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Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak
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mr. B.A. Cnossen
mr A.R.J. Borsboom

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stew itech Installatieservice B.V.

05-07-2018
4

Gegevens onderneming
Stew itech Installatieservice B.V. is op 17 november 1998 opgericht en is op 19
november 1998 voor het eerst ingeschreven in het handelsregister (KvK-nr:
23090487). Stew itech Installatieservice is statutair gevestigd te Papendrecht
en houdt kantoor aan de Prisma 85 te (3364 DJ) Sliedrecht.

05-07-2018
4

Activiteiten onderneming
Stew itech Installatieservice exploiteerde een onderneming die zich met name
bezig hield met service- en klantw erk aan verw armings- en
luchtbehandelingsapparatuur ten behoeve van w oningbouw en utiliteit.
Stew itech Installatieservice heeft in dat kader diverse onderhoudscontracten
gesloten met particulieren en bedrijven.

Financiële gegevens

05-07-2018
4

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 797.729,00

€ -53.718,00

2016

€ 1.756.070,00

€ -87.674,00

€ 916.660,00

2015

€ 2.279.092,00

€ 275.995,00

€ 916.718,00

2014

€ 1.639.583,00

€ -75.260,00

€ 681.334,00

Toelichting financiële gegevens
Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder
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 of
andere gegevens afw ijken van w at in dit verslag staat.

05-07-2018
4

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

Boedelsaldo

05-07-2018
4

Boedelsaldo
€ 113.599,03

05-07-2018
4

Toelichting
Eerste verslag: EUR 52.500,00.
Tw eede verslag: EUR 112.312,97.
Derde verslag: EUR 115.636,85.
Vierde verslag: EUR 113.599,03.
€ 113.614,28

05-10-2018
5

€ 113.619,97

03-01-2019
6

€ 113.631,27

03-04-2019
7

€ 112.969,93

03-07-2019
8

€ 112.978,48

03-10-2019
9

€ 114.475,56

02-01-2020
10

€ 71.872,15

02-04-2020
11

€ 75.872,76

02-07-2020
12

€ 84.622,76

31-12-2020
14

Toelichting
EUR 84.622,76 veertiende verslag).

Verslagperiode
van
5-4-2018

05-07-2018
4

t/m
4-7-2018
van
5-7-2018

05-10-2018
5

t/m
4-10-2018
van
5-10-2018

03-01-2019
6

t/m
2-1-2019
van
3-1-2019

03-04-2019
7

t/m
2-4-2019
van
3-4-2019

03-07-2019
8

t/m
2-7-2019
van
3-7-2019

03-10-2019
9

t/m
2-10-2019
van
3-10-2019

02-01-2020
10

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

02-04-2020
11

t/m
1-4-2020
van
2-4-2020

02-07-2020
12

t/m
1-7-2020
van
2-7-2020

01-10-2020
13

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020
t/m
30-12-2020

Bestede uren

31-12-2020
14

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

130 uur 55 min

5

5 uur 20 min

6

7 uur 50 min

7

14 uur 15 min

8

9 uur 45 min

9

15 uur 50 min

10

20 uur 15 min

11

17 uur 35 min

12

4 uur 55 min

13

8 uur 30 min

14

14 uur 35 min

totaal

249 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Eerste verslag: 63 uur en 50 minuten.
Tw eede verslag: 29 uur en 5 minuten.
Derde verslag: 20 uur.
Vierde verslag: 18 uur.

05-07-2018
4

Bestede uren totaal:
Eerste verslag: 63 uur en 50 minuten.
Tw eede verslag: 92 uur en 55 minuten.
Derde verslag: 112 uur en 55 minuten.
Vierde verslag: 130 uur en 55 minuten.
Vijfde verslag: 136 uur en 15 minuten

05-10-2018
5

Zesde verslag: 144 uur en 5 minuten.

03-01-2019
6

Zevende verslag: 158 uur en 20 minuten.

03-04-2019
7

Achtste verslag: 168 uur en 5 minuten.

03-07-2019
8

183 uur en 55 minuten (negende verslag).

03-10-2019
9

204 uur en 10 minuten (tiende verslag).

02-01-2020
10

221 uur en 45 minuten (elfde verslag).

02-04-2020
11

226 uur en 40 minuten (tw aalfde verslag).

02-07-2020
12

235 uur en 10 minuten (dertiende verslag).

01-10-2020
13

249 uur en 45 minuten (veertiende verslag).

31-12-2020
14

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder van Stew itech Installatieservice is de
vennootschap Stew itech Holding B.V. De bestuurders van Stew itech Holding
zijn de heren W .P. Geerling en de heer O. Pons. De heer A.C.S. Hop w as tot
medio 2016 ook bestuurder van Stew itech Holding B.V. De aandelen in
Stew itech Holding w orden gehouden door de heren Geerling, Pons en Hop.

05-07-2018
4

Stew itech Holding B.V. houdt tevens alle aandelen in de vennootschappen
Stew itech Duurzaam B.V., Stew itech Onroerend Goed B.V. en Duurzaam Beheer
en Onderhoud B.V. Stew itech Duurzaam is eveneens op 5 september 2017 in
staat van faillissement verklaard. Dit faillissement is bij Rechtbank Rotterdam
bekend onder nummer F.10/17/412

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

05-07-2018
4

1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen op naam van Stew itech Installatieservice zijn geëindigd.

05-07-2018
4

1.4 Huur
De activiteiten van Stew itech Installatieservice w erden verricht vanuit een
pand aan de Prisma 85 te (3364 DJ) Sliedrecht. Stew itech Holding is eigenaar
van dit pand. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd.

05-07-2018
4

Tw eede verslag: De oplevering heeft plaatsgevonden en de huurovereenkomst
is geëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is bij de eigen aangifte tot faillietverklaring als
volgt toegelicht: "De vennootschap heeft te kampen gehad met de gevolgen
van de economische crisis over de afgelopen jaren w aardoor de omzet sterk is
gedaald en bij een gelijk blijvende of zelf stijgende kostenstructuur. Daar de
liquiditeiten sterk zijn afgenomen zijn de schulden aan crediteuren en
belastingdienst sterk opgelopen kan de vennootschap haar lopende
verplichtingen niet meer nakomen. Derhalve is een faillissementssituatie niet
meer af te w enden"

05-07-2018
4

Achtste verslag: De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat het
bestuur van de failliete vennootschap zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft
vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Zie sub 7.5
van dit verslag.

03-07-2019
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

05-07-2018
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

05-07-2018
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-9-2017

13

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie w erknemers en UW V.

05-07-2018
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-07-2018
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

05-07-2018
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

kantoorinventaris

€ 2.500,00

€ 0,00

totaal

€ 2.500,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Stew itech Installatieservice is eigenaar van (sterk) verouderde
kantoorinventaris, bestaande uit bureauopstellingen, kasten en computers.

05-07-2018
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft al enkele pre-faillissementsvorderingen ingediend. De fiscus
heeft op grond van artikel 22 lid 3 IW 1990 juncto artikel 21 lid 2 IW 1990 een
voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken, w elk voorrecht in rang boven
het stil pandrecht van de bank gaat. De curator heeft de bodemzaken op
grond van artikel 57 lid 3 Faillissementsw et verkocht en de opbrengst
gesepareerd.

05-07-2018
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek bedrijfsmiddelen, correspondentie koper.

05-07-2018
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

goodw ill

€ 50.000,00

€ 0,00

totaal

€ 50.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Stew itech Installatieservice beschikte op faillissementsdatum nog over een
geringe voorraad installatiematerialen. Deze voorraad valt onder het
pandrecht van de bank.
Het onderhanden w erk van Stew itech Installatieservice bestond uit circa 90
service- en onderhoudscontracten.

05-07-2018
4

De bank heeft een openbare veiling georganiseerd om de voorraad te
verkopen. De opbrengst komt toe aan de bank.
De curator heeft het recht om de service- en onderhoudscontracten te
verkopen ('goodw ill') verkocht voor een bedrag van EUR 50.000,00.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie pandhouder, onderzoek voorraad en onderzoek
mogelijkheden onderhandse verkoop.

3.8 Andere activa

05-07-2018
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

verzekeringsuitkering, restituties

€ 63.204,14

€ 0,00

totaal

€ 63.204,14

€ 0,00

Toelichting andere activa
Eerste verslag: Stew itech Installatieservice w as eigenaar van drie voertuigen.
Deze voertuigen zijn ook verpand aan de bank.
Tw eede verslag: Stew itech Installatieservice had een
ziekteverzuimverzekering. De curator heeft aanspraak gemaakt op een
uitkering onder deze verzekering. De verzekeraar heeft de aanspraak
gehonoreerd.
Derde verslag: De curator heeft aanspraak gemaakt op restitutie van
vooruitbetaalde verzekeringspremies. Na enige discussie heeft de verzekeraar
de aanspraak gehonoreerd. De boedel heeft ook een vergoeding van het
veilingbureau ontvangen in verband met de door de boedel verschuldigde
motorrijtuigenbelasting over de periode dat de auto's reeds w aren ingenomen
door het veilingbureau.
Vierde verslag: De boedel heeft een aanvullende vergoeding van het
veilingbureau ontvangen in verband met de motorrijtuigenbelasting.

05-07-2018
4

Verkoopopbrengst:
Eerste verslag: PM.
Tw eede verslag: De ontvangen verzekeringsuitkering bedraagt EUR 59.807,00.
Derde verslag: EUR 3.205,51 (restitutie verzekeraar) en EUR 289,34
(vergoeding motorrijtuigenbelasting).
Vierde verslag: EUR 82,29 (vergoeding motorrijtuigenbelasting).

3.9 Werkzaamheden andere activa
Eerste verslag: Geen.
Tw eede verslag: Correspondentie verzekeraar.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

05-07-2018
4

Toelichting debiteuren
Uit de administratie blijkt dat Stew itech Installatieservice een bedrag van EUR
462.741,65 van debiteuren te vorderen heeft. ABN AMRO Bank heeft een
pandrecht op de vorderingen van Stew itech Installatieservice.

05-07-2018
4

Achtste verslag: De pandhouder heeft de incasso gestaakt. De curator zal
beoordelen of het opportuun is de incasso voort te zetten en heeft hiertoe de
incassodossiers bij de pandhouder opgevraagd.

03-07-2019
8

Negende verslag: De pandhouder w enst slechts tegen een vergoeding de
incassodossiers te verstrekken. De curator beraadt zich over de vraag of het
opportuun is de incasso voort te zetten.

03-10-2019
9

Tiende verslag: De discussie met de pandhouder over het verstrekken van de
incassodossiers is nog gaande.

02-01-2020
10

Elfde verslag: De curator heeft een regeling met de pandhouder getroffen die
inhoudt dat het belangrijkste deel van de incassodossiers w ordt verstrekt en
dat de daarmee gemoeide kosten zullen w orden voldaan uit de (eventuele)
opbrengst van de incasso. De curator onderzoekt of het opportuun is de
incasso (al dan niet gedeeltelijk) voort te zetten.

02-04-2020
11

Tw aalfde verslag: Het onderzoek naar de eventuele (gedeeltelijke)
voortzetting van de incasso is nog gaande.

02-07-2020
12

Dertiende verslag: De curator heeft enkele debiteuren aangeschreven. Een
aantal debiteuren heeft inmiddels gereageerd. Hun reacties w orden
onderzocht.

01-10-2020
13

Veertiende verslag: De curator heeft de reacties van de debiteuren
beoordeeld. Met één debiteur is een regeling getroffen voor een bedrag van
EUR 11.250,--. Ten aanzien van de overige vorderingen heeft de curator de
incasso gestaakt.

31-12-2020
14

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Studie debiteurenlijst en correspondentie pandhouder.

05-07-2018
4

Achtste verslag: Correspondentie pandhouder en onderzoek
debiteurenportefeuille.

03-07-2019
8

Negende verslag: Correspondentie pandhouder en onderzoek
debiteurenportefeuille.

03-10-2019
9

Tiende verslag: Correspondentie pandhouder.

02-01-2020
10

Elfde verslag: Correspondentie pandhouder en onderzoek incassodossiers.

02-04-2020
11

Tw aalfde verslag: Onderzoek incassodossiers en onderliggende stukken.

02-07-2020
12

Dertiende verslag: Nader onderzoek en correspondentie debiteuren.

01-10-2020
13

Veertiende verslag: Correspondentie debiteuren en rechter-commissaris.

31-12-2020
14

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Stew itech Installatieservice maakte - samen met de aan haar gelieerde
vennootschappen - gebruik van een kredietfaciliteit bij ABN AMRO Bank N.V. Op
datum faillissement w as er door ABN AMRO Bank voor een totaal bedrag van
EUR 1.193.425,19 (exclusief rente kosten) van de Stew itech-vennootschappen
te vorderen.
€ 737.763,12
Toelichting vordering van bank(en)
Zesde verslag: ABN AMRO Bank N.V. heeft opgave gedaan van haar actuele
vordering ten bedrage van EUR 737.763,12.

5.2 Leasecontracten

05-07-2018
4

03-01-2019
6

5.2 Leasecontracten
Stew itech Installatieservice maakte gebruik van enkele leaseauto's. Deze
leaseauto's zijn opgehaald. Ook overige zaken die door Stew itech
Installatieservice w orden gehuurd en die w orden teruggeclaimd w orden zoveel
mogelijk geretourneerd.
Tw eede verslag: De contracten voor de leaseauto's zijn beëindigd en de
leaseauto's zijn geretourneerd. Voor de overige zaken zijn de verhuurders in
de gelegenheid gesteld om de gehuurde zaken op te halen.

05-07-2018
4

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank claimt pandrechten te hebben op de roerende zaken en
vorderingen van Stew itech Installatieservice. Bovendien zou ABN AMRO Bank
een hypotheekrecht hebben op het bedrijfspand w aarvan Stew itech Holding
eigenaar is. Tot slot zou ABN AMRO Bank nog persoonlijke zekerheidsrechten
hebben bedongen van de bestuurders.

05-07-2018
4

5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar 5.3.

05-07-2018
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Circa 15 crediteuren hebben zich gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud en/of een beroep op recht van reclame. Deze claims
zijn in kaart gebracht en onderzocht; een groot deel van de eigendommen
bleek niet meer aanw ezig te zijn. De resterende claims w orden afgew ikkeld
door de pandhouder.

05-07-2018
4

Tw eede verslag: Alle aanspraken zijn afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

05-07-2018
4

5.7 Reclamerechten
Zie 5.6.

05-07-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-07-2018
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie ABN AMRO Bank, leasemaatschappijen en crediteuren.

05-07-2018
4

Tw eede verslag: Correspondentie bank, veilingbureau en
leasemaatschappijen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Om te voorkomen dat klanten van Stew itech Installatieservice zouden
w eglopen en de kans op een doorstart/verkoop mogelijk te houden, zijn na
faillissementsdatum de noodzakelijke onderhouds- en servicew erkzaamheden
uitgevoerd.

05-07-2018
4

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-07-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

05-07-2018
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft overeenstemming bereikt met Groep Duurzame Energie B.V. /
Duurzaam Onderhoud Energiesystemen B.V. uit IJzendoorn. Deze partij w enste
de activiteiten van Stew itech Installatieservice voort te zetten en heeft in dat
kader het recht verkregen om de onderhouds- en servicecontracten over te
nemen. Bovendien heeft deze partij de bodemzaken van Stew itech
Installatieservice gekocht uit de boedel. Tot slot hebben zes personeelsleden
een nieuw e arbeidsovereenkomst aangeboden gekregen.

05-07-2018
4

6.5 Verantwoording
Zie 6.4.

6.6 Opbrengst

05-07-2018
4

6.6 Opbrengst
€ 52.500,00

05-07-2018
4

Toelichting
Goodw ill: EUR 50.000,00;
Inventaris: EUR 2.500,00.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-07-2018
4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie kandidaten, onderhandelingen en opstellen overeenkomst.

05-07-2018
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Eerste verslag: De curator heeft een deel van de administratie van Stew itech
Installatieservice ontvangen. De curator heeft aanvullende stukken
opgevraagd.

05-07-2018
4

Tw eede verslag: De curator heeft - ondanks diverse aanmaningen - slechts
een deel van de opgevraagde informatie ontvangen. De curator beraadt zich
op maatregelen.
Derde verslag: De curator heeft aanvullende stukken ontvangen, maar er
ontbreken nog enkele stukken. Na ontvangst van de ontbrekende stukken zal
er een onderzoek w orden voorbereid.
Vierde verslag: De curator heeft een externe deskundige opdracht gegeven
een administratief onderzoek uit te voeren. Aan de hand van de uitkomsten
van dit onderzoek zijn diverse vragen aan het bestuur gesteld. De curator is in
afw achting van een reactie.
Vijfde verslag: De curator heeft een reactie van het bestuur ontvangen. Het
onderzoek is in de afrondende fase.

05-10-2018
5

Zesde verslag: In onderzoek.

03-01-2019
6

Zevende verslag: Uit het onderzoek van de curator blijkt dat de boekhouding
niet voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in artikel 2:10 BW . Het bestuur
heeft dit niet betw ist.

03-04-2019
7

Negende verslag: Het bestuur heeft de conclusie van de curator betw ist.

03-10-2019
9

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 20 december 2016
2014: 6 juli 2015
2013: 10 februari 2015

05-07-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

05-07-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt EUR 22.689,01. De curator heeft
niet onderzocht of de aandelen daadw erkelijk zijn volgestort. Aangezien
sedert de oprichtingsdatum meer dan vijf jaren zijn verstreken, is volstorting indien dit niet is geschied - niet meer afdw ingbaar.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-07-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Ja

05-07-2018
4

03-04-2019
7

Toelichting
Zevende verslag: Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur
is afgerond. De curator is van mening dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk
bestuur dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement en heeft de
bestuurders persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het tekort. Het
bestuur heeft hierop niet gereageerd. De curator beraadt zich op
vervolgstappen.
Ja

03-07-2019
8

Toelichting
Achtste verslag: De curator overlegt met (de advocaten van) de bestuurders
over een minnelijke regeling. De curator handhaaft zijn aansprakelijkstelling.
Indien geen regeling in der minne w ordt getroffen, zal de zaak aan de
rechtbank moeten w orden voorgelegd.
Ja

03-10-2019
9

Toelichting
Negende verslag: De curator is in onderhandeling met de (advocaten van de)
bestuurders over het treffen van een minnelijke regeling.

Toelichting
Tiende verslag: Er is - met goedkeuring van de rechter-commissaris - een
minnelijke regeling getroffen met de bestuurders ten aanzien van de
aansprakelijkstelling in het faillissement van Stew itech Installatieservice B.V.
en de zustervennootschap Stew itech Duurzaam B.V. (F.10/17/412). De regeling
houdt in dat de bestuurders in totaal een bedrag van EUR 20.000,00 betalen
ten aanzien van de aansprakelijkstelling in beide faillissementen. Dit bedrag
w ordt naar evenredigheid over beide boedels verdeeld (EUR 10.000,00 per
boedel). Het schikkingsbedrag w ordt in termijnen betaald en inmiddels is in dit
faillissement een bedrag van EUR 1.500,00 ontvangen. Het totale
schikkingsbedrag zal medio 2020 zijn voldaan.

Toelichting
Elfde verslag: Inmiddels is in dit faillissement een bedrag van EUR 6.000,00 van
de bestuurders ontvangen.

Toelichting
Tw aalfde verslag: Het schikkingsbedrag in dit faillissement ad EUR 10.000,00 is
inmiddels voldaan.

7.6 Paulianeus handelen

02-01-2020
10

02-04-2020
11

02-07-2020
12

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee

05-07-2018
4

05-10-2018
5

Toelichting
Vijfde verslag: Het is de curator niet gebleken dat zich paulianeuze transacties
hebben voorgedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste verslag: Opvragen administratie.

05-07-2018
4

Tw eede verslag: Correspondentie bestuurders.
Derde verslag: Inventarisatie ontvangen administratie en correspondentie
bestuurders.
Vierde verslag: Overleg en instructie externe deskundige en het opstellen van
een vragenbrief voor het bestuur.
Vijfde verslag: Correspondentie bestuur en nader onderzoek.

05-10-2018
5

Zevende verslag: Afronden onderzoek en aansprakelijkstelling.

03-04-2019
7

Negende verslag: Gesprekken en correspondentie met bestuurders.

03-10-2019
9

Tiende verslag: Correspondentie met de (advocaten van de) bestuurders en
de rechter-commissaris en het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

02-01-2020
10

Elfde verslag: Incasso schikkingsbedragen.

02-04-2020
11

Tw aalfde verslag: Incasso schikkingsbedragen.

02-07-2020
12

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 70.178,96

05-07-2018
4

Toelichting
Eerste verslag: EUR 190,58 + PM.
Tw eede verslag: EUR 245,03 + PM.
Derde verslag: EUR 60.299,76 + PM.
Vierde verslag: EUR 70.178,96.
€ 70.169,88

02-01-2020
10

Toelichting
Tiende verslag: EUR 70.169,88.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 259.080,00

05-07-2018
4

Toelichting
Eerste verslag: EUR 91.502,00.
Tw eede verslag: EUR 89.780,00.
Derde verslag: EUR 89.945,00.
Vierde verslag: EUR 259.080,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 87.138,94

05-07-2018
4

Toelichting
PM.
Derde verslag: EUR 87.138,94

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.193.425,19

05-07-2018
4

Toelichting
ABN AMRO Bank N.V. heeft op grond van haar pand- en hypotheekrechten een
bevoorrechte vordering van EUR 1.193.425,19 (voor uitw inning zekerheden).
Verw ezen w ordt naar 5.1 van dit verslag.
€ 737.763,12

03-01-2019
6

Toelichting
Zesde verslag: ABN AMRO Bank N.V. heeft opgave gedaan van haar actuele
vordering ten bedrage van EUR 737.763,12.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
71
Toelichting
Eerste verslag: 55.
Tw eede verslag: 67.
Derde verslag: 70.
Vierde verslag: 71.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

05-07-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 878.450,89

05-07-2018
4

Toelichting
Eerste verslag: EUR 409.285,85.
Tw eede verslag: EUR 550.294,29.
Derde verslag: EUR 808.473,43.
Vierde verslag: EUR 878.450,89.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vooruitzichten voor de crediteuren zijn slecht.

05-07-2018
4

Vijfde verslag: De concurrente schuldeisers zullen geen uitkering ontvangen.

05-10-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren.

05-07-2018
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-07-2018
4

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-07-2018
4

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-07-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

05-07-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Eerste verslag:
In de komende periode zullen de volgende onderw erpen aandacht verkrijgen:
- inventarisatie schuldenpositie;
- afw ikkeling eigendomsvoorbehouden;
- opvragen resterende administratie;
- onderzoek financiële administratie; en
- onderzoek paulianeuze handelingen/bestuurdersaansprakelijkheid.

05-07-2018
4

Tw eede verslag:
- controle uitkering ziekteverzuimverzekering;
- opvragen resterende administratie;
- onderzoek financiële administratie; en
- onderzoek paulianeuze handelingen/bestuurdersaansprakelijkheid.
Derde verslag:
- in ontvangst nemen resterende administratie;
- onderzoek financiële administratie; en
- onderzoek paulianeuze handelingen/bestuurdersaansprakelijkheid.
Vierde verslag:
- afw achten reactie bestuur;
- nader onderzoek paulianeuze handelingen/bestuurdersaansprakelijkheid.
Vijfde verslag:
- nader onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

05-10-2018
5

Zesde verslag:
- nader onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

03-01-2019
6

Zevende verslag:
- beraad vervolgstappen jegens bestuur.

03-04-2019
7

Achtste verslag:
- beraad vervolgstappen jegens bestuur (zie sub 7.5);
- beoordeling debiteurenportefeuille (zie sub 4.1).

03-07-2019
8

Negende verslag:
- beraad vervolgstappen jegens bestuur (zie sub 7.5);
- beoordeling debiteurenportefeuille (zie sub 4.1).

03-10-2019
9

Tiende verslag:
- incasso schikkingsbedragen (zie sub 7.5);
- beoordeling debiteurenportefeuille (zie sub 4.1).

02-01-2020
10

Elfde verslag:
- incasso schikkingsbedragen (sub 7.5);
- beoordeling debiteurenportefeuille (sub 4.1).

02-04-2020
11

Tw aalfde verslag:
- beoordeling debiteurenportefeuille (sub 4.1).
- op termijn: afw ikkeling

02-07-2020
12

Dertiende verslag:
- debiteurenincasso (sub 4.1).
- op termijn: afw ikkeling.

01-10-2020
13

Veertiende verslag: afw ikkeling.

31-12-2020
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement zal w orden
beëindigd.

05-07-2018
4

Veertiende verslag: Het faillissement zal vermoedelijk in de komende
verslagperiode w orden voorgedragen voor afw ikkeling.

31-12-2020
14

10.3 Indiening volgend verslag
31-3-2021

31-12-2020
14

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

05-07-2018
4

