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Algemene gegevens
Naam onderneming
Container Cleaning Nederland B.V.

10-08-2018
7

Gegevens onderneming
Container Cleaning Nederland B.V. ('CCN') is op 8-12- 1997 opgericht. CCN is
statutair gevestigd te Oud-Beijerland, en houdt kantoor te (4701 PW )
Roosendaal, aan de Raadhuisstraat 114. Volgens de inschrijving in het
Handelsregister zijn er nevenvestigingen te Alkmaar (Berenkoog 76, 1822 BZ)
en Zaandam (Penningw eg 61, 1507 DE).

Activiteiten onderneming

10-08-2018
7

Activiteiten onderneming
CCN hield zich tot kort vóór de faillissementsdatum - sedert half 2013 - bezig
met containerreiniging. Het gaat daarbij om het schoonmaken van
huisvuilcontainers nadat deze door het huisvuilophaalbedrijf zijn geleegd. Er
w erd met bestelauto's en kleine vrachtw agens gereden, die niet op naam van
CCN staan.

10-08-2018
7

De bestuurder heeft aangegeven dat de activiteiten en activa van CCN,
bestaande onder andere uit het klantenbestand, vorig jaar, in het zicht van
het faillissement zijn overgedragen aan vier door hem gecontroleerde, nieuw
opgerichte vennootschappen, zonder dat daar een vergoeding voor is betaald.
Het personeel (10 w erknemers) zou volgens de bestuurder per 1-1-2016 zijn
"overgegaan."
Tw eede verslag: de overgang van de activiteiten en activa is voorw erp van
onderzoek. De bestuurder w eigert nadere inlichtingen te verstrekken. Er heeft
op 1 april 2016 een faillissementsverhoor plaatsgevonden, maar de bestuurder
heeft tijdens dat verhoor geen openheid van zaken w illen geven.
Derde verslag: de overgang van de activiteiten en activa is nog steeds
voorw erp van onderzoek. Op 13 september 2016 heeft de mondelinge
behandeling van een gijzelingsvoordracht plaatsgevonden. De bestuurder
heeft tijdens het verhoor aangegeven nadere informatie te zullen verstrekken.
Zie hierna onder 7.1.
Vierde verslag: de overgang van de activiteiten en activa w ordt nog steeds
onderzocht. De bestuurder neemt inmiddels het standpunt in dat de activa van
CCN van hem privé w aren. Zie verder hierna onder 7.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Onbekend.

10-08-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Onbekend.

Boedelsaldo

10-08-2018
7

Boedelsaldo
€ 10.820,55

10-08-2018
7

€ 9.023,60

06-02-2019
8

€ 9.023,60

07-08-2019
11

€ 9.023,60

04-02-2020
12

€ 9.023,60

04-08-2020
13

€ 9.023,60

04-02-2021
14

€ 9.023,60

20-07-2021
15

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-3-2018

10-08-2018
7

t/m
9-8-2018
van
10-8-2018

06-02-2019
8

t/m
5-2-2019
van
6-2-2019

07-08-2019
11

t/m
5-8-2019
van
6-8-2019

04-02-2020
12

t/m
3-2-2020
van
4-2-2020

04-08-2020
13

t/m
3-8-2020
van
4-8-2020

04-02-2021
14

t/m
3-2-2021
van
4-2-2021
t/m
19-7-2021

Bestede uren

20-07-2021
15

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

320 uur 35 min

8

3 uur 4 min

11

25 uur 30 min

12

5 uur 36 min

13

2 uur 42 min

14

1 uur 48 min

15

15 uur 42 min

totaal

374 uur 57 min

Toelichting bestede uren
42 uren en 20 minuten (eerste verslag)
66 uren en 5 minuten (t/m tw eede verslag)
88 uren en 55 minuten (t/m derde verslag)
139 uren en 50 minuten (t/m vierde verslag)
237 uren (t/m vijfde verslag)
284 uren en 55 minuten (t/m zesde verslag)
302 uren en 45 minuten (t/m zevende verslag)
306 uren en 0 minuten (t/m achtste verslag)
320 uren en 35 minuten (t/m negende verslag)

10-08-2018
7

323 uren en 39 minuten (t/m tiende verslag)

06-02-2019
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van CCN is de heer W outer Hillenbrink. De aandeelhouder is een
stichting, Stichting Inspiration. Bestuurders van die stichting zijn Hillenbrink en
zijn echtgenote.
De bestuurder w erkt niet mee aan de afw ikkeling van het faillissement. Hij
komt de inlichtingenplicht niet na.
Tw eede verslag: er heeft op 1 april 2016 een faillissementsverhoor van de
bestuurder plaatsgevonden. Zie hierna onder 7.1 en hiervoor onder
"Activiteiten onderneming."
Derde verslag: op 13 september 2016 heeft de mondeling behandeling van
een gijzelingsvoordracht plaatsgevonden. Zie hierna onder 7.1 en hiervoor
onder "Activiteiten onderneming."
Vierde verslag: de bestuurder heeft in de onderhavige verslagperiode ook
schriftelijk te kennen gegeven niet te w illen meew erken aan de afw ikkeling van

10-08-2018
7

het faillissement.
Vijfde verslag: zie verder hierna onder 7.

1.2 Lopende procedures
Onbekend.

10-08-2018
7

1.3 Verzekeringen
Onbekend.

10-08-2018
7

1.4 Huur
Onbekend.

10-08-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van CCN is uitgesproken op verzoek van de belastingdienst.
De belastingdienst heeft het faillissement aangevraagd in verband met
vorderingen op CCN tot een totaalbedrag van circa EUR 550.000,00. Als
steunvordering diende de vordering van Mr. S. Visser in diens hoedanigheid
van curator in het faillissement van AE Vastgoed B.V., bekend onder
insolventienummer C11/14/386F.
CCN is in hoger beroep gegaan van het faillissementsvonnis. Een paar uur vóór
de mondelinge behandeling, die op 23-02-2016 zou plaatsvinden, heeft de
advocaat van CCN het Hof bericht dat hij niet ter zitting zou verschijnen. Het
Hof heeft het faillissementsvonnis daarop bij arrest van 2-3-2016 bekrachtigd.

10-08-2018
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
10-08-2018
7

Toelichting
Onbekend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
10-08-2018
7

Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Onbekend.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Telefoon UW V.

10-08-2018
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
-

3.3 Bedrijfsmiddelen

10-08-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
-

10-08-2018
7

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
-

10-08-2018
7

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

10-08-2018
7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
-

10-08-2018
7

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

10-08-2018
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
Telefoongesprekken.

10-08-2018
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
N.v.t.

10-08-2018
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
-

10-08-2018
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 4.900,25

10-08-2018
7

Toelichting vordering van bank(en)
CCN hield rekeningen aan bij ING Bank N.V. Het creditsaldo (circa EUR
1.100,00) is aan de curator afgedragen.
Vijfde verslag: CCN hield tevens rekeningen aan bij ABN AMRO Bank N.V. Na
faillissementsdatum zijn op die rekeningen nog bedragen bijgeschreven. De
curator heeft opdracht gegeven om de rekeningen op te heffen.
Zesde verslag: dat is in de zesde verslagperiode gebeurd.
In de zesde verslagperiode is gebleken dat ING Bank N.V. een creditsaldo
aanhield van ruim EUR 2.500,- vanw ege een in augustus 2014 door CCN
verstrekte bankgarantie aan de verhuurder van een door CCN gehuurde
bedrijfsruimte. Een van de vennootschappen van de bestuurder bleek de
bedrijfsruimte in gebruik te hebben genomen.
Op verzoek van de curator heeft de verhuurder van de desbetreffende
bedrijfsruimte afstand gedaan van de bankgarantie. De curator heeft ING Bank
N.V. verzocht het vrijgevallen creditsaldo op de boedelrekening over te maken.
Zevende verslag: dat is in de zevende verslagperiode gebeurd. Het betrof een
bedrag van EUR 2.722,00.

5.2 Leasecontracten
Onbekend.

5.3 Beschrijving zekerheden

10-08-2018
7

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

10-08-2018
7

5.4 Separatistenpositie
-

10-08-2018
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

10-08-2018
7

5.6 Retentierechten
N.v.t.

10-08-2018
7

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

10-08-2018
7

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

10-08-2018
7

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Eerste verslag: Correspondentie met diverse banken.
Tw eede verslag: correspondentie
Vijfde verslag: correspondentie.
Zesde verslag: correspondentie met ING Bank N.V. en verhuurder.

10-08-2018
7

Tw aalfde verslag: correspondentie en telefoongesprekken met ING Bank N.V.
n.a.v. (ongefundeerde) uitlatingen van de bestuurder dat de belastingdienst
zijn vorderingen in het faillissement van CCN heeft ingetrokken.

04-02-2020
12

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

10-08-2018
7

6.2 Financiële verslaglegging
-

10-08-2018
7

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
-

10-08-2018
7

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

10-08-2018
7

6.5 Verantwoording
-

10-08-2018
7

6.6 Opbrengst
Toelichting
-

10-08-2018
7

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
-

10-08-2018
7

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie en telefoongesprekken gegadigden doorstart.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

10-08-2018
7

Ondanks diverse verzoeken, heeft de bestuurder tot op heden nagelaten de
administratie ter beschikking te stellen.

10-08-2018
7

Tw eede verslag: naar aanleiding van het faillissementsverhoor op 1 april 2016
heeft de bestuurder een aantal administratieve bescheiden m.b.t. CCN aan de
curator verstrekt. De bestuurder w eigert de volledige financiële administratie
te verstrekken.
Derde verslag: vervolgens heeft de rechter-commissaris een
gijzelingsvoordracht gedaan. De mondelinge behandeling heeft
plaatsgevonden op 13 september 2016. De bestuurder heeft tijdens de zitting
aangegeven alsnog gegevens te zullen verstrekken; dat dient uiterlijk 19
september 2016 te gebeuren. De zitting is pro forma aangehouden.
Vierde verslag: omdat de bestuurder deze toezegging niet is nagekomen, is de
mondelinge behandeling van de gijzelingsvoordracht op 7 november 2016
gecontinueerd. De bestuurder is toen niet verschenen. Bij beschikking d.d. 21
november 2016 heeft de rechtbank de hechtenis van de bestuurder bevolen.
Vijfde verslag: naar aanleiding van dit bevel is de bestuurder op 24-12-2016
aangehouden en in verzekerde bew aring gesteld. Tijdens de mondelinge
behandeling op 25-1-2017 heeft de bestuurder verklaard niet te w illen
samenw erken met de curator, en aangegeven dat de crediteuren maar moeten
w achten. Op 21-2-2017 heeft de mondelinge behandeling van een voordracht
tot verlenging van de verzekerde inbew aringstelling plaatsgevonden. Toen
heeft de bestuurder verklaard bereid te zijn om zijn informatieverplichting na te
komen en informatie te zullen verstrekken aan de curator. Dat w as de
voornaamste reden voor de rechtbank om de verzekerde inbew aringstelling tot
en met 24-3-2017 te schorsen, onder bepaalde aan de bestuurder opgelegde
voorw aarden verband houdende met de informatieverplichting, en zijn
onmiddellijke invrijheidstelling te gelasten. De bestuurder is de opgelegde
voorw aarden niet nagekomen, w aarna de curator de rechtbank heeft verzocht
om de schorsing op te heffen. De rechtbank heeft op dat verzoek niet binnen
de schorsingstermijn beslist, met als gevolg dat die termijn verstreek en de
bestuurder de facto definitief uit de gijzeling w erd ontslagen.
De curator acht het in dit stadium niet opportuun om opnieuw een
gijzelingsvoordracht in gang te zetten. Inmiddels bestaat de indruk dat de
bestuurder niet slechts niet bereid is om informatie te verstrekken, maar
bovendien ook niet in staat is om de gestelde vragen te beantw oorden omdat
hij niet beschikt, en ook nooit beschikt heeft over een deugdelijk bijgew erkte
administratie.
Overigens neemt de bestuurder inmiddels het standpunt in dat de
administratie in de tussentijd is vernietigd. Zijn echtgenote, tevens
medevennoot van het boekhoudkantoor w aarin de administratie zou zijn
verzorgd, VOF Effectief, zou daartoe opdracht hebben gegeven.

7.2 Depot jaarrekeningen
2012: 15-04-2013
2013: 8-6-2015
2014: niet
2015: niet

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

10-08-2018
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Onbekend.

10-08-2018
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet relevant.

10-08-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

10-08-2018
7

Toelichting
De curator heeft de bestuurder bij brief van 7-3-16 aansprakelijk gesteld uit
hoofde van artikel 2:248 BW (onbehoorlijk bestuur). De financiële administratie
is niet ter beschikking gesteld, en over de afgelopen drie jaren zijn de
jaarrekeningen niet of niet-tijdig gedeponeerd.
Vierde verslag: de curator beraadt zich op rechtsmaatregelen.
Vijfde verslag: zie hierna onder 9.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

10-08-2018
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Toelichting
Bij brief van 22-1-2016 heeft de curator de rechtshandelingen w aarbij activa
en activiteiten aan de vier nieuw e vennoot¬schappen zijn overgedragen, met
een beroep op artikel 42 Fw vernietigd, en de bestuurder op teruggave
aangesproken.
Bij brief van 27-01-2016 heeft de curator de bestuurder ook persoonlijk
aansprakelijk gesteld uit hoofde van artikel 6:162 BW voor de door de boedel
vanw ege deze transactie geleden schade.
Vierde verslag: de curator beraadt zich op rechtsmaatregelen.
Vijfde verslag: zie hierna onder 9.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
-

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

10-08-2018
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie, telefoongesprekken, notities, over¬leg, onderzoek,
bespreking.
Tw eede verslag: w erkzaamheden in kader van faillissementsverhoor.
Derde verslag: onderzoek ontvangen administratie, correspondentie FIOD.
Vierde verslag: onderzoek.
Vijfde verslag: onderzoek, diverse correspondentie.
Achtste verslag: correspondentie, (voorbereiden) bespreking.
Negende verslag: (voorbereiden) bespreking, onderzoek en correspondentie.

10-08-2018
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Dertiende verslag: onderzoek en correspondentie.

04-08-2020
13

Correspondentie.

04-02-2021
14

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
PM

10-08-2018
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 431.167,00

10-08-2018
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

10-08-2018
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.999,59

10-08-2018
7

Toelichting
Ex-w erknemer (EUR 3.999,59)

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

10-08-2018
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 229.670,92

10-08-2018
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

10-08-2018
7

Ex artikel 16 Fw . Het boedelsaldo is niet toereikend om de
faillissementskosten te betalen. De crediteuren zullen geen uitkering
ontvangen.

20-07-2021
15

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Eerste verslag correspondentie, bespreking (belastingdienst),
telefoongesprekken.
Tw eede verslag: correspondentie en telefoongesprekken.
Derde verslag: bezw aarschrift.
Vierde verslag: correspondentie en telefoongesprekken.
Vijfde verslag: correspondentie.

10-08-2018
7

Tw aalfde verslag: correspondentie en telefoongesprekken met de
belastingdienst i.v.m. de (ongefundeerde) uitlatingen van de bestuurder dat de
belastingdienst zijn vordering in het faillissement van CCN heeft ingetrokken.

04-02-2020
12

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
In de vijfde verslagperiode heeft de curator -na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris- de bestuurder uit hoofde van artikel 2:248 BW
gedagvaard. De vordering strekt tot een veroordeling van de bestuurder tot
betaling van het volledige tekort in het faillissement van CCN, en ook w ordt
gevorderd dat hij een voorschot van EUR 800.000,00 op dat tekort betaalt. De
bestuurder is gedagvaard tegen 8-2-2017. De conclusie van repliek is op 3-52017 in het geding gebracht. De zaak staat thans voor dagbepaling comparitie
na antw oord.
In de vijfde verslagperiode heeft de curator -na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris- de bestuurder tevens in een kort geding betrokken, en
daarin gevorderd:
- de afgifte van het klantenbestand van CCN (incl. allerhande financiële
gegevens);
- een verbod om het klantenbestand van CCN (rechtstreeks of middellijk) te
gebruiken,
e.e.a. op straffe van verbeurte van dw angsommen.
Het kort geding heeft plaatsgevonden op 22-05-2017.
De bestuurder heeft daarbij vorderingen in reconventie ingesteld.
Bij vonnis d.d. 6-6-2017 zijn de vorderingen van de curator toegew ezen, de
door de bestuurder ingestelde reconventionele vorderingen afgew ezen en is

10-08-2018
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de bestuurder veroordeeld in de proceskosten in conventie en reconventie ad
circa EUR 1.600,00.
Voorafgaand aan het kort geding had zich een gegadigde voor het
klantenbestand bij de curator gemeld. Dat w as mede de aanleiding om het kort
geding op te starten. Het klantenbestand is (w as) het belangrijkste actief van
CCN.
De curator heeft de deurw aarder geïnstrueerd om het kortgedingvonnis te
betekenen en te executeren.
Zesde verslag:
De bestuurder is niet in hoger beroep gegaan van het kortgedingvonnis.
De curator beschikt nog niet over het klantenbestand van CCN. De bestuurder
heeft w el een aantal verhuisdozen bij de deurw aarder op de stoep gezet,
w aarvan de inhoud niet alleen onduidelijk maar ook ronduit smerig w as. De
inhoud van de dozen voldeed in ieder geval niet aan de omschrijving in het
dictum van het kortgedingvonnis d.d. 6-6-2017. De bestuurder is ook nog niet
tot betaling van de proceskosten overgegaan. De curator heeft de
deurw aarder geïnstrueerd de executiemaatregelen te continueren.
In de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure heeft op 29-8-2017 een
comparitie van partijen plaatsgevonden, w aarna de procedure is verw ezen
naar de rolzitting van 11-10-2017 voor vonnis. In verband met een door de
bestuurder tegen de comparitierechter ingediend w rakingsverzoek is de
afw ikkeling van de procedure geschorst. Het w rakingsverzoek zal op 14-92017 w orden behandeld.
Zevende verslag:
De executiemaatregelen van het kortgedingvonnis hebben nog geen resultaat
opgeleverd.
De w rakingskamer heeft de bestuurder in het w rakingsverzoek tegen de
comparitierechter bij beschikking d.d. 5-10-2017 niet-ontvankelijk verklaard. De
rechtbank heeft vervolgens op 1-11-2017 vonnis gew ezen, en daarbij de
vorderingen van de curator toegew ezen: de bestuurder is veroordeeld tot
betaling aan de curator van (a) het volledige faillissementstekort, op te maken
bij staat, (b) een voorschot op het tekort van EUR 500.000,00, te
vermeerderen met rente PM en (c) de proceskosten van de curator van ruim
EUR 6.700,00. De curator heeft de bestuurder tot betaling aangesproken. Tot
op heden is geen enkele betaling ontvangen.
De curator beraadt zich op (nadere) (executie)maatregelen.
Achtste verslag: tegen de bestuurder is bij Rechtbank Zeeland-W est-Brabant,
locatie Breda, een verzoekschrift tot faillietverklaring ingediend. Het
verzoekschrift zal eerst op 7 augustus 2018 w orden behandeld. De lange
aanhouding houdt verband met een door de bestuurder ingediend
schuldsaneringsverzoek.
Negende verslag: de mondelinge behandeling is uitgesteld tot 28-08-2018. Dit
in verband met een door de bestuurder ingesteld hoger beroep tegen de nietontvankelijkheidverklaring van het W SNP-verzoek.
Tiende verslag: de behandeling van het faillissementsverzoek is gepland op
10-3-2019. Een W NSP-verzoek is op 10-1-2019 afgew ezen.

06-02-2019
8

Elfde verslag: de bestuurder is op 12 maart 2019 in staat van faillissement

07-08-2019

verklaard, met aanstelling van Mr. P. Kerkhof tot curator. Het daartegen
ingestelde hoger beroep is op 6 mei 2019 ingetrokken.

11

9.2 Aard procedures
-

10-08-2018
7

9.3 Stand procedures
De bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure stond op de rol van 11-10-2017
voor vonnis, maar is inmiddels geschorst. In de procedure is vonnis gew ezen.
Zie onder 9.1.

10-08-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
W erkzaamheden in kader hoger beroep tegen faillissementsvonnis.
Derde verslag: w erkzaamheden in kader gijzelingsvoordracht, mondelinge
behandeling gijzelingsvoordracht.
Vierde verslag: w erkzaamheden in kader (mondelinge behandeling)
gijzelingsvoordracht.
Vijfde verslag: w erkzaamheden in kader van de (mondelinge behandeling)
gijzelingsvoordracht, w erkzaamheden in kader procedures (kort geding),
bestuurdersaansprakelijkheid.
Zesde verslag: w erkzaamheden verband houdende met de procedures,
w aaronder het voorbereiden en bijw onen comparitie van partijen.
Zevende verslag: w erkzaamheden verband houdende met de afw ikkeling van
de procedures en de executiemaatregelen.
Achtste verslag: idem.

10-08-2018
7

Negende verslag: w erkzaamheden verband houdende met de
faillissementsaangifte tegen de bestuurder.
Tiende verslag: idem.

06-02-2019
8

Elfde verslag: overleg (telefonisch, schriftelijk en een bespreking) met de
curator van de bestuurder, Mr. P. Kerkhof.

07-08-2019
11

Dertiende verslag: correspondentie curator bestuurder.

04-08-2020
13

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Tw eede verslag: (onderzoek) rechtsmaatregelen (o.a. tegen bestuur¬der)
Derde verslag: idem.
Vierde verslag: idem.
Vijfde verslag: afw ikkelen procedures, verkoop klantenbestand.

10-08-2018
7

Zesde verslag: idem.
Zevende verslag: (executie)maatregelen.
Achtste verslag: (executie)maatregelen.
Negende verslag: idem.
Tiende verslag: idem.

06-02-2019
8

Elfde verslag: de curator heeft de vordering van de boedel op de bestuurder
ad circa EUR 500.000,- bij Mr. Kerkhof ingediend. Mr. Kerkhof onderzoekt de
verhaalsmogelijkheden van de bestuurder.

07-08-2019
11

Tw aalfde verslag: de curator houdt het faillissement nog enige tijd aan, zulks
in afw achting van de ontw ikkelingen (a) in het privé faillissement van de
bestuurder en (b) in het op 24 december 2019 uitgesproken faillissement van
zijn vennootschap W innaars2punt0 B.V., KvK-nr. 64725871, bekend onder
insolventienummer C/09/19/422 F.

04-02-2020
12

De curator gaat het faillissement de komende verslagperiode afw ikkelen.
De curator in het faillissement van de bestuurder heeft de curator onlangs
bericht dat hij de kans niet groot acht dat het in zijn faillissement tot een
uitkering aan de concurrente crediteuren, dus aan de boedel van CCN, komt.
Uit het faillissement van W innaars2puntO B.V. valt ook geen uitkering te
verw achten.

20-07-2021
15

De curator heeft vernomen dat de bestuurder thans ook strafrechtelijk w ordt
aangesproken (o.a. faillissementsfraude). Dat is evenmin reden om het
faillissement in stand te houden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

10-08-2018
7

Elfde verslag: afhankelijk van de bevindingen van de curator van de
bestuurder.

07-08-2019
11

De komende verslagperiode.

20-07-2021
15

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris, melding
Tw eede verslag: diverse w erkzaamheden, w aaronder verslaglegging en
correspondentie rechter-commissaris.
Derde verslag: verslaglegging, correspondentie.
Vierde verslag: diverse w erkzaamheden, w aaronder verslaglegging en
correspondentie rechter-commissaris.
Vijfde verslag: diverse w erkzaamheden, w aaronder verslaglegging en
correspondentie rechter-commissaris en rechtbank.
Zesde verslag: idem.
Zevende verslag: idem.
Achtste verslag: idem.
Negende verslag: idem.

10-08-2018
7

Tiende verslag: idem.

06-02-2019
8

Elfde verslag: idem.

07-08-2019
11

Tw aalfde verslag: diverse w erkzaamheden naar aanleiding van de
(ongefundeerde) uitlatingen van de bestuurder, dat de belastingdienst afstand
van zijn vorderingen in het faillissement van CCN heeft gedaan, verslaglegging,
telefoongesprekken en correspondentie met de curator van W innaars2punt0
B.V.

04-02-2020
12

Dertiende verslag: onderzoek, correspondentie.

04-08-2020
13

Verslaglegging, correspondentie.

04-02-2021
14

Verslaglegging, correspondentie.

20-07-2021
15

Bijlagen
Bijlagen

