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mr M.L. van Dokkum

Algemene gegevens
Naam onderneming
super flex B.V.

25-03-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid super flex B.V,
statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, kantoorhoudende te (2562 AC) Den
Haag aan de Beeklaan 109 A, ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 63165902.

25-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Uit het handelsregister blijkt van de navolgende bedrijfsomschrijving: “Het ter
beschikking stellen en detacheren van personeel in iedere branche alsmede
het adviseren en bemiddelen op dat gebied”.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

25-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Nog onbekend. De curator is thans nog in afw achting van de administratie van
de gefailleerde vennootschap. Deze zou aanw ezig zijn, maar zich op
verschillende plekken bevinden w aardoor het de bestuurder enige tijd zou
kosten deze bijeen te krijgen en aan de curator ter hand te stellen.

25-03-2020
1

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft in de afgelopen
verslagperiode een deel van de administratie van de gefailleerde
vennootschap ter hand gesteld aan de curator. Dit deel van de administratie
bevatte geen financiële gegevens. De curator is thans in afw achting van het
restant van de administratie. De bestuurder van de gefailleerde vennootschap
heeft het restant van de aanw ezige administratie recent ter hand gesteld aan
de curator. Deze administratie zal in de aankomende periode w orden
bestudeerd.

22-10-2020
3

De administratie is in de afgelopen verslagperiode bestudeerd, doch bevat
geen financiële jaarcijfers.

05-01-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

25-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

25-03-2020
1

Verslagperiode
van

25-03-2020
1

25-2-2020
t/m
19-3-2020
van

22-10-2020
3

22-6-2020
t/m
21-9-2020
van

25-03-2021
5

18-12-2020
t/m
21-3-2021
van
22-3-2021

29-07-2021
6

t/m
22-6-2021
van

28-10-2021
7

23-6-2021
t/m
25-10-2021
van

24-12-2021
8

26-10-2021
t/m
22-12-2021
van

01-04-2022
9

23-12-2021
t/m
21-3-2022
van

10-08-2022
10

22-3-2022
t/m
10-8-2022
van
11-8-2022
t/m
8-11-2022

Bestede uren

10-11-2022
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 36 min

2

7 uur 24 min

3

3 uur 36 min

4

2 uur 42 min

5

2 uur 54 min

6

1 uur 36 min

7

2 uur 48 min

8

2 uur 18 min

9

1 uur 12 min

10

5 uur 24 min

11

0 uur 42 min

totaal

42 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Totaal aan uren mbt verslag 3: 3 uur en 36 min

22-10-2020
3

Totaal aan uren mbt verslag 5: 2 uur en 54 min

25-03-2021
5

totaal aantal uren mbt verslag 6: 1 uur en 36 min

29-07-2021
6

In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie omtrent de
bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

10-11-2022
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 21 april 2015.
Sinds 21 april 2015 is de heer S. Coskun enig aandeelhouder en
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

25-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

1.3 Verzekeringen

25-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-03-2020
1

1.4 Huur
Op datum faillissement duurden blijkens opgave van de bestuurder geen
huurovereenkomsten voort op naam van de gefailleerde vennootschap. De
activiteiten van de gefailleerde vennootschap zouden reeds circa 2,5 jaren zijn
gestaakt.

1.5 Oorzaak faillissement

25-03-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap zou het
faillissement te w ijten zijn aan het feit dat de opdrachten van de gefailleerde
vennootschap w egens persoonlijke omstandigheden in 2016 minder zouden
zijn gew orden en de activiteiten van de gefailleerde vennootschap als gevolg
hiervan in juni/juli 2017 stil zouden zijn komen te liggen.

25-03-2020
1

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft in de afgelopen
verslagperiode een deel van de administratie van de gefailleerde
vennootschap ter hand gesteld aan de curator. Na ontvangst van het restant
van de administratie zal een aanvang w orden genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek, inclusief het onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement.

25-06-2020
2

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft het restant van de
aanw ezige administratie recent ter hand gesteld aan de curator. In de
aankomende verslagperiode zal een aanvang w orden genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek, inclusief het onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement.

22-10-2020
3

De curator heeft de gegeven oorzaak in onderzoek.

05-01-2021
4

De curator is thans nog in afw achting van informatie van een derde voor
afronding van het rechtmatigheidsonderzoek, inclusief onderzoek naar de
oorzaak van het faillissment.

29-07-2021
6

De informatie van voornoemde derde is in de afgelopen periode ontvangen,
doch naar aanleiding hiervan heeft de curator informatie opgevraagd bij een
andere derde. De curator is thans in afw achting van deze informatie voor
afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

28-10-2021
7

Ook de informatie van voornoemde derde is in de afgelopen verslagperiode
ontvangen, doch heeft aanleiding gevormd aanvullende informatie en
documentatie op te vragen bij tw ee andere derden, w elke informatie en
documentatie thans w ordt afgew acht w aarna het rechtmatigheidsonderzoek,
inclusief onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, kan w orden
afgerond.

24-12-2021
8

De curator heeft thans reactie ontvangen van alle benaderde derden. Op korte
termijn zal de bestuurder w orden geconfronteerd met de bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek, inclusief onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement.

01-04-2022
9

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek, inclusief
onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, afgerond alsmede is een
aanvang genomen met de correspondentie naar aanleiding daarvan.

10-08-2022
10

Tot op heden heeft de curator geen reactie mogen ontvangen van de
bestuurder op de verzonden brief met bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek. Bij het uitblijven van reactie zal de curator de
conclusies trekken die zij gerade acht.

10-11-2022
11

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

25-03-2020
1

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.
Geen.

25-03-2020
1

25-06-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement geen onroerende
zaken in eigendom.

25-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
Onderzoek Kadaster.
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

25-03-2020
1

25-06-2020
2

Toelichting bedrijfsmiddelen
Blijkens opgave van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap behoren
aan de gefailleerde vennootschap per datum faillissement geen
bedrijfsmiddelen in eigendom toe. Een en ander zal nader w orden onderzocht.

25-03-2020
1

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft in de afgelopen
verslagperiode een deel van de administratie van de gefailleerde
vennootschap ter hand gesteld aan de curator. Hieruit is niet gebleken dat per
datum faillissement bedrijfsmiddelen in eigendom toebehoorden aan de
gefailleerde vennootschap. Thans is de curator nog in afw achting van de
restant administratie.

25-06-2020
2

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft het restant van de
aanw ezige administratie recent ter hand gesteld aan de curator. In de
aankomende verslagperiode zal nader onderzoek w orden gedaan naar
bedrijfsmiddelen die aan de gefailleerde vennootschap in eigendom
toebehoorden per datum faillissement.

22-10-2020
3

Uit de administratie is niet gebleken van bedrijfsmiddelen die per datum
faillissement in eigendom toebehoorden aan de gefailleerde vennootschap.

05-01-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal in voorkomend geval ex artikel 57 lid 3 Faillissementsw et de
belangen van de Ontvanger behartigen.

25-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.
Onderzoek aanw ezigheid bedrijfsmiddelen.

25-03-2020
1

Onderzoek aanw ezigheid bedrijfsmiddelen.

25-06-2020
2

Onderzoek aanw ezigheid bedrijfsmiddelen.

22-10-2020
3

Onderzoek aanw ezigheid bedrijfsmiddelen

05-01-2021
4

Geen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

29-07-2021
6

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Blijkens opgave van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap behoort
aan de gefailleerde vennootschap per datum faillissement geen voorraad /
onderhanden w erk in eigendom toe. Een en ander zal nader w orden
onderzocht.

25-03-2020
1

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft in de afgelopen
verslagperiode een deel van de administratie van de gefailleerde
vennootschap ter hand gesteld aan de curator. Hieruit is niet gebleken dat per
datum faillissement voorraden dan w el onderhanden w erk in eigendom
toebehoorden aan de gefailleerde vennootschap. Thans is de curator nog in
afw achting van de restant administratie.

25-06-2020
2

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft het restant van de
aanw ezige administratie recent ter hand gesteld aan de curator. In de
aankomende verslagperiode zal nader onderzoek w orden gedaan naar (het)
aan de gefailleerde vennootschap per datum faillissement in eigendom
toebehorende voorraden dan w el onderhanden w erk.

22-10-2020
3

Uit de administratie is niet gebleken van voorraden / onderhanden w erk w elke
per datum faillissement in eigendom toebehoorde(n) aan de gefailleerde
vennootschap.

05-01-2021
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
Onderzoek aanw ezigheid voorraad en onderhanden w erk.

25-03-2020
1

Onderzoek aanw ezigheid voorraad en onderhanden w erk.

25-06-2020
2

Onderzoek aanw ezigheid voorraad en onderhanden w erk.

22-10-2020
3

Onderzoek aanw ezigheid voorraad en onderhanden w erk.

05-01-2021
4

Geen.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

29-07-2021
6

Toelichting andere activa
Blijkens opgave van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap behoort
aan de gefailleerde vennootschap per datum faillissement geen andere activa
in eigendom toe. Een en ander zal nader w orden onderzocht.

25-03-2020
1

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft in de afgelopen
verslagperiode een deel van de administratie van de gefailleerde
vennootschap ter hand gesteld aan de curator. Hieruit is niet gebleken dat per
datum faillissement andere activa in eigendom toebehoorde aan de
gefailleerde vennootschap. Thans is de curator nog in afw achting van de
restant administratie.

25-06-2020
2

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft het restant van de
aanw ezige administratie recent ter hand gesteld aan de curator. In de
aankomende verslagperiode zal nader onderzoek w orden gedaan naar andere
activa die aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehoorden per
datum faillissement.

22-10-2020
3

Uit de administratie is niet gebleken van andere activa w elke per datum
faillissement in eigendom toebehoorde aan de gefailleerde vennootschap.

05-01-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
Onderzoek aanw ezigheid andere activa.

25-03-2020
1

Onderzoek aanw ezigheid andere activa.

25-06-2020
2

Onderzoek aanw ezigheid andere activa.

22-10-2020
3

Onderzoek aanw ezigheid andere activa.

05-01-2021
4

Geen.

29-07-2021
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Blijkens opgave van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap zou er
per datum faillissement geen sprake zijn van vorderingen op derden. Thans
w ordt door de curator de ontvangst van de administratie afgew acht voor het
verrichten van nader onderzoek.

25-03-2020
1

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft in de afgelopen
verslagperiode een deel van de administratie van de gefailleerde
vennootschap ter hand gesteld aan de curator. Hieruit is niet gebleken dat per
datum faillissement nog sprake w as van vorderingen op debiteuren. Thans is
de curator nog in afw achting van de restant administratie.

25-06-2020
2

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft het restant van de
aanw ezige administratie recent ter hand gesteld aan de curator. In de
aankomende verslagperiode zal nader onderzoek w orden gedaan of per
datum faillissement nog sprake w as van vorderingen op debiteuren.

22-10-2020
3

Uit de administratie is niet gebleken van vorderingen op debiteuren.

05-01-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
Onderzoek bestaan vorderingen op debiteuren.

25-03-2020
1

Onderzoek bestaan vorderingen op debiteuren.

25-06-2020
2

Onderzoek bestaan vorderingen op debiteuren.

22-10-2020
3

Onderzoek bestaan vorderingen op debiteuren

05-01-2021
4

Geen.

29-07-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 952,11

25-03-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankiert bij ING Bank N.V. en bunq B.V. Blijkens
opgave van bunq B.V. w as per datum faillissement sprake van een debetsaldo
ad € 9,99. Blijkens opgave van ING Bank N.V. w as per datum faillissement
sprake van een batig saldo op de G-rekening ad € 374,30. Dit saldo is
overgeboekt naar de Belastingdienst. Op de betaalrekeningen van ING Bank
N.V. w as per datum faillissement sprake van een debetsaldo ad € 952,11.

5.2 Leasecontracten
Per datum faillissement duurde een operational leaseovereenkomst voort ter
zake van een personenauto. Voornoemd voertuig is ingeleverd bij de curator
op kantoor en inmiddels ingenomen door de leasemaatschappij.

25-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben derden nog geen aanspraken uit hoofde van
eigendomsvoorbehoud gemaakt.

25-03-2020
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

25-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken;
Onderzoek bankafschriften;
Correspondentie ING Bank N.V. en bunq B.V.;
Overleg en correspondentie met bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
Overleg en correspondentie leasemaatschappij;
Begeleiden ophalen leasevoertuig.
Geen.

25-03-2020
1

25-06-2020
2

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

25-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

25-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Bespreking en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.
Geen.

25-03-2020
1

29-07-2021
6

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

25-03-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

25-03-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

25-03-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.
Geen.

25-03-2020
1

25-06-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft aangegeven de
administratie van de gefailleerde vennootschap op korte termijn aan de curator
ter hand te stellen.

25-03-2020
1

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft in de afgelopen
verslagperiode een deel van de administratie van de gefailleerde
vennootschap ter hand gesteld aan de curator. Na ontvangst van het restant
van de administratie zal een aanvang w orden genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek inclusief het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur
en paulianeus handelen.

25-06-2020
2

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft het restant van de
aanw ezige administratie recent ter hand gesteld aan de curator. In de
aankomende periode zal een aanvang w orden genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek inclusief het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur
en paulianeus handelen.

22-10-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek zal in de aankomende periode
w orden voortgezet

05-01-2021
4

De curator is thans nog in afw achting van informatie van een derde voor het
afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

25-03-2021
5

De curator is nog immer in afw achting van voornoemde informatie, doch
verw acht deze op korte termijn te verkrijgen.

29-07-2021
6

De informatie van voornoemde derde is in de afgelopen periode ontvangen,
doch naar aanleiding hiervan heeft de curator informatie opgevraagd bij een
andere derde. De curator is thans in afw achting van deze informatie voor

28-10-2021
7

afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.
Ook de informatie van voornoemde derde is in de afgelopen verslagperiode
ontvangen, doch heeft aanleiding gevormd aanvullende informatie en
documentatie op te vragen bij tw ee andere derden, w elke informatie en
documentatie thans w ordt afgew acht w aarna het rechtmatigheidsonderzoek
kan w orden afgerond.

24-12-2021
8

De curator heeft thans reactie ontvangen van alle benaderde derden. Op korte
termijn zal de bestuurder w orden geconfronteerd met de bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek.

01-04-2022
9

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond
alsmede is een aanvang genomen met de correspondentie naar aanleiding
daarvan. De curator is thans in afw achting van een reactie van de bestuurder.

10-08-2022
10

Tot op heden heeft de curator geen reactie mogen ontvangen van de
bestuurder op de verzonden brief met bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek. Bij het uitblijven van reactie zal de curator de
conclusies trekken die zij gerade acht.

10-11-2022
11

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de
jaarrekening over het (boek)jaar 2018 op tijd gedeponeerd. De jaarrekeningen
over de (boek)jaren 2015 t/m 2017 zijn te laat gedeponeerd. De termijn voor
het deponeren van de jaarrekening over het (boek)jaar 2019 is nog niet
verstreken.

25-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

25-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

25-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

25-03-2020
1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft in de afgelopen
verslagperiode een deel van de administratie van de gefailleerde
vennootschap ter hand gesteld aan de curator. Na ontvangst van het restant
van de administratie zal een aanvang w orden genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek inclusief het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

25-06-2020
2

Toelichting

22-10-2020
3

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft het restant van de
aanw ezige administratie recent ter hand gesteld aan de curator. In de
aankomende periode zal een aanvang w orden genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek inclusief het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur
en paulianeus handelen.

Toelichting

05-01-2021
4

In de afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek zal in de aankomende periode
w orden voortgezet.

Toelichting

25-03-2021
5

De curator is thans nog in afw achting van informatie van een derde voor het
afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

29-07-2021
6

De curator is nog immer in afw achting van voornoemde informatie, doch
verw acht deze op korte termijn te verkrijgen.

Toelichting

28-10-2021
7

De informatie van voornoemde derde is in de afgelopen periode ontvangen,
doch naar aanleiding hiervan heeft de curator informatie opgevraagd bij een
andere derde. De curator is thans in afw achting van deze informatie voor
afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

24-12-2021
8

Ook de informatie van voornoemde derde is in de afgelopen verslagperiode
ontvangen, doch heeft aanleiding gevormd aanvullende informatie en
documentatie op te vragen bij tw ee andere derden, w elke informatie en
documentatie thans w ordt afgew acht w aarna het rechtmatigheidsonderzoek
kan w orden afgerond.

Toelichting

01-04-2022
9

De curator heeft thans reactie ontvangen van alle benaderde derden. Op korte
termijn zal de bestuurder w orden geconfronteerd met de bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

10-08-2022
10

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond
alsmede is een aanvang genomen met de correspondentie naar aanleiding
daarvan. De curator is thans in afw achting van een reactie van de bestuurder.

Toelichting
Tot op heden heeft de curator geen reactie mogen ontvangen van de
bestuurder op de verzonden brief met bevindingen uit het

10-11-2022
11

rechtmatigheidsonderzoek. Bij het uitblijven van reactie zal de curator de
conclusies trekken die zij gerade acht.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

25-03-2020
1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

In onderzoek

25-06-2020
2

Toelichting
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft in de afgelopen
verslagperiode een deel van de administratie van de gefailleerde
vennootschap ter hand gesteld aan de curator. Na ontvangst van het restant
van de administratie zal een aanvang w orden genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek inclusief het onderzoek naar paulianeus handelen.

In onderzoek

22-10-2020
3

Toelichting
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft het restant van de
aanw ezige administratie recent ter hand gesteld aan de curator. In de
aankomende periode zal een aanvang w orden genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek inclusief het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur
en paulianeus handelen.

In onderzoek

05-01-2021
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek zal in de aankomende periode
w orden voortgezet.

Toelichting

25-03-2021
5

De curator is thans nog in afw achting van informatie van een derde voor het
afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

In onderzoek

29-07-2021
6

Toelichting
De curator is nog immer in afw achting van voornoemde informatie, doch
verw acht deze op korte termijn te verkrijgen.

In onderzoek
Toelichting
De informatie van voornoemde derde is in de afgelopen periode ontvangen,
doch naar aanleiding hiervan heeft de curator informatie opgevraagd bij een
andere derde. De curator is thans in afw achting van deze informatie voor

28-10-2021
7

afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

In onderzoek

24-12-2021
8

Toelichting
Ook de informatie van voornoemde derde is in de afgelopen verslagperiode
ontvangen, doch heeft aanleiding gevormd aanvullende informatie en
documentatie op te vragen bij tw ee andere derden, w elke informatie en
documentatie thans w ordt afgew acht w aarna het rechtmatigheidsonderzoek
kan w orden afgerond.

Toelichting

01-04-2022
9

De curator heeft thans reactie ontvangen van alle benaderde derden. Op korte
termijn zal de bestuurder w orden geconfronteerd met de bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek.

In onderzoek

10-08-2022
10

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond
alsmede is een aanvang genomen met de correspondentie naar aanleiding
daarvan. De curator is thans in afw achting van een reactie van de bestuurder.

In onderzoek

10-11-2022
11

Toelichting
Tot op heden heeft de curator geen reactie mogen ontvangen van de
bestuurder op de verzonden brief met bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek. Bij het uitblijven van reactie zal de curator de
conclusies trekken die zij gerade acht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

25-03-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
Rechtmatigheidsonderzoek.

Overleg en correspondentie bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
Rechtmatigheidsonderzoek.

25-03-2020
1

25-06-2020
2

Rechtmatigheidsonderzoek.

22-10-2020
3

Rechtmatigheidsonderzoek.

05-01-2021
4

Rechtmatigheidsonderzoek.

25-03-2021
5

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

29-07-2021
6

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

28-10-2021
7

Correspondentie derden;
Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.

Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.

24-12-2021
8

01-04-2022
9

Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.

10-08-2022
10

Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.

10-11-2022
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de
algemene en bijzondere faillissementskosten.

25-03-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.756,00

25-03-2020
1

€ 6.411,70

25-06-2020
2

€ 63.710,70

05-01-2021
4

€ 63.646,70

10-11-2022
11

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

25-03-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

25-03-2020
1

€ 1.096,80

25-06-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

25-03-2020
1

4

25-06-2020
2

5

22-10-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 952,11

25-03-2020
1

€ 45.828,37

25-06-2020
2

€ 45.918,47

22-10-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

25-03-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Overleg en correspondentie met bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

25-03-2020
1

Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

25-06-2020
2

Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

22-10-2020
3

Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

05-01-2021
4

Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

25-03-2021
5

Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

28-10-2021
7

Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

24-12-2021
8

Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

01-04-2022
9

Corresponderen met en verw erken van crediteuren.

10-08-2022
10

Corresponderen met en verw erken van crediteuren

10-11-2022
11

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-03-2020
1

9.3 Stand procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

25-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie w erkzaamheden beschreven onder 10.4.

25-03-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

25-03-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-2-2023

10-11-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
Onderzoek oorzaak van het faillissement;
Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
Onderzoek aanw ezigheid bedrijfsmiddelen, voorraad en onderhanden
w erk, andere activa en onderzoek bestaan vorderingen op debiteuren;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

25-03-2020
1

Onderzoek oorzaak van het faillissement;
Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
Onderzoek aanw ezigheid bedrijfsmiddelen, voorraad en onderhanden
w erk, andere activa en onderzoek bestaan vorderingen op debiteuren;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Onderzoek oorzaak van het faillissement;
Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
Onderzoek aanw ezigheid bedrijfsmiddelen, voorraad en onderhanden
w erk, andere activa en onderzoek
bestaan vorderingen op debiteuren;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Onderzoek oorzaak van het faillissement;
Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Onderzoek oorzaak van het faillissement;
Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Afronden onderzoek oorzaak van het faillissement;
Afronden onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
Afronden onderzoek oorzaak van het faillissement;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Correspondentie derden;
Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
Afronden onderzoek oorzaak van het faillissement;
Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
Afronden onderzoek oorzaak van het faillissement;
Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.
De gebruikelijke w erkzaamheden.

25-06-2020
2

22-10-2020
3

05-01-2021
4

25-03-2021
5

29-07-2021
6

28-10-2021
7

24-12-2021
8

01-04-2022
9

10-08-2022
10

10-11-2022
11

Bijlagen
Bijlagen

