een
oude
kopieermachine, zonder overw aarde. Toshiba heeft deze kopieermachine laten
ophalen.

14-05-2018
7

Tevens had curanda (financial) leaseovereenkomsten voor tw ee bestelauto's,
met - naar het
zich laat aanzien - een kleine overw aarde. De auto's zijn inmiddels door de
leasemaatschappij opgehaald en de afrekening zal op korte termijn volgen.
De leasemaatschappij heeft de tw ee auto's verkocht, hetgeen voor de boedel
een opbrengst
heeft opgeleverd van EUR 598,21 en EUR 2.092,08. Deze bedragen zijn op de
faillissementsrekening gestort.

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft geen zekerheden bedongen anders dan de hoofdelijkheid van
de bestuurder,
de heer Otgaar.

14-05-2018
7

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

14-05-2018
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op
eigendomsvoorbehoud.

14-05-2018
7

5.6 Retentierechten
Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op retentierechten.

14-05-2018
7

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op reclamerechten.

14-05-2018
7

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

14-05-2018
7

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie leasecontracten, beëindigen leaseovereenkomsten, contacten
bank en de bestuurder.

14-05-2018
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

14-05-2018
7

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

14-05-2018
7

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

14-05-2018
7

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

14-05-2018
7

6.5 Verantwoording
N.v.t.

14-05-2018
7

6.6 Opbrengst
€ 0,00
Toelichting
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

14-05-2018
7

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

14-05-2018
7

Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t,

14-05-2018
7

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Buiten de bankafschriften is er nog geen administratie ontvangen. De curator
heeft de
bestuurder gesommeerd om de administratie aan te leveren.

14-05-2018
7

Door de accountant van failliet is de administratie inmiddels aangeleverd. De
curator zal deze administratie onderzoeken.
De curator heeft de administratie onderzocht. De administratie ziet er goed
verzorgd en
bijgehouden uit.

7.2 Depot jaarrekeningen
2013: 5 januari 2015.
2012: 4 oktober 2013.
2011: 30 januari 2013.

14-05-2018
7

De jaarrekeningen zijn binnen de daartoe gestelde w ettelijke termijn
gepubliceerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven.

14-05-2018
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Omdat de vennootschap is opgericht op 28 november 2007, is een eventuele
vordering uit
hoofde van de verplichting tot volstorting verjaard. De curator zal hier derhalve
geen nader
onderzoek naar doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-05-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal nader onderzoek doen.

14-05-2018
7

De curator heeft - naast het laten ontstaan van een aanzienlijke r-c vordering
met de
bestuurder - geen (andere) aanw ijzingen voor een onbehoorlijke
taakvervulling van deze
bestuurder.
Idem. De curator gaat met de bestuurder hierover in gesprek.

Toelichting
De curator blijft contact houden met de bestuurder over een oplossing voor de
r-c verhouding. Tot een algehele oplossing is bereikt, blijft de betalingsregeling
van kracht.

17-05-2021
20

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal nader onderzoek doen.
De curator heeft geen paulianeuze transacties geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

14-05-2018
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator en de bestuurder zijn een betalingsregeling overeengekomen, die
w elisw aar door de bestuurder zeer onregelmatig w ordt nageleefd.

14-05-2018
7

De bestuurder blijft onregelmatig betalen. De afgelopen verslagperiode is er
slechts een bedrag van EUR 650,- betaald en op een verzoek om op kantoor te
verschijnen reageert de bestuurder ook niet. Onlangs is er w el contact
gew eest met het kantoor van de curator, zodat op korte termijn een nieuw e
afspraak w ordt gemaakt.

13-11-2018
9

Afgelopen periode heeft de bestuurder € 1.000,- betaald. Er heeft een gesprek
plaatsgevonden met de bestuurder om de mogelijkheden van verdere
aflossing te bespreken.

16-05-2019
11

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder w ederom € 1.000,afbetaald. Tevens heeft w ederom een gesprek plaatsgevonden met de
bestuurder teneinde de mogelijkheden van vervroegde aflossing te bespreken.
De bestuurder heeft toegezegd pogingen hiertoe te ondernemen en de
mogelijkheden van herfinanciering te onderzoeken.

13-08-2019
13

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder € 500,- aan de boedel
voldaan. De curator is (en blijft) met de bestuurder in gesprek over een finale
regeling.

11-05-2020
16

Er heeft - naast de betalingen door de heer Otgaar - w ederom een gesprek
plaatsgehad om te komen tot een versnelde afw ikkeling van de regeling met
de boedel. Er lijkt thans uitzicht te zijn op de verw ijdering van een oude BKR
registratie, w aarna verder zal w orden onderzocht of door middel van het
aantrekken van een lening versnelde afw ikkeling kan plaatsvinden.

12-11-2020
18

De oude BKR registratie is inmiddels verw ijderd. De komende periode zal de
heer Otgaar verder onderzoeken of door middel van het aantrekken van een
lening versnelde afw ikkeling kan plaatsvinden.

12-02-2021
19

De heer Otgaar heeft de afgelopen verslagperiode aan zijn bank gevraagd om
een financiering. Deze aanvraag is vooralsnog afgew ezen. Zodra zijn eigen
jaarcijfers 2020 definitief zijn en hij een voorlopige prognose over 2021 kan
w orden overgelegd, dan gaat zijn bank opnieuw de financieringsaanvraag
beoordelen.

17-08-2021
21

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contacten bestuurder.

14-05-2018
7

Contacten bestuurder i.v.m. afw ikkeling r-c.

13-08-2020
17

Idem, contacten met bestuurder Otgaar i.v.m. betalingsregeling en evt
aanvraag financiering.

17-11-2021
22

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
salaris curator plus P.M.
€ 27.632,30

14-05-2018
7

12-02-2021
19

Toelichting
UW V: € 25.334,25
Huur: € 2.298,05

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 79.037,18

14-05-2018
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 23.176,40

14-05-2018
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

14-05-2018
7

Toelichting
Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
43

14-05-2018
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 179.008,82

14-05-2018
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend en afhankelijk van de snelheid van afbetaling van de r-c
vordering op de bestuurder.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

14-05-2018
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nog niet bekend.

14-05-2018
7

Nog niet bekend.
Nog niet bekend. Dit is afhankelijk van het inlossen van de rekening courant
schuld van de
bestuurder.
De curator heeft met de bestuurder een bespreking gevoerd, w aarin de
bestuurder heeft laten w eten dat hij de afgelopen tijd niet in staat w as om de
maandelijkse betalingen (ter aflossing van de r-c schuld aan curanda) te doen.
Inmiddels is hij daartoe w eer in staat en heeft toegezegd de aflossingen te
hervatten.
De aflossingen ter zake de r-c schuld w orden inmiddels w eer gedaan, al blijven
de betalingen onregelmatig binnenkomen.
De aflossingen ter zake de r-c schuld w orden nog voldaan, zij het niet altijd
regelmatig.
Er w ordt nog altijd afgedragen aan de boedel ter zake de r-c schuld.
Er w ordt nog afgedragen aan de boedel ter zake de rc-schuld.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

14-05-2018
7

9.2 Aard procedures
N.v.t.

14-05-2018
7

9.3 Stand procedures
N.v.t.

14-05-2018
7

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen w erkzaamheden.

14-05-2018
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Incasseren r-c vordering op de bestuurder.

14-05-2018
7

De betalingen door de bestuurder lopen zeer onregelmatig.

12-02-2019
10

Onderzoeken (versnelde) aflossing r-c schuld bestuurder.

16-05-2019
11

Inmiddels w orden de mogelijkheden voor versnelde aflossing door de
bestuurder nagegaan.

12-11-2020
18

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Gelet op de lopende betalingsregeling met de bestuurder, is dit nog niet
bekend.

14-05-2018
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Incasseren van de vordering op de bestuurder.

14-05-2018
7

Zie hoofdstuk 7.7 van dit openbaar verslag.

17-08-2021
21

Bijlagen
Bijlagen

