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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bokhoven Bouw BV

02-05-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Bokhoven Bouw BV (kvk-nummer:29037531),
tevens handelend onder de naam Bouw zaken Gouda is statutair gevestigd te
Gouda en hield kantoor te (2803PS) Gouda aan de Zw ollew eg 12. Bokhoven
Bouw BV is opgericht op 29 mei 1992 en per 9 juni 1992 voor het eerst
ingeschreven in het handelsregister.

02-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Bokhoven Bouw BV hield zich bezig met onderhoudsw erkzaamheden en het
aannemen en uitvoeren van bouw w erken voor zow el openbare als particuliere
partijen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 724.098,00

€ -408.943,00

€ 264.176,00

2016

€ 665.144,00

€ -102.505,00

€ 161.054,00

2017

€ 678.993,00

€ -121.190,00

€ 181.158,00

Toelichting financiële gegevens

02-05-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De onderneming maakte al geruime tijd verlies. Dit w erd vaak door de
bestuurders aangezuiverd om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

02-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

02-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

02-05-2019
1

€ 69.964,98

20-07-2019
2

€ 1.869,40

18-10-2019
3

€ 2.776,90

16-01-2020
4

€ 8.357,06

17-04-2020
5

€ 18.810,82

16-10-2020
7

€ 15.113,24

12-01-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-4-2019

02-05-2019
1

t/m
23-4-2019
van
24-4-2019

20-07-2019
2

t/m
16-7-2019
van
17-7-2019

18-10-2019
3

t/m
14-10-2019
van
15-10-2019

16-01-2020
4

t/m
13-1-2020
van
14-1-2020

17-04-2020
5

t/m
14-4-2020
van
15-4-2020

16-07-2020
6

t/m
13-7-2020
van
14-7-2020

16-10-2020
7

t/m
16-10-2020
van
17-10-2020
t/m
17-12-2020

Bestede uren

12-01-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

43 uur 24 min

2

59 uur 12 min

3

15 uur 6 min

4

18 uur 24 min

5

9 uur 0 min

6

9 uur 12 min

7

6 uur 12 min

8

3 uur 0 min

totaal

163 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit is het verslag in het faillissement van Bokhoven Bouw BV. Dit
faillissementsverslag bericht op de informatie die de curator van het bestuur
van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de
volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie w orden
gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers en of
andere gegevens afw ijken van w at er in dit verslag staat.

02-05-2019
1

Aan dit faillissement en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden
ontleend.
Nadere inlichtingen kunnen w orden verkregen bij mr. J. Thiele
telefoonnummer:0172-494345
e-mail: j.thiele@berntsenmulder.nl
De thans verrichtte w erkzaamheden zien op de eerste inventarisatie,
communicatie met het bestuur en w erknemers, het veiligstellen van de activa
en administratie (en een eerste beoordeling daarvan). Het beoordelen van de
door de bank geclaimde zekerheden en het inventariseren en aanschrijven de
crediteuren en debiteuren.
De w erkzaamheden in de 2e verslagperiode ziet met name op het afronden
van de verkoop van de activa, de nadere crediteurenadministratie en een
onderzoek naar de administratie.

20-07-2019
2

De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op het
onderzoek naar de administratie.

18-10-2019
3

In deze verslagperiode hebben de gew erkte uren betrekking gehad op het
incasseren van de debiteuren, het onderzoek naar onregelmatigheden en het
daarop aansluitende gesprek met de bestuurders alsmede de vervolgacties.

16-01-2020
4

De uren in deze verslagperiode hebben betrekking gehad op het uitw erken
van de conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar de boekhouding en
de daarmee samenhangende discussie met het bestuur. Verder is er tijd
besteed aan het incasseren van de debiteuren alsmede de verw erking van de
crediteurenpost en het opstellen van de verslaglegging.

17-04-2020
5

De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op de
onderhandelingen met de advocaat van de bestuurders over een regeling in
het kader van mijn bevindingen over de administratie. Verder is er tijd besteed
aan het behandelen van crediteurenpost en de verslaglegging.

16-07-2020
6

In deze verslagperiode is er met name tijd besteed aan de getroffen regeling
met het bestuur en de daarmee samenhangende correspondentie met de
advocaat van het bestuur. Verder is er tijd besteed aan correspondentie met
crediteuren en de verslaglegging.

16-10-2020
7

Alle w erkzaamheden in dit faillissement zijn inmiddels beëindigd. De gew erkte
uren hebben met name betrekking gehad op de verslaglegging.

12-01-2021
8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Als bestuurder en aandeelhouder van failliet staat geregistreerd Bokhoven
Beheer BV.

02-05-2019
1

Van laatstgenoemde vennootschap staat Binto BV als bestuurder en
aandeelhouder vermeld w aarvan de heer R.J. Bokhoven als bestuurder en
aandeelhouder staat geregistreerd.

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

02-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
Alle lopende gebruikelijke bedrijfsverzekeringen zijn opgezegd.

02-05-2019
1

1.4 Huur
De failliet huurt het pand van de heer R.J. Bokhoven en de heer W .J. Bokhoven.
De huur van het pand bedraagt € 2.608,50 per maand. De huur is al sinds
februari 2016 niet meer voldaan. De huurovereenkomst is na de verkregen
machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

02-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is bij de eigen aangifte tot faillietverklaring als
volgt toegelicht:
De lange crisis in de bouw heeft de vennootschap ernstig verzw akt en de
financiële reserves aangetast. Door zow el de indirecte aandeelhouders (J.W .
Bokhoven en R.J. Bokhoven) als de aandeelhouder zijn verscheidene leningen
verstrekt om het familiebedrijf draaiende te houden.
In de afgelopen jaren is de vennootschap diverse grote opdrachtgevers kw ijt
geraakt dit zow el in de zakelijke markt als de overheid. Vervolgens zijn diverse
saneringen en reorganisaties doorgevoerd. Op alle onderdelen heeft de
vennootschap in de kosten gesneden. Ook heeft de vennootschap afscheid
moeten nemen van enkele personeelsleden. Tegelijkertijd heeft de
vennootschap alles op alles gezet om nieuw e opdrachten te verw erven, dit om
de teruglopende omzet te compenseren. Dit is helaas onvoldoende gelukt. Op
korte termijn is er te w einig omzet, in combinatie met te hoge vaste lasten.
Inmiddels heeft de vennootschap al 3 jaar geen huurpenningen voor het
bedrijfspand kunnen voldoen. Ondanks dat de vennootschap geen
huurpenningen meer heeft voldaan en er verscheidene geldleningen aan de
vennootschap zijn verstrekt zijn er te w einig opbrengsten om de
bedrijfskosten en leveranciers te kunnen betalen. Hierdoor is thans een acuut
liquiditeitsprobleem ontstaan. De Aandeelhouder is inmiddels niet meer in staat
om w ederom financiële steun te verlenen. Op basis van het bovenstaande
feitencomplex is er voor de vennootschap thans geen vooruitzicht meer op
herstel en blijkt een faillissement onafw endbaar.

02-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

02-05-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 7 personeelsleden in loondienst. Na de
verkregen machtiging is het personeel ontslag aangezegd.
Verder is het UW V verzocht om de loongarantieregeling in gang te zetten.
Inmiddels hebben alle personeelsleden hun claim bij het UW V ingediend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

02-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-4-2019

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden hebben betrekking gehad op het informeren van het
personeel over het faillissement alsmede de gevolgen voor de desbetreffende
dienstverbanden, het informeren van het UW V en het bijw onen van de UW V
bijeenkomst met het personeel.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

02-05-2019
1

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

02-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

02-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bodemzaken

€ 5.169,28

Overname Leaseauto

€ 9.041,45

Boedelbijdrage

rollend materieel voorraden en machines

€ 44.830,72

€ 3.269,44

totaal

€ 59.041,45

€ 3.269,44

Toelichting bedrijfsmiddelen
De hierboven genoemde bedrijfsmiddelen zijn inmiddels getaxeerd. Thans is de
curator doende met de verkoop hiervan.

02-05-2019
1

Alle activa is aan een veiling opkoper verkocht. Het heeft in totaal € 59.041,45
ex BTW opgebracht.
De opbrengst inclusief BTW bedraagt € 61.585,55.
Hierover moet nog met de pandhouder w orden afgerekend.

20-07-2019
2

In het kader van de afrekening met de pandhouder is er in totaal een bedrag
van € 37.598,68 aan de pandhouder afgedragen.

18-10-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodem voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken,
zijnde de
kantoor-, en bedrijfsinventaris. De opbrengst van de verkoop van deze zaken
loopt op grond van art. 57 lid 3 Faillissementsw et via de boedel.

02-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w erkzaamheden hebben betrekking gehad op het inventariseren van alle
documenten omtrent het rollend materieel, het taxeren van de
bedrijfsmiddelen en het onderzoeken van mogelijke verkoopkandidaten.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie hiervoor onderdeel 3.3
totaal

02-05-2019
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor onderdeel 3.3

02-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor onderdeel 3.3

02-05-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

02-05-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

02-05-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

De stand van de openstaande debiteuren
bedroeg per datum faillissement

€ 24.597,38

€ 24.392,87

totaal

€ 24.597,38

€ 24.392,87

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De ING bank geeft aan ten aanzien van de onder 5.1 genoemde vordering
zekerheden te hebben gesteld in de vorm van een pandrecht op de
vorderingen.

02-05-2019
1

Ten aanzien van de pandrechten op de debiteuren is komen vast te staan dat
deze rechten in 1993 zijn gevestigd middels een stam-pandakte
boekvorderingen 1993 en er geen sprake is van recente verpandingen. De
opbrengst van de debiteuren komt derhalve toe aan de boedel
Alle debiteuren zijn inmiddels verzocht om de openstaande vorderingen op de
boedelrekening te voldoen.
Per datum faillissement stond er voor een bedrag van € 24.597,38 aan
vorderingen open. Inmiddels is er voor een bedrag van € 1.937,00 aan
debiteurenbetalingen binnengekomen op de faillissementsrekening. Verder is
het bedrag van € 16.721,75 aan debiteurenbetalingen binnengekomen op de
bedrijfsrekening. Laatstgenoemd bedrag is inmiddels naar de
faillissementsrekening overgemaakt. Thans staat er nog voor een bedrag van
€ 5.938,63 aan vorderingen open.

20-07-2019
2

Er is nadere informatie bij de bestuurders opgevraagd over de openstaande
vorderingen. Hiermee w ordt nog getracht het nog openstaande bedrag van €
5.938,63 te incasseren.

18-10-2019
3

De incasso van het nog openstaande bedrag van € 5.938,63 is nog gaande.

16-01-2020
4

Een gedeelte van de openstaande vorderingen bleek voor datum faillissement
al te zijn voldaan. Verder is er nog voor een totaal bedrag van € 5.580,16 aan
debiteurenvorderingen geïncasseerd w aarmee de incassow erkzaamheden zijn
beëindigd.

17-04-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden bestaan uit het aanschrijven van de debiteuren.

02-05-2019
1

Het nog verder incasseren van de vorderingen ten bedrage van € 5.938,63.

20-07-2019
2

De incasso van het nog openstaande bedrag van € 5.938,63 is nog gaande.

16-01-2020
4

Een gedeelte van de openstaande vorderingen bleek voor datum faillissement
al te zijn voldaan. Verder is er nog voor een totaal bedrag van € 5.580,16 aan
debiteurenvorderingen geïncasseerd w aarmee de incassow erkzaamheden zijn
beëindigd.

17-04-2020
5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 304.969,39

02-05-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De ING bank heeft haar vordering ten bedrage van in totaal € 304.969,39
ingediend.

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een leasecontract met betrekking tot een Renault Clio Estate.
De leaseovereenkomst zal nog nader w orden onderzocht.

02-05-2019
1

De Lease van de Renault Clio Estate is afgekocht en is vervolgens in de
algehele activaverkoop (zie onderdeel 3) meegenomen.

20-07-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De ING bank geeft aan ten aanzien van de onder 5.1 genoemde vordering
zekerheden te hebben gesteld in de vorm van een pandrecht op de
vorderingen, roerende zaken en machines en transportmiddelen.

02-05-2019
1

Ten aanzien van de pandrechten op de debiteuren is komen vast te staan dat
deze rechten in 1993 zijn gevestigd middels een stam-pandakte
boekvorderingen 1993 en er geen sprake is van recente verpandingen. De
opbrengst van de debiteuren komt derhalve toe aan de boedel.
De algehele activa is verkocht. De totaal opbrengst bedraagt € 59.041,45
exclusief BTW . Er zal nog met de pandhouder over de opbrengst w orden
afgerekend. De pandhouder komt het bedrag toe van in totaal €37.598,68.

20-07-2019
2

Inmiddels is er met de pandhouder afgerekend. In het kader hiervan is het
bedrag van
€ 37.598,68 aan de pandhouder afgedragen.

18-10-2019
3

5.4 Separatistenpositie
De ING Bank geeft aan separatist te zijn.

02-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog is dit niet gebleken.

02-05-2019
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

5.7 Reclamerechten

02-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

02-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Dit w ordt nog nader bepaald.
€ 3.269,44

02-05-2019
1

18-10-2019
3

Toelichting
Voor de verkoop van de activa is er een boedelbijdrage van € 3.269,44 in
rekening gebracht.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er zal ten aanzien van de verkoop van de activa nog met de ING Bank w orden
afgerekend.

02-05-2019
1

Inmiddels is er met de pandhouder afgerekend. In het kader hiervan is het
bedrag van
€ 37.598,68 aan de pandhouder afgedragen. Hiermee zijn alle
w erkzaamheden met de bank/pandhouder afgerond.

18-10-2019
3

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

02-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

02-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

02-05-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

02-05-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

02-05-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

02-05-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

02-05-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

02-05-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding zal nog nader w orden onderzocht. De boekhouding maakt
een geordende indruk.

02-05-2019
1

Het onderzoek naar de boekhouding is afgerond. Ik verw ijs verder naar
onderdeel 7.6.

16-10-2020
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Dit w ordt nog nader onderzocht.

02-05-2019
1

Het onderzoek is afgerond.

16-10-2020
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

02-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Vanw ege het feit dat de failliet reeds in 1993 is opgericht is een eventuele
vordering inmiddels verjaard.

02-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit w ordt nog nader onderzocht.

Toelichting
Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Ik verw ijs verder naar onderdeel 7.6.

7.6 Paulianeus handelen

02-05-2019
1

16-10-2020
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit w ordt nog nader onderzocht.
Ja

02-05-2019
1

16-10-2020
7

Toelichting
Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Er is met het bestuur een regeling
getroffen inzake een onverplichte rechtshandeling en selectieve betalingen
voor het totaalbedrag van € 22.497,15. Inmiddels is er een totaalbedrag van
18.497,51 aan de boedel voldaan. Thans moeten er nog 2 termijnen van ieder
€ 2.000,- w orden betaald.
Ja

12-01-2021
8

Toelichting
De laatste tw ee termijnen zijn inmiddels voldaan. Hiermee zijn alle
w erkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Dit w ordt nog nader onderzocht

02-05-2019
1

Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Ik verw ijs hiervoor naar onderdeel 7.6.

16-10-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek naar de boekhouding.

02-05-2019
1

Na ontvangst van de resterende termijnen van in totaal € 4.000,- kan er
w orden overgegaan tot de indiening van het eindverslag.

16-10-2020
7

Nu de resterende termijnen zijn ontvangen, w ordt hierbij overgegaan tot de
indiening van het eindverslag. Gezien het huidige boedelactief zal dit
faillissement w orden opgeheven w egens de toestand van de boedel. Er zal
geen uitkering beschikbaar komen voor de preferente- en concurrente
crediteuren.

12-01-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator ad pm.
De vordering van het UW V w ordt nog ingediend.

02-05-2019
1

€ 59.429,99

16-01-2020
4

Toelichting
Er sprake van een huurvordering over de opzegtermijn van € 8.434,15.
Er verder sprake van een boedelvordering van het UW V van € 51.429,99.
€ 60.393,27

12-01-2021
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.

02-05-2019
1

€ 165.467,00

20-07-2019
2

€ 248.967,00

18-10-2019
3

Toelichting
De vordering van de fiscus is verhoogd naar € 248.967,00.
€ 248.896,00

16-01-2020
4

Toelichting
De vordering van de fiscus is gecorrigeerd naar het bedrag van € 248.896,00.
€ 247.995,00

12-01-2021
8

Toelichting
De vordering van de fiscus is gecorrigeerd naar het bedrag van € 247.995,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De vordering van het UW V w ordt nog ingediend.
€ 59.877,99

02-05-2019
1

16-01-2020
4

Toelichting
De preferente vordering van het UW V bedraagt € 59.877,99.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De ING Bank heeft een vordering van € 304.969,39 w aarvoor zekerheden zijn
gesteld.

Toelichting
Naar aanleiding van de afrekening met de pandhouder zie hiervoor onderdeel
3. zal de vordering van de ING Bank/pandhouder w orden bijgesteld.

02-05-2019
1

18-10-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

02-05-2019
1

51

20-07-2019
2

47

18-10-2019
3

Toelichting
Het totaal aantal ingediende vorderingen is aangepast en staat nu op 47.
51

16-01-2020
4

52

16-07-2020
6

53

16-10-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.587,33

02-05-2019
1

Toelichting
Alle crediteuren zijn aangeschreven. Tot op heden hebben 6 crediteuren hun
vordering ingediend. De verw achting is dat dit nog zal oplopen.
€ 1.306.675,89

20-07-2019
2

Toelichting
Het totaal aan concurrente vorderingen (inclusief de vordering van de ING
Bank) bedraagt nu
€ 1.306.675,89.
€ 1.091.141,44

18-10-2019
3

Toelichting
Het totaal aan concurrente vorderingen is gecorrigeerd naar het bedrag van €
1.091.141,44.
€ 1.071.814,97

16-01-2020
4

Toelichting
Het totaal aan concurrente vorderingen is gecorrigeerd naar het bedrag van €
1071.814,97.
€ 1.072.064,97

16-07-2020
6

€ 1.075.158,12

16-10-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om hier een uitspraak over te doen

02-05-2019
1

Er zal naar alle w aarschijnlijkheid geen uitkering beschikbaar komen voor de
concurrente crediteuren.

16-07-2020
6

Nu de resterende termijnen zijn ontvangen, w ordt hierbij overgegaan tot de
indiening van het eindverslag. Gezien het huidige boedelactief zal dit
faillissement w orden opgeheven w egens de toestand van de boedel. Er zal
geen uitkering beschikbaar komen voor de preferente- en concurrente
crediteuren.

12-01-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er zullen nog meer crediteuren een vordering indienen die na beoordeling
zullen w orden geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

02-05-2019
1

Het overgrote deel van de crediteuren is inmiddels overgegaan tot indiening
van hun vorderingen.

18-10-2019
3

Zodra de betalingsregeling met het bestuur is afgerond (zie hiervoor onderdeel
7.6) zal er w orden overgegaan tot indiening van het eindverslag. Gezien het
boedelactief zal er alleen een uitkering beschikbaar komen voor de
boedelcrediteuren. Dit faillissement zal op grond van artikel 16 FW w orden
opgeheven w egens de toestand van de boedel.

16-10-2020
7

In deze verslagperiode is de betalingsregeling met het bestuur afgerond.
Hierbij w ordt daarom overgegaan tot de indiening van het eindverslag.
Gezien het huidige boedelactief zal dit faillissement w orden opgeheven
w egens de toestand van de boedel. Er zal geen uitkering beschikbaar komen
voor de preferente- en concurrente crediteuren.

12-01-2021
8

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

02-05-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

02-05-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

02-05-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

02-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
-het inventariseren van de vorderingen van de crediteuren:
-het incasseren van de vorderingen van de debiteuren;
-de verkoop van de activa;
-het onderzoek naar de boekhouding.

02-05-2019
1

het incasseren van de vorderingen van de debiteuren;
-het onderzoek naar de boekhouding.

20-07-2019
2

-het incasseren van de vorderingen van de debiteuren;
-het onderzoek naar de boekhouding.

18-10-2019
3

Het afronden van het onderzoek naar de boekhouding.

17-04-2020
5

Zodra de betalingsregeling met het bestuur is afgerond (zie hiervoor onderdeel
7.6) zal er w orden overgegaan tot indiening van het eindverslag. Gezien het
boedelactief zal er alleen een uitkering beschikbaar komen voor de
boedelcrediteuren. Dit faillissement zal op grond van artikel 16 FW w orden
opgeheven w egens de toestand van de boedel.

16-10-2020
7

Nu de betalingsregeling geheel is nagekomen resteren er in dit faillissement
geen w erkzaamheden meer. Hierbij w ordt overgegaan tot de indiening van
het eindverslag. Dit faillissement w ordt opgeheven w egens de toestand van

12-01-2021
8

de boedel. Er zal geen uitkering beschikbaar komen preferente/concurrente
schuldeisers.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Binnen 1 jaar.

02-05-2019
1

Binnen 3 maanden.

16-10-2020
7

Binnen 2 maanden.

12-01-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
12-10-2020

12-01-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
De w erkzaamheden zoals genoemd in het plan van aanpak zullen w orden
uitgevoerd.

Bijlagen
Bijlagen

02-05-2019
1

