Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

12
02-06-2021
F.10/18/275
NL:TZ:0000061203:F001
07-08-2018

R-C
Curator

mr. J.C.A.T. Frima
mr P.A. de Lange

Algemene gegevens
Naam onderneming
W 46NL B.V.

06-09-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W 46NL B.V. (KvK
63906686), statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd te 3198 LB
Europoort Rotterdam aan de Dintelw eg 111.

06-09-2018
1

Activiteiten onderneming
Het reviseren van tandw ielkasten van (container)kranen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 139.605,00

€ 4.722,00

€ 114.349,00

2016

€ 983.922,00

€ 76.566,00

€ 449.896,00

2017

€ 1.348.566,00

€ -205.720,00

€ 407.941,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

06-09-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

06-09-2018
1

Boedelsaldo
€ 1.300,75

06-09-2018
1

€ 3.741,00

05-12-2018
2

€ 9.681,00

05-03-2019
3

€ 12.220,06

05-06-2019
4

€ 12.020,06

04-09-2019
5

€ 12.020,06

02-03-2021
11

€ 12.014,76

02-06-2021
12

Verslagperiode
van
7-8-2018

06-09-2018
1

t/m
6-9-2018
van
7-9-2018

05-12-2018
2

t/m
5-12-2018
van
6-12-2018

05-03-2019
3

t/m
5-3-2019
van
6-3-2019

05-06-2019
4

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

04-09-2019
5

t/m
4-9-2019
van
5-9-2019

12-12-2019
6

t/m
12-12-2019
van
13-12-2019

12-03-2020
7

t/m
12-3-2020
van
13-3-2020

12-06-2020
8

t/m
12-6-2020
van
13-6-2020

02-09-2020
9

t/m
2-9-2020
van
3-9-2020

02-12-2020
10

t/m
2-12-2020
van
3-12-2020

02-03-2021
11

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021
t/m
2-6-2021

Bestede uren

02-06-2021
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

102 uur 42 min

2

46 uur 12 min

3

28 uur 54 min

4

1 uur 48 min

5

0 uur 30 min

6

7 uur 57 min

7

1 uur 30 min

8

0 uur 42 min

9

0 uur 51 min

10

0 uur 57 min

11

4 uur 36 min

12

13 uur 12 min

totaal

209 uur 51 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W 46NL B.V. is
opgericht op 12 augustus 2015 en met ingang van 13 augustus 2015
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 63906686.
De bedrijfsactiviteiten bestonden uit het reviseren van tandw ielkasten van
(container)kranen.
Vanaf de datum der oprichting zijn de heer P. van W ingerden en de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I. van W ingerden Beheer B.V.
(KvK 24431974) bestuurders van de gefailleerde vennootschap. Bestuurder en
enig aandeelhouder van I. van W ingerden Beheer B.V. is de heer I. van
W ingerden.
De aandelen in de besloten vennootschap w orden gehouden door P. van
W ingerden (51 aandelen), I. van W ingerden Beheer B.V. (25 aandelen) en de
heer T.L. Tomasouw (24 aandelen).

1.2 Lopende procedures

06-09-2018
1

1.2 Lopende procedures
Het bestuur van de gefailleerde vennootschap heeft de curator bericht dat de
gefailleerde vennootschap geen partij is in een lopende procedure. Via andere
w egen is de curator evenmin bekend gew orden met een lopende procedure
w aarin de gefailleerde vennootschap partij zou kunnen zijn.

06-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
Het bestuur van de gefailleerde vennootschap heeft de curator desgevraagd
bericht dat er geen sprake meer is van lopende verzekeringen. Mocht
desondanks nog sprake blijken te zijn van een verzekering, dan zal deze
beëindigd w orden.

06-09-2018
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap had in ieder geval de beschikking over de gehele
benedenverdieping (w aaronder een w erkplaats en kantoor) en (een deel van)
het buitenterrein van het pand te 3198 LB Europoort Rotterdam aan de
Dintelw eg 111.

06-09-2018
1

De mogelijke huurovereenkomst is - indien en voor zover vereist - opgezegd.

05-03-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.

06-09-2018
1

Als belangrijke oorzaak van het faillissement noemde het bestuur van de
gefailleerde vennootschap de opzegging van de samenw erking door de
grootste klant van de gefailleerde vennootschap. Nader onderzoek vindt nog
plaats.
De door het bestuur genoemde opzegging van de samenw erking van de
grootste klant van de gefailleerde vennootschap is met vraagtekens omgeven.
Aangezien de ondernemingsactiviteiten zijn verhangen naar de op 5 februari
2019 in staat van faillissement verklaarde besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid BBS Group B.V. (F.10/19/60) is dat in ieder geval
een oorzaak van het faillissement.

12-12-2019
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

06-09-2018
1

Personeelsleden
0

05-03-2019
3

Toelichting
Het personeel w as tot 1 mei 2018 in dienst van de gefailleerde vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid W 46NL B.V. De curator, het UW V en het Hof
Den Haag is gebleken dat het personeel uit W 46NL B.V. is overgegaan naar de
op 5 februari 2019 in staat van faillissement verklaarde vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid BBS Group B.V. (F.10/19/60).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

06-09-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-8-2018

1

de arbeidsovereenkomst is indien en voor zover vereist opgezegd.

8-8-2018

9

de arbeidsovereenkomsten zijn indien en voor zover vereist
opgezegd

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
Corresponderen met het personeel, het UW V en het bestuur van de
gefailleerde vennootschap.

06-09-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is
evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

06-09-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Kadastraal onderzoek.

06-09-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van het bestuur had de gefailleerde vennootschap geen
bedrijfsmiddelen (meer) in eigendom. De uit de jaarrekeningen blijkende activa
van de gefailleerde vennootschap zou op of omstreeks 1 mei 2018 zijn
verkocht voor een bedrag van € 24.807,42 aan een aan het bestuur gelieerde
vennootschap. De koopprijs zou zijn verrekend. De kopende partij heeft
voorgesteld voornoemde bedrag alsnog in een tw eetal termijnen aan de
boedel te voldoen. De curator beraadt zich over het gedane voorstel.

06-09-2018
1

Op het buitenterrein en in het pand te 3198 LB Europoort Rotterdam aan de
Dintelw eg 111 bevinden zich meerdere bedrijfsmiddelen. Het betreft een
w erkplaats met gereedschappen, alsmede een kantoor met kantoorinventaris.
Alle aldaar aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn in het bezit van de gefailleerde
vennootschap en w orden vermoed eigendom van de gefailleerde
vennootschap te zijn. Nader onderzoek vindt nog plaats.
De met het bestuur van de gelieerde vennootschap gesloten activaovereenkomst is door de curator vernietigd.

05-12-2018
2

Er vindt overleg plaats over inventarisatie en retournering.

05-03-2019
3

De locatie w aar de activa zich bevindt is gew ijzigd. Dit zal onderw erp van
gesprek met de (middellijk) bestuurder zijn.

02-03-2021
11

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft op 15 augustus 2018 bodembeslag gelegd. Door een
aantal partijen is bezw aar gemaakt bij de Belastingdienst.

06-09-2018
1

Het door de Belastingdienst gelegde bodembeslag is opgeheven.

05-12-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Het vaststellen van de aanw ezige bedrijfsmiddelen, alsmede het
corresponderen met de Belastingdienst aangaande het bodembeslag.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

06-09-2018
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft voorraden aangetroffen te 3198 LB Europoort Rotterdam aan
de Dintelw eg 111. Ook hiervoor geldt dat alle aldaar aangetroffen voorraden in
het bezit zijn van de gefailleerde vennootschap en vermoed w orden eigendom
te zijn van de gefailleerde vennootschap. Nader onderzoek vindt nog plaats.

06-09-2018
1

Volgens opgave van het bestuur w as er geen sprake van onderhanden w erk.
Nader onderzoek vindt nog plaats.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het vaststellen van de aanw ezige voorraden.

06-09-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Aflossing op geldlening

€ 4.300,00

totaal

€ 4.300,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft een viertal (lease)auto’s aangetroffen en veiliggesteld. De
betreffende leasemaatschappijen zijn meermaals verzocht kopieën van de
leaseovereenkomsten te overleggen.

06-09-2018
1

Uit de administratie blijken diverse leningen. De overeenkomsten van
geldlening en onderliggende administratieve bescheiden zijn opgevraagd bij
het bestuur.
Op faillissementsdatum w as er sprake van een positief saldo van € 139,06 op
een bij de Rabobank aangehouden rekening. De Rabobank is verzocht
voornoemd bedrag te doen bijschrijven op te boedelrekening.
Uit de administratie is een aan een voormalig personeelslid verstrekte
geldlening gebleken. Per faillissementsdatum bedroeg het openstaande
bedrag € 4.300,00. De lening w ordt thans in maandelijkse termijn afgelost.

05-12-2018
2

Inmiddels zijn alle leaseauto’s vrijgegeven aan de betreffende
leasemaatschappijen.

05-03-2019
3

Het bedrag van € 4.300,00 aangaande de aan een voormalig personeelslid van
de gefailleerde vennootschap verstrekte geldlening is volledig geïncasseerd.

05-06-2019
4

Het op faillissementsdatum aanw ezige positieve saldo op een bij de Rabobank
aangehouden rekening van € 139,06 is ontvangen op de boedelrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Veiligstellen auto’s, alsmede corresponderen met de leasemaatschappijen en
het bestuur van de gefailleerde vennootschap.

06-09-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteur

€ 3.630,00

Debiteur

€ 7.529,63

totaal

€ 11.159,63

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 3.630,00

€ 3.630,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van het bestuur is er sprake van een debiteurenvordering van
€ 7.529,63. Nader onderzoek vindt plaats.

06-09-2018
1

De curator is gebleken dat door de gefailleerde vennootschap w erkzaamheden
zijn verricht aan een inmiddels aan de opdrachtgever uitgeleverde
tandw ielkast. De met deze w erkzaamheden gepaard gaande kosten ad €
3.630,00 zijn aan de boedel voldaan.

05-03-2019
3

De onbetaald gelaten vordering ten bedrage van € 7.529,63 w ordt door de
debiteur erkent. De debiteur heeft echter een beroep gedaan op verrekening.

12-12-2019
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking met het bestuur.

06-09-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

5.2 Leasecontracten

06-09-2018
1

5.2 Leasecontracten
De curator heeft een viertal (lease)auto’s aangetroffen en veiliggesteld. De
betreffende leasemaatschappijen zijn meermaals verzocht kopieën van de
leaseovereenkomsten te overleggen. Bij het uitblijven van de gevraagde
kopieën zal de curator zich beraden over het vervolg.

06-09-2018
1

Na ontvangst van de boedelbijdrage zijn drie leaseauto’s vrijgegeven aan de
leasemaatschappij. Met een leasemaatschappij vindt nader overleg nog plaats

05-12-2018
2

Inmiddels zijn alle leaseauto’s vrijgegeven aan de betreffende
leasemaatschappijen.

05-03-2019
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een
zekerheidsrecht pretenderen.

06-09-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een
separatistenpositie pretenderen.

06-09-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is door een leverancier aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. De
onder eigendomsvoorbehoud geleverde (en niet onder het bodembeslag van
de Belastingdienst vallende) voorraden zijn door de curator vrijgegeven.

06-09-2018
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht.

06-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er is niet gereclameerd.

5.8 Boedelbijdragen

06-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 1.300,75

06-09-2018
1

Toelichting
Er is voor een totaalbedrag van € 1.300,75 (inclusief btw ) aan boedelbijdragen
ontvangen aangaande het vrijgeven van (niet onder het bodembeslag van de
Belastingdienst vallende) eigendommen van derden.
€ 2.541,00

05-12-2018
2

€ 4.151,00

05-03-2019
3

€ 3.951,00

04-09-2019
5

Toelichting
Door de leasemaatschappij is de factuur aangaande de boedelbijdrage tw ee
maal voldaan. In de onderhavige verslagperiode heeft er een restitutie
plaatsgevonden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken, het onderzoeken van rechten van derden, alsmede het
vrijgeven van (niet onder het bodembeslag van de Belastingdienst vallende)
eigendommen van derden.

06-09-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het bestuur berichtte de curator dat de bedrijfsactiviteiten op
faillissementsdatum feitelijk reeds w aren gestaakt. De curator heeft
vastgesteld dat er na faillissementsdatum nog w erkzaamheden zijn uitgevoerd
en de onderneming w erd voortgezet.

06-09-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

06-09-2018
1

6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een met de curator overeengekomen doorstart.

06-09-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er vindt onderzoek plaats naar de feitelijke doorstart van de onderneming.

06-09-2018
1

De curator is gebleken dat er daadw erkelijk sprake w as van een doorstart van
de onderneming door de op 5 februari 2019 in staat van faillissement
verklaarde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BBS Group
B.V. (F.10/19/60).

05-03-2019
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nader onderzoek vindt nog plaats.

06-09-2018
1

Een bestuurder is ex art. 2:10 BW verplicht van de vermogenstoestand van de
rechtspersoon en van alles betreffende de w erkzaamheden van de
rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze w erkzaamheden, op
zodanig w ijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige w ijze te bew aren, dat te
allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen w orden
gekend.

12-12-2019
6

Van een op zodanige w ijze gevoerde administratie is geen sprake. Er is
derhalve niet voldaan aan de in art. 2:10 BW opgenomen administratieplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 7 juni 2017
2015: 9 september 2016

06-09-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet
vereist.

06-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal (van € 100,00) is volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

06-09-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nader onderzoek vindt nog plaats.
Ja

06-09-2018
1

12-12-2019
6

Toelichting
Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht. De curator zal in (nader) overleg
treden met de bestuurders.
Ja

12-03-2020
7

Toelichting
De komende verslagperiode zal (nader) overleg met de bestuurders
plaatsvinden.
Ja

12-06-2020
8

Toelichting
Nader overleg vindt nog plaats.
Ja

02-03-2021
11

Toelichting
Er heeft reed een gesprek plaatsgevonden met een als feitelijk bestuurder
aangemerkte medew erker. Aankomende verslagperiode staat een bespreking
gepland met de tw eede (middellijk) bestuurder.
Ja
Toelichting
In de onderhavige verslagperiode heeft er onder andere aangaande de
rechtmatigheden een bespreking plaatsgevonden met de tw eede (middellijk)
bestuurder en zijn advocaat. Vervolgens zijn zijdens de boedel de
vorderingen en juridische grondslagen daarvan schriftelijk nader uiteengezet
en onderbouw d.
Naar verw achting zal de aankomende verslagperiode duidelijk w orden of
partijen tot een aan de situatie rechtdoende buitengerechtelijke regeling
kunnen komen.

7.6 Paulianeus handelen

02-06-2021
12

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nader onderzoek vindt nog plaats.

Toelichting
De curator zal in (nader) overleg treden met de bestuurders.

Toelichting
De komende verslagperiode zal (nader) overleg met de bestuurders
plaatsvinden.
Ja

06-09-2018
1

12-12-2019
6

12-03-2020
7

12-06-2020
8

Toelichting
Nader overleg vindt nog plaats.
Ja

02-03-2021
11

Toelichting
Er heeft reed een gesprek plaatsgevonden met een als feitelijk bestuurder
aangemerkte medew erker. Aankomende verslagperiode staat een bespreking
gepland met de tw eede (middellijk) bestuurder.
Ja

02-06-2021
12

Toelichting
In de onderhavige verslagperiode heeft er onder andere aangaande de
rechtmatigheden een bespreking plaatsgevonden met de tw eede (middellijk)
bestuurder en zijn advocaat. Vervolgens zijn zijdens de boedel de
vorderingen en juridische grondslagen daarvan schriftelijk nader uiteengezet
en onderbouw d.
Naar verw achting zal de aankomende verslagperiode duidelijk w orden of
partijen tot een aan de situatie rechtdoende buitengerechtelijke regeling
kunnen komen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek depot jaarrekeningen en nakoming stortingsverplichting.

06-09-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De faillissementskosten vormen een boedelvordering.

06-09-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 126.304,00

06-09-2018
1

Toelichting
Naar verw achting zal de Belastingdienst nog een vordering ten bedrage van
tenminste € 50.000,00 indienen aangaande in vooraftrek genomen
omzetbelasting.
€ 228.087,00

05-12-2018
2

€ 236.708,00

12-06-2020
8

€ 236.708,00

02-03-2021
11

€ 301.050,00

02-06-2021
12

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V dient haar mogelijke vordering nog kenbaar te maken.

Toelichting
Daar het UW V is gebleken dat het personeel uit W 46NL B.V. is overgegaan
naar de op 5 februari 2019 in staat van faillissement verklaarde vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid BBS Group B.V. (F.10/19/60) heeft het UW V in
onderhavig faillissement geen vordering ingediend.

06-09-2018
1

05-03-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich nog geen andere crediteuren met een preferente vordering bij
de curator gemeld.

Toelichting
Namens een voormalig personeelslid is een vordering ingediend ten bedrage
van € 5.145,31. Deze vordering is geplaatst op de lijst van betw iste
vorderingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

06-09-2018
1

05-03-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

06-09-2018
1

6

05-12-2018
2

8

05-03-2019
3

9

12-03-2020
7

9

02-03-2021
11

10

02-06-2021
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.051,72

06-09-2018
1

€ 113.941,28

05-12-2018
2

€ 169.383,95

05-03-2019
3

Toelichting
Tevens is er een vordering ingediend van € 344.297,87 aangaande een
gepretendeerde huurovereenkomst. Deze vordering is geplaatst op de lijst van
betw iste vorderingen.
€ 169.520,62

12-03-2020
7

€ 169.520,62

02-03-2021
11

€ 255.384,02

02-06-2021
12

Toelichting
In de onderhavige verslagperiode heeft de bestuurder een vordering
ingediend ten bedrage van € 85.863,40. Deze is geplaatst op de lijst van
voorlopig erkende crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de verw achte w ijze van afw ikkeling kan nog geen concrete uitspraak
gedaan w orden.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

06-09-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het inventariseren van de schuldenpositie.

06-09-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

06-09-2018
1

- het verkrijgen van de overeenkomsten van geldlening;
- het nader onderzoeken van de administratie, w aaronder de
debiteurenadministratie;
- het nader onderzoek doen naar andere vermogensbestanddelen;
- het onderzoeken van rechten van derden;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie;
- het onderzoeken van een feitelijke doorstart.
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:
- het nader onderzoeken van de administratie, w aaronder de
debiteurenadministratie;
- het nader onderzoek doen naar andere vermogensbestanddelen;

05-12-2018
2

- het onderzoeken van rechten van derden;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie;
- het onderzoeken van een feitelijke doorstart.
De inventarisatie en retournering van activa, alsmede het nader onderzoek
naar de rechtmatigheden geniet prioriteit.

05-03-2019
3

Zoals vermeld in punt 6.8 van onderhavig verslag is de curator gebleken dat er
sprake w as van een doorstart van de onderneming door de op 5 februari 2019
in staat van faillissement verklaarde besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid BBS Group B.V. (F.10/19/60).

05-06-2019
4

In het faillissement van BBS Group B.v. heeft op 1 april 2019 heeft een
faillissementsverhoor plaatsgevonden van de (feitelijk middellijk) bestuurder
van de gefailleerde vennootschap. Vervolgens heeft de curator op 8 april 2019
diverse administratie mogen ontvangen.
Het onderzoeken van (de aansluiting tussen) de administraties van W 46NL
B.V. en BBS Group B.V. geniet prioriteit.
Het voeren van overleg met de bestuurders omtrent de uitkomsten van het
administratie- en rechtmatighedenonderzoek geniet prioriteit.

12-12-2019
6

Het voeren van (nader) overleg met de bestuurders geniet prioriteit.

12-03-2020
7

Het voeren van nader overleg met de bestuurders geniet prioriteit.

12-06-2020
8

Overleg vindt nog plaats.

02-09-2020
9

Nader overleg met het bestuur vind nog plaats. De afspraak met de tw eede
(middellijk) bestuurder staat ingepland.

02-03-2021
11

In de onderhavige verslagperiode heeft er onder andere aangaande de
rechtmatigheden een bespreking plaatsgevonden met de tw eede (middellijk)
bestuurder en zijn advocaat. Vervolgens zijn zijdens de boedel de
vorderingen en juridische grondslagen daarvan schriftelijk nader uiteengezet
en onderbouw d.

02-06-2021
12

Naar verw achting zal de aankomende verslagperiode duidelijk w orden of
partijen tot een aan de situatie rechtdoende buitengerechtelijke regeling
kunnen komen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan nog geen concrete
uitspraak w orden gedaan.

06-09-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-9-2021

02-06-2021
12

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder de verslaglegging.

06-09-2018
1

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder de verslaglegging.

02-03-2021
11

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder de verslaglegging.

02-06-2021
12

Bijlagen
Bijlagen

