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Algemene gegevens
Naam onderneming
Carlsen Offshore Systems B.V.

31-05-2018
6

Gegevens onderneming
Carlsen Offshore Systems B.V. statutair gevestigd te Krimpen aan den IJssel en
kantoorhoudende te (2921 LT) Krimpen aan den IJssel aan de Van Polanenw eg
2

31-05-2018
6

Activiteiten onderneming
In het Handelsregister is als bedrijfsomschrijving opgenomen dat de
activiteiten bestaan uit (samengevat w eergegeven:) het optreden als
handelsagent en het ontw erpen, produceren, verkopen en installeren van dry
bulkhandlingsystemen voor offshore en marine doeleinden. De daadw erkelijke
activiteiten stemmen hiermee overeen en bestaan hoofdzakelijk uit het
ontw erp, in opdracht laten vervaardigen en het in gebruik stellen van dry
bulkhandlingsystemen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2013

€ 3.951.271,00

€ -235.937,00

€ 1.813.944,00

2014

€ 4.724.828,00

€ -447.901,00

€ 1.773.312,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

31-05-2018
6

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
25

31-05-2018
6

Boedelsaldo
€ 98.862,06

31-05-2018
6

€ 111.772,61

04-10-2018
7

€ 114.951,37

31-01-2019
8

€ 121.085,29

01-05-2019
9

€ 121.056,41

12-08-2019
10

€ 121.038,60

20-11-2019
11

€ 121.008,31

05-03-2020
12

€ 130.964,61

05-06-2020
13

€ 150.826,97

04-09-2020
14

€ 150.807,03

12-01-2021
15

Verslagperiode
van
1-1-2018

31-05-2018
6

t/m
30-4-2018
van
1-5-2018

04-10-2018
7

t/m
31-8-2018
van
1-9-2018

31-01-2019
8

t/m
31-12-2018
van
1-1-2019

01-05-2019
9

t/m
31-3-2019
van
1-4-2019

12-08-2019
10

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

20-11-2019
11

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

05-03-2020
12

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

05-06-2020
13

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

04-09-2020
14

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020
t/m
31-12-2020

Bestede uren

12-01-2021
15

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

9 uur 12 min

7

4 uur 12 min

8

18 uur 24 min

9

6 uur 54 min

10

5 uur 12 min

11

4 uur 24 min

12

1 uur 6 min

13

14 uur 30 min

14

7 uur 48 min

15

1 uur 12 min

totaal

72 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De afgelopen periode is een groot deel van de tijd besteed aan de
debiteurenincasso en onderzoek naar de administratie.

31-05-2018
6

Geen opmerkingen.
In de afgelopen periode is onder meer tijd besteed aan het concipiëren van
processtukken en onderzoek naar de administratie.
In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan de lopende
procedures.
Ook in de periode van 1 november 2017 tot en met 31 december 2017 is
hoofdzakelijk tijd besteed aan de geëntameerde procedures.
In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan onderzoek naar de
administratie.
In de afgelopen periode is door de curator tijd besteed aan het voeren van
een discussie met een tw eetal crediteuren van de Vennootschap en tijd in het
kader van de afronding van het onderzoek naar de administratie.

04-10-2018
7

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan de discussie met een
crediteur van de Vennootschap.

31-01-2019
8

In de afgelopen verslagperiode is hoofdzakelijk tijd besteed aan de opvolging
van de discussie met een crediteur van de Vennootschap.

01-05-2019
9

In de afgelopen periode is tijd besteed aan overleg met de rechtercommissaris, het mediationbureau en de studie van stukken in het kader van
rechtmatigheid.

12-08-2019
10

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan opvolging van overleg
met een crediteur van de Vennootschap.

20-11-2019
11

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan w erkzaamheden ter
zake het geschil met een crediteur van de Vennootschap.

05-03-2020
12

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed in het kader van het
geschil met een crediteur en aan het doen van aangifte omzetbelasting over
de boedelperiode.

05-06-2020
13

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan het treffen van een
regeling met de crediteur.

04-09-2020
14

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan onder meer
correspondentie met de belastingdienst, UVW en ABN AMRO Bank N.V.

12-01-2021
15

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van de Vennootschap is in handen van de heer C. de Kw ant (jr.)
en Sea Alliance Holding B.V. Van laatstgenoemde vennootschap is de heer C.
de Kw ant (sr.) bestuurder. De Kw ant jr. staat vanaf 21 maart 2012 als
bestuurder ingeschreven. Sea Alliance Holding B.V. is reeds vanaf de oprichting
van de Vennootschap bestuurder. Enig aandeelhouder is Sea Alliance Holding
B.V.

31-05-2018
6

1.2 Lopende procedures
Na onderzoek is de curator hier niet van gebleken.

31-05-2018
6

1.3 Verzekeringen
De aan de curator bekende verzekeringen zijn beëindigd. Vervolgens is door
de verzekeraar een deel van de betaalde premie gerestitueerd.

31-05-2018
6

1.4 Huur
Zie vorige verslag.

1.5 Oorzaak faillissement

31-05-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

31-05-2018
6

De curator rondt op korte termijn zijn onderzoek naar de opgegeven
achtergrond en oorzaken van het faillissement af. In een volgend verslag zal
de curator een toelichting verstrekken.
In de afgelopen periode is er vertraging opgetreden in afronding van het
onderzoek ter zake de opgegeven achtergrond en oorzaken van het
faillissement. De curator verw acht dat op korte termijn afronding w el zal
kunnen plaatsvinden.
Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase.
In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan de (afw ikkeling van
de) geëntameerde procedures. Hierdoor heeft de afronding van het
oorzakenonderzoek enige vertraging opgelopen.
In de afrondende fase. In het volgende verslag zal de curator zijn bevindingen
kenbaar maken.
De curator is uit het onderzoek naar de administratie gebleken dat er een
sterke daling van de omzet in de tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement
w aarneembaar is. Daarnaast is de curator uit correspondentie met
opdrachtgevers gebleken dat hoofdzakelijk in 2015 projecten w erden
uitgesteld c.q. geannuleerd. De reden hiervan lijkt te zijn gelegen in het feit
dat off shore projecten (volledig) stil kw amen te liggen, w aardoor opdrachten
aan de toeleveranciers voor dergelijke projecten niet dan w el uitgesteld
w erden verstrekt. Overigens is ook in de administratie w aarneembaar dat het
betalingsgedrag van debiteuren in 2014 en 2015 verslechterde. De
betalingstermijn van debiteuren liep snel op, w aardoor er minder liquide
middelen beschikbaar w aren om aan de verplichtingen te voldoen. Ook de
betalingstermijn aan crediteuren nam toe. Ten tijde van het uitspreken van het
faillissement w aren er feitelijk geen opdrachten meer aanw ezig.

04-10-2018
7

Uit een studie naar macro economische cijfers ter zake de oliedienstverlening is
de curator gebleken dat sinds medio 2014 de mondiale oliemarkt (en dus ook
de markt voor oliedienstverlening) scherp is gedaald. Daarnaast is de curator
gebleken dat in de tien jaren voorafgaand aan 2014 de beschikbare capaciteit
ter zake de oliedienstverlening (w aaronder de bouw van booreilanden,
installatieschepen en transportschepen) aanzienlijk is gegroeid, w aardoor na
2014 een aanzienlijke overcapaciteit w as van onder meer installatieschepen.
De ontw ikkeling van de mondiale oliemarkt lijkt overeen te stemmen met de
bevindingen van de curator ter zake het onderzoek naar de administratie.
Dit onderdeel is afgerond.

31-01-2019
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
23

31-05-2018
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
24

31-05-2018
6

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-11-2016

24

totaal

24

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond.

31-05-2018
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

31-05-2018
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

31-05-2018
6

Toelichting bedrijfsmiddelen
De verkoop van de destijds aangetroffen bedrijfsmiddelen is reeds enige tijd
afgerond.

31-05-2018
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zie vorige verslag.

31-05-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie vorige verslag.

31-05-2018
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De koopsom van de verkochte projectvoorraad groot € 17.500,00 inc. btw is
door Pentair B.V. voldaan.

31-05-2018
6

60% van de ontvangen koopsom zal door de curator aan Sea Alliance Holding
B.V. w orden afgedragen. Zie omtrent de gemaakte afspraken het vorige
verslag (onder het kopje ‘overeenkomsten’).
Inmiddels heeft afdracht van het aan Sea Alliance Holding B.V. toekomende
bedrag plaatsgevonden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgerond.

31-05-2018
6

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet aanw ezig.

31-05-2018
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
n.v.t.

31-05-2018
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Van één debiteur is een inhoudelijke reactie ontvangen. Thans w ordt een
schriftelijke reactie voorbereid. Van de andere debiteur is (nog) niet vernomen.

31-05-2018
6

Met één debiteur heeft inmiddels telefonisch contact plaatsgevonden. De
andere debiteur reageert niet op sommaties. In de komende periode zal er
overleg tussen Sea Alliance Holding B.V. en de curator plaatsvinden over het
vervolgtraject.
Sea Alliance Holding B.V. heeft de curator een voorstel gedaan om tot incasso
van de vordering op debiteur Havyard A SA over te gaan. Blijkens de
administratie van de gefailleerde vennootschap bedraagt de vordering op
Havyard A SA een bedrag groot € 152.000,00. De curator neemt binnenkort
een beslissing op het voorstel van Sea Alliance Holding B.V.
In de komende verslagperiode neemt de curator een beslissing op het
voorstel.
Sea Alliance Holding B.V. heeft geen interesse in incasso van de vordering op
Havyard en w enst de vordering ook niet over te nemen.

04-10-2018
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Met de tw ee debiteuren in overleg treden teneinde te bezien of een regeling
mogelijk is.

31-05-2018
6

Zie onder het kopje: “omvang debiteuren”.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01

31-05-2018
6

Toelichting vordering van bank(en)
Zie vorige verslag.

5.2 Leasecontracten
Zie vorige verslag.

5.3 Beschrijving zekerheden

31-05-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie vorige verslag.

31-05-2018
6

5.4 Separatistenpositie
Zie vorige verslag.

31-05-2018
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie vorige verslag.

31-05-2018
6

5.6 Retentierechten
Zie vorige verslag.

31-05-2018
6

5.7 Reclamerechten
Zie vorige verslag.

31-05-2018
6

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,01

31-05-2018
6

Toelichting
Zie vorige verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie vorige verslag.

31-05-2018
6

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

6.2 Financiële verslaglegging

31-05-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

31-05-2018
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

31-05-2018
6

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

31-05-2018
6

6.5 Verantwoording
n.v.t.

31-05-2018
6

6.6 Opbrengst
€ 0,01

31-05-2018
6

Toelichting
n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,01

31-05-2018
6

Toelichting
n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

31-05-2018
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator gaat ervan uit dat in de komende periode het onderzoek naar de
administratie kan w orden afgerond.
In de afgelopen periode is er enige vertraging in de afronding van het
onderzoek naar de administratie opgetreden. De curator verw acht dat het

31-05-2018
6

onderzoek nu op korte termijn kan w orden afgew ikkeld.
Het onderzoek naar de administratie is afgerond. Ten aanzien van de staat
van de administratie merkt de curator op dat er voldaan is aan de
boekhoudplicht. De curator is van mening dat de rechten en verplichtingen van
de gefailleerde vennootschap ten alle tijden konden w orden gekend. Derhalve
is de staat van de administratie ordentelijk.
De curator onderzoekt naar aanleiding van de afronding van het onderzoek
naar de administratie nog een tw eetal transacties.
De curator verw acht het onderzoek spoedig te kunnen afronden.
De curator is uit onderzoek gebleken dat kort voor het faillissement opdracht
aan de bank is gegeven om een tw eetal betalingen aan crediteuren uit te
voeren. De creditering van de bedragen op de rekeningen van de crediteuren
heeft na datum faillissement plaatsgevonden. Met een beroep op de
rechtsregel uit het arrest van HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:689
(JPR/Gunning q.q.) heeft de curator de betalingen teruggevorderd. Met één
debiteur is een schikking bereikt. De andere crediteur is nogmaals
gesommeerd om het ten onrechte verkregen bedrag te retourneren.

04-10-2018
7

In de afgelopen periode heeft overleg met de advocaat van de crediteur
plaatsgevonden. Dit heeft tot op heden niet geleid tot een oplossing.

31-01-2019
8

In de afgelopen periode heeft de curator het overleg met de (advocaat van de)
crediteur opgevolgd. Dit heeft tot op heden niet geleid tot een oplossing. De
curator beraadt zich op het vervolg.

01-05-2019
9

De curator opteert voor het starten van een mediationtraject met de crediteur.
De rechtbank heeft de zaak bij het mediationbureau aangemeld en de
verw achting is dat – bij instemming van de crediteur met mediation – het
traject deze verslagperiode aanvangt.

12-08-2019
10

De crediteur heeft een voorstel gedaan voor een minnelijke regeling, w aardoor
het mediationtraject naar zijn mening niet ingegaan zou hoeven w orden. Naar
aanleiding daarvan heeft overleg plaatsgevonden en is door de crediteur een
voorstel gedaan. De curator is in afw achting van stukken ter onderbouw ing
van dat voorstel, maar die stukken zijn door de betreffende crediteur helaas
niet verschaft. De curator heeft de crediteur een laatste termijn gesteld, bij
ommekomst w aarvan de curator voornemens is om alsnog maatregelen te
treffen jegens de betreffende crediteur.

20-11-2019
11

De curator heeft niet van de crediteur vernomen. De curator voerde overleg
met de Rechter-Commissaris en beraadt zich op vervolgstappen.

05-03-2020
12

In de afgelopen periode hebben de schikkingsonderhandelingen niet tot een
regeling geleid. De curator heeft inmiddels een dagvaarding uitgebracht. De
dagvaarding dient in juli 2020 te w orden aangebracht. In de komende periode
zal de curator nog eenmaal een poging w agen om te zien of een regeling kan
w orden bereikt. Daarnaast zal mogelijk ten overstaan van de rechtercommissaris overleg plaatsvinden tussen de crediteur en curator.

05-06-2020
13

Na betekening van de dagvaarding zijn de curator en de crediteur w ederom in
overleg getreden. Hoew el de crediteur volhardde in de betw isting van het
standpunt van de curator, is uiteindelijk een regeling getroffen tegen finale

04-09-2020
14

kw ijting. Het schikkingsbedrag ad € 20.000,-- is inmiddels door de boedel
ontvangen.
Het laatste openstaande punt betreft de afw ikkeling van in het verleden
gestelde bankgaranties (en contra-garanties).

12-01-2021
15

7.2 Depot jaarrekeningen
Zie vorige verslag.

31-05-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

31-05-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zie vorige verslag

31-05-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Na afronding van het onderzoek naar de administratie zal de curator op dit
punt een standpunt innemen.
De curator heeft op basis van de hem bekende feiten en omstandigheden de
(indirect) bestuurders in een voorlopig standpunt kenbaar gemaakt dat er
sprake is van onbehoorlijke taakvervulling c.q. onrechtmatig handelen. In een
reactie hierop hebben de (indirect) bestuurders te kennen gegeven het
voorlopig standpunt van de curator te betw isten. Om een einde te maken aan
de discussie tussen de (indirect) bestuurders en de curator over het antw oord
op de vraag of sprake is van onbehoorlijke taakvervulling c.q. onrechtmatig
handelen, is – tezamen met de partijen w aartegen een gerechtelijke
procedure w as geëntameerd – een allesomvattende schikking getroffen. Zie
onder 7.6.

7.6 Paulianeus handelen

31-05-2018
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator is overgegaan tot vernietiging van een aantal rechtshandelingen
die door de gefailleerde vennootschap met een tw eetal partijen is verricht. De
curator heeft beide partijen verzocht tot betaling over te gaan. Nu betaling
vervolgens is uitgebleven, heeft de curator besloten rechtsmaatregelen te
treffen.

31-05-2018
6

Inmiddels is in één zaak een comparitie van partijen gelast. In de andere zaak
heeft de gedaagde inmiddels een conclusie van antw oord (tevens houdende
conclusie van eis in reconventie) genomen.
Op korte termijn vindt in één procedure een comparitie van partijen plaats. In
de andere zaak heeft er inmiddels een comparitie van partijen
plaatsgevonden. De curator is toegelaten tot het leveren van bew ijs.
In beide zaken vond een comparitie van partijen plaats. In één zaak ontving
de curator een bew ijsopdracht, in de andere zaak w aren partijen in afw achting
van een (tussen)vonnis. Na de tw eede comparitie van partijen zijn de
betrokken partijen – en de (indirect) bestuurders n.a.v. het in randnummer 7.5
bedoelde voorlopige standpunt van de curator – in overleg getreden.
Dat overleg resulteerde in een allesomvattende schikking onder het
voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris. De rechtercommissaris accordeerde vervolgens de voorgenomen schikking. Namens de in
rechte betrokken partijen en de (indirect) bestuurders w erd een totaal
schikkingsbedrag van € 140.000,00 aan de boedel voldaan. Partijen hebben
elkaar finale kw ijting verleend en hierna zijn beide procedures geroyeerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Afronding onderzoek administratie.

31-05-2018
6

Het onderzoek is afgerond.

04-10-2018
7

Opvolgen vordering op crediteur.

20-11-2019
11

In de komende periode zal de curator de kw estie met de crediteur, zoals
genoemd onder 7.1, nader opvolgen.

05-03-2020
12

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 142.100,44

31-05-2018

Toelichting
De boedelvordering van UW V bedraagt een bedrag groot € 142.118,59

6

De boedelvordering van UW V bedraagt een bedrag groot € 142.100,44

Toelichting
UW V is om een actueel schuldenoverzicht verzocht.
€ 142.100,44

04-09-2020
14

12-01-2021
15

Toelichting
UW V heeft laten w eten dat na de indiening van 13 december 2016 geen
w ijzigingen hebben plaatsgevonden.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 651.499,00

31-05-2018
6

Toelichting
De fiscus is verzocht om een hernieuw d schuldenoverzicht te verstrekken.
€ 861.335,00

05-06-2020
13

Toelichting
In de afgelopen periode heeft de curator aangifte omzetbelasting over de
boedelperiode gedaan. Dit heeft geresulteerd in een teruggave van €
10.513,00. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

Toelichting
De fiscus is om een actueel schuldenoverzicht verzocht.
€ 146.147,00

04-09-2020
14

12-01-2021
15

Toelichting
De fiscus heeft een actueel schuldoverzicht toegezonden w aaruit volgt dat de
vordering is verminderd tot € 146.147. Dit bedrag is als volgt samengesteld:
Loonheffingen € 65
Omzetbelasting: € 143.981
Motorrijtuigenbelasting: € 2.101

8.3 Pref. vord. UWV
€ 90.238,08

Toelichting
UW V heeft laten w eten dat na de indiening van 13 december 2016 geen
w ijzigingen hebben plaatsgevonden.

8.4 Andere pref. crediteuren

31-05-2018
6
12-01-2021
15

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 154.301,26

Toelichting
De curator is gebleken dat een aantal crediteuren ten onrechte een beroep
heeft gedaan op een voorrecht. Gegeven het feit dat aan de preferente
schuldeisers geen uitkering kan plaatsvinden, zal op dit punt geen verdere
actie w orden ondernomen.

31-05-2018
6
12-01-2021
15

8.5 Aantal concurrente crediteuren
63

31-05-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.335.079,88

31-05-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend

31-05-2018
6

Naar de huidige stand van het actief is enkel een gedeeltelijke uitkering aan de
boedelschuldeisers mogelijk. Het faillissement zal in beginsel als gevolg van
gebrek aan baten (vanw ege de toestand van de boedel) voor opheffing
w orden voorgedragen.

04-09-2020
14

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren passief.

31-05-2018
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van gebleken.

31-05-2018
6

9.2 Aard procedures
n.v.t.

31-05-2018
6

9.3 Stand procedures
n.v.t.

31-05-2018
6

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

31-05-2018
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal het onderzoek naar de administratie w orden
afgerond en zal bezien w orden of er met de debiteuren een regeling kan
w orden getroffen. Voorts het verder inventariseren van de crediteuren.

31-05-2018
6

In de komende periode zal het onderzoek naar de administratie w orden
afgerond. Daarnaast zal de curator in overleg treden met Sea Alliance Holding
B.V. omtrent de debiteurenincasso.
In de komende periode zal het onderzoek naar de administratie w orden
afgerond. Voorts zal er een comparitie van partijen in één van de
geëntameerde procedures plaatsvinden.
Voortzetting van de procedures.
Afronden van een tw eetal onderzoeken (tw eetal transacties en
oorzakenonderzoek).
Afronding van diverse onderzoeken.
In de komende periode zal de curator bezien of een regeling met de andere
crediteur mogelijk is. In het ontkennende geval, is de curator voornemens een
procedure tegen de crediteur te entameren.

04-10-2018
7

In dit faillissement resteert feitelijk nog enkel de discussie met de crediteur.
Het lijkt erop dat een procedure onvermijdelijk is.

31-01-2019
8

De komende periode zal de curator de discussie met de crediteur opvolgen.

01-05-2019
9

In de komende peridode zal hetzij de mediation een aanvang nemen dan w el
brengt de curator – na verkregen machtiging van de rechter-commissaris – een
dagvaarding uit.

12-08-2019
10

In de komende periode verw acht de curator nadere stukken van voornoemde
crediteur te ontvangen in het kader van een door hem aangeboden minnelijke
regeling, w aarna dit faillissement ter afw ikkeling zou kunnen w orden
voorgedragen. Blijft een en ander w ederom uit, dan is de curator voornemens
alsnog maatregelen jegens de betreffende crediteur te treffen.

20-11-2019
11

In de komende periode zal de curator de kw estie met de crediteur, zoals
genoemd onder 7.1, nader opvolgen.

05-03-2020
12

In dit faillissement resteert enkel nog de discussie met de crediteur. In de
komende periode zal de crediteur zich in de procedure dienen te stellen en te
antw oorden.

05-06-2020
13

De curator zal overgaan tot verdere afw ikkeling van het faillissement. De
curator schreef de verhuurder nogmaals aan met het verzoek opgave te doen
van de actuele vordering.

04-09-2020
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend. Bij het volgende verslag zal mogelijk een uitspraak over de verdere
afw ikkeling van het faillissement kunnen w orden gedaan.

31-05-2018
6

Na afronding van het onderzoek naar de administratie kan hierover een
uitspraak w orden gedaan.
In verband met de geëntameerde procedures valt niet te verw achten dat
afw ikkeling van het faillissement spoedig zal kunnen plaatsvinden.
Voortzetting van de procedures.
De curator onderzoekt thans nog een tw eetal transacties en dient het
oorzakenonderzoek nog af te ronden. Over de termijn van afw ikkeling kan
thans nog geen uitspraak w orden gedaan.
De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van de uitkomst van de discussie met
één crediteur.

31-01-2019
8

Zie vorige verslag.

12-08-2019
10

In de komende verslagperiode w ordt het faillissement afgew ikkeld.

12-01-2021
15

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
12-4-2021

12-01-2021
15

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder ‘plan van aanpak’

Bijlagen
Bijlagen

31-05-2018
6

