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Algemene gegevens
Naam onderneming
J&R Mechanical B.V.

16-05-2019
1

Gegevens onderneming
De onderneming is opgericht op 11 mei 1981 en gevestigd aan de Edisonstraat
11, 3133 KG te Vlaardingen. Statutaire zetel is Stellendam.
Handelsregisternummer 24226895.

16-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten van de
onderneming uit de vervaardiging van metalen constructiew erken en delen
daarvan. Volgens de bestuurder bestonden de activiteiten voornamelijk uit het
uitvoeren van leidingsw erk en reconstructie in de industrie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 1.894.425,09

€ -1.126.834,55

€ 3.249.207,14

2019

€ 0,00

€ -29.274,57

€ 3.194.249,59

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

16-05-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Deze cijfers zijn opgesteld op basis van de aangeleverde
grootboekadministratie.

16-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

16-05-2019
1

Toelichting
Voor het staken van de activiteiten w aren er nog 8 personeelsleden.

Boedelsaldo
€ 0,00

16-05-2019
1

€ 10.340,39

16-08-2019
2

€ 12.663,71

15-11-2019
3

€ 12.720,27

14-02-2020
4

€ 12.720,28

15-05-2020
5

€ 17.557,70

14-08-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-4-2019

16-05-2019
1

t/m
16-5-2019
van
17-5-2019

16-08-2019
2

t/m
16-8-2019
van
17-8-2019

15-11-2019
3

t/m
14-11-2019
van
15-11-2019

14-02-2020
4

t/m
11-2-2020
van
15-4-2020

15-05-2020
5

t/m
15-5-2020
van
14-8-2020

13-11-2020
7

t/m
12-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

31 uur 45 min

2

39 uur 33 min

3

12 uur 27 min

4

10 uur 27 min

5

7 uur 18 min

6

24 uur 6 min

7

16 uur 18 min

totaal

141 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
J&R Services B.V. is enig aandeelhouder. Bestuurder van de gefailleerde
vennootschap is Quist Project Support B.V. en middellijk bestuurder is de heer
J. Quist.

16-05-2019
1

De aandelen in J&R Services B.V. w orden voor 50% gehouden door Quist
Project Support B.V. en voor 50% door Rivium Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures
Thans loopt er een procedure bij de Rechtbank Rotterdam w aarbij J&R
Mechanical B.V. is gedagvaard. De curator heeft de rechtbank op de hoogte
gesteld van het faillissement.

16-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder zijn alle verzekeringen beëindigd.

16-05-2019
1

2)
Er zijn geen procedures bekend gew orden.

16-08-2019
2

1.4 Huur
De huurovereenkomst van de bedrijfsruimte aan de Edisonstraat 11 te
Vlaardingen is met terugw erkende kracht per 1 december 2018 overgenomen
door een andere partij, omdat gefailleerde haar verplichtingen uit hoofde van
de huurovereenkomst niet langer kon nakomen. Gefailleerde maakte gebruik
van de w erkplaats en de andere partij van de kantoorruimte.

1.5 Oorzaak faillissement

16-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder liepen de zaken in de zomer van 2018 een tijd minder
goed. Er is toen besloten om een samenw erking met een Spaans bedrijf aan te
gaan. Een deel van de personeelsleden is toen overgegaan naar het Spaanse
bedrijf en van de overige personeelsleden is afscheid genomen. J&R Mechanical
B.V. zou voor het Spaanse bedrijf opdrachten binnenhalen w elke ook voor een
deel door J&R Mechanical B.V. als onderaannemer zouden w orden uitgevoerd.
Een investeerder van gefailleerde had echter haar bedenkingen bij het
samenw erkingsverband en is haar pandrechten gaat uitoefenen. Door de
moeilijke markt w aarin J&R Mechanical B.V. opereert en de pech met projecten
heeft dit uiteindelijk geleid tot het faillissement.

16-05-2019
1

De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement.
2)
Er hebben besprekingen plaatsgevonden met de bestuurder en een
vertegenw oordiger van het in het eerste verslag genoemde Spaanse bedrijf.
De curator blijft onverminderd haar vraagtekens zetten bij de gang van zaken
in de maanden voorafgaand aan het faillissement. Het heeft er alle schijn van
dat er meer kosten zijn gemaakt dan dat er ooit opbrengsten konden w orden
gegenereerd.

16-08-2019
2

Een verder boeken- en oorzakenonderzoek staaft de eerdere vermoedens. Dit
zal verder w orden besproken onder het hoofdstuk rechtmatigheid.

15-11-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

16-05-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as er geen personeel meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

16-05-2019
1

Toelichting
In de zomer van 2018 zijn vier personeelsleden overgegaan naar het Spaanse
bedrijf w aar men mee w ilde samenw erken en de arbeidsrelaties met de
overige vier personeelsleden zijn per vaststellingsovereenkomst beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
N.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft contact opgenomen met het UW V inzake mogelijke
vorderingen die de w erknemers nog hebben met betrekking tot vakantiegeld
en pensioenafdracht. Het UW V handelt dit verder af met de betreffende
w erknemers. Voor dit onderdeel zijn geen verdere w erkzaamheden voorzien.

16-05-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

16-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

16-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

opbrengst veiling bedrijfsmiddelen

€ 9.185,78

€ 0,00

aanvullende opbrengst

€ 2.323,32

aanvullende opbrengst

€ 56,56

totaal

€ 11.565,66

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
1) De aanw ezige bedrijfsinventaris bij gefailleerde bestaat uit een aantal
machines en gereedschap. Deze belastingdienst heeft hier een pandrecht op
gevestigd. De overige bedrijfsinventaris zoals kantoormeubilair en computers
zijn door de bestuurder reeds verw ijderd. De curator doet hier onderzoek naar
en voert overleg met de belastingdienst over de verkoop van de inventaris.

16-05-2019
1

2)
- Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn de ter plaatse
aangetroffen zaken op een openbare internetveiling verkocht. De
veilinghouder heeft afgerekend met de boedel.
- De bestuurder heeft toegezegd nog enkele zaken in te leveren die eerder
door hem w aren verw ijderd. In dat kader is momenteel al een televisie
ingeleverd. Die w ordt binnenkort ingebracht op een openbare veiling.

16-08-2019
2

Er zijn nog enkele zaken verkocht op een internetveiling.

15-11-2019
3

W ederom een ingeleverde telefoon verkocht op een internetveiling.

14-02-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1) Er is sprake van bodemzaken.

16-05-2019
1

2)
In tegenstelling tot hetgeen in het 1e verslag is vermeld, is er géén sprake van
bodemzaken nu de huurovereenkomst reeds voor datum faillissement w as
beëindigd.

16-08-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1)
- Onderzoek naar mogelijkheden van verkoop bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek naar verw ijderde bedrijfsinventaris.

16-05-2019
1

2)
- monitoren juistheid en volledigheid van de alsnog in te leveren
(kantoor)inventaris.

16-08-2019
2

Er zal nog een laatste check plaatsvinden op compleetheid van hetgeen thans
is verkocht.

15-11-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

16-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
1) Geen w erkzaamheden voorzien.

16-05-2019
1

In de administratie van gefailleerde staat een post "nog te factureren omzet"
van € 141.787,00. Volgens verklaring van de bestuurder ziet dit op een post
uit 2017 die al eerder had moeten w orden afgeboekt. De administratie biedt
op dit punt dus geen helder inzicht.

15-11-2019
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

saldo bankrekening bij aanvang

€ 1.165,62

totaal

€ 1.165,62

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
1) In onderzoek.

3.9 Werkzaamheden andere activa

16-05-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
1) - nagaan andere activa

16-05-2019
1

2)
In het kader van het boekenonderzoek w orden ook mogelijk andere
activabestanddelen onderzocht.

16-08-2019
2

Geen nadere w erkzaamheden te voorzien.

15-11-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Pré faillissementsdebiteuren

€ 10.310,76

Uitkering uit faillissement van failliete
debiteur

€ 56.147,29

Verkoop restant vordering op Abengoa
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 4.772,52
€ 1.500,00

€ 66.458,05

€ 6.272,52

€ 0,00

Toelichting debiteuren
1) Uit de administratie blijkt een bedrag aan openstaande vorderingen van €
10.310,76. Volgens de bestuurder staat er nog een bedrag van ongeveer €
5.000 open aan openstaande facturen. De debiteuren zijn volgens de
bestuurder w el verpand. De curator doet onderzoek naar de hoogte van de
openstaande vorderingen en naar het gevestigde pandrecht.

16-05-2019
1

2) Uit het onderzoek naar de debiteuren en het pandrecht zijn nadere vragen
gerezen. De curator heeft deze aan de bestuurder en de pandhouder
voorgelegd en is in afw achting van een reactie hierop.

16-08-2019
2

De curator heeft overleg gehad met de pandhouder. Hieruit is gebleken dat er
thans geen debiteuren meer zijn.

15-11-2019
3

Gefailleerde blijkt een vordering te hebben op het eveneens gefailleerde
Abengoa Bioenergy. Recentelijk w erd een tussentijdse uitkering van 8,5%
verkregen.

14-08-2020
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1)
- Onderzoek naar openstaande vorderingen;
- Afw ikkeling openstaande vorderingen in overleg met pandhouder.

16-05-2019
1

2)
- Afw ikkeling openstaande vorderingen in overleg met pandhouder.

16-08-2019
2

Geen nadere w erkzaamheden te voorzien.

15-11-2019
3

Monitoren w anneer de slotuitkering volgt.

14-08-2020
6

In de afgelopen verslagperiode is duidelijk gew orden dat een eventuele
uitkering nog lang op zich zou kunnen w achten. Daarop heeft de curator
besloten de vordering te verkopen aan een externe partij.

13-11-2020
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
1) Er is nog geen vordering ingediend door een bank. Het saldo van de
rekening-courant bij de Rabobank had een positief saldo op
faillissementsdatum en de bank zal w orden verzocht om dit over te maken
naar de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
2)
Er zijn geen bancaire schulden bekend gew orden.

16-05-2019
1

16-08-2019
2

5.2 Leasecontracten
1) Volgens de bestuurder w as er sprake van operational lease van ongeveer
zeven auto's. Alle auto's zijn ingeleverd bij de leasemaatschappij dan w el
overgenomen door het Spaanse bedrijf. De curator gaat dit na.

16-05-2019
1

2) Dit punt is afgerond.

16-08-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
1) Volgens de bestuurder is er op de debiteuren een pandrecht gevestigd. De
curator heeft de pandakte opgevraagd en zal onderzoeken of het pandrecht
rechtmatig is gevestigd. Daarnaast is door de belastingdienst een stil
pandrecht gevestigd op de bedrijfsinventaris. Van overige zekerheden is de
curator tot op heden niet gebleken.

16-05-2019
1

2) De belastingdienst heeft afstand gedaan van haar recht op parate executie
als pandhouder op de bedrijfsinventaris. Terzake de pandhouder op de
debiteuren zijn er vragen voorgelegd aan de pandhouder en de bestuurder.

16-08-2019
2

De curator heeft overleg gehad met de pandhouders en de vragen zijn
beantw oord.

15-11-2019
3

5.4 Separatistenpositie
1) In onderzoek.

16-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1) In onderzoek.

16-05-2019
1

2) Er hebben zicht geen partijen met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

16-08-2019
2

5.6 Retentierechten
1) In onderzoek.

16-05-2019
1

2) Er hebben zicht geen partijen met een retentierecht gemeld.

16-08-2019
2

5.7 Reclamerechten
1) In onderzoek.

16-05-2019
1

2) Er hebben zicht geen partijen met een reclamerecht gemeld.

16-08-2019
2

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1)
- Onderzoek naar gevestigde pandrechten;
- Inventarisatie overige zekerheden.

16-05-2019
1

2)
- onderzoek pandrechten debiteuren.

16-08-2019
2

Geen nadere w erkzaamheden te voorzien.

15-11-2019
3

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

16-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

16-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

16-05-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

16-05-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

16-05-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

16-05-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

16-05-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

16-05-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1) Door gefailleerde zijn ordners aangeleverd met grootboekkaarten,
loonadministratie, kolommenbalans e.d. Met het onderzoek naar de
boekhoudplicht is aangevangen.

16-05-2019
1

2) Er w ordt nog onderzoek naar de boekhoudplicht gedaan.

16-08-2019
2

Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht. Uit de administratie kunnen immers
niet de rechten en plichten van de vennootschap w orden afgeleid.

15-11-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
1) De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft het jaar 2017. Dit betreft een
voorlopige jaarrekening.

16-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

16-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1) Een eventuele vordering uit hoofde van volstorting zou allang zijn verjaard.
De curator doet hier gaan nader onderzoek naar.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
1) In onderzoek.

Toelichting
2) De curator heeft diverse betrokkenen gesproken en zal aan de hand van
hetgeen haar is verteld nader onderzoek doen naar eventueel onbehoorlijk
bestuur.

Toelichting
Doordat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht is er sprake van onbehoorlijk
bestuur. Voorts meent de curator dat er ook op andere gronden sprake is van
onbehoorlijk bestuurd. Dit zal aan de bestuurder w orden voorgehouden.
Ja

16-05-2019
1

16-08-2019
2

15-11-2019
3

15-05-2020
5

Toelichting
De curator heeft een en ander aan de bestuurder voorgehouden. De
bestuurder is nog niet bereid gebleken een regeling met de curator te treffen.
De curator beraadt zich op de te nemen stappen en overlegt hierover met de
rechter-commissaris.

Toelichting
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris conservatoir
beslag gelegd op het aandeel van de bestuurder in een onroerende zaak om
deze verhaalmogelijkheid zeker te stellen. Het uitgangspunt van de curator is
nog steeds de bestuurder te bew egen tot het trefefn van een regeling. Hiertoe
zal er in de volgende verslagperiode een gesprek bij de rechter-commissaris
plaatsvinden.

7.6 Paulianeus handelen

14-08-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
1) In onderzoek.
In onderzoek

16-05-2019
1

16-08-2019
2

Toelichting
2) De curator heeft diverse betrokkenen gesproken en zal aan de hand van
hetgeen haar is verteld nader onderzoek doen naar eventueel paulianeus
handelen.
Ja

15-11-2019
3

Toelichting
De curator is van oordeel dat de bestuurder verw ijtbaar heeft gehandeld door
in het zicht van het faillissement allerlei kosten ten laste van de vennootschap
te laten komen zonder dat daar een noemensw aardige opbrengst tegenover
stond.
Diverse verzoeken om opheldering van de gang van zaken in die periode
hebben geen helder antw oord opgeleverd.
Ja

14-02-2020
4

Toelichting
De curator heeft haar bevindingen voorgehouden aan de bestuurder. De
bestuurder heeft verw eer gevoerd tegen de stelling dat er verw ijtbaar is
gehandeld en heeft toegezegd om meer helderheid te verschaffen. De curator
w acht dit af.
Ja

15-05-2020
5

Toelichting
De bestuurder heeft niet meer duidelijkheid verschaft en is nog niet bereid
gebleken een regeling met de curator te treffen. De curator beraadt zich op de
te nemen stappen en overlegt hierover met de rechter-commissaris.
Ja
Toelichting
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris conservatoir
beslag gelegd op het aandeel van de bestuurder in een onroerende zaak om
deze verhaalmogelijkheid zeker te stellen. Het uitgangspunt van de curator is
nog steeds de bestuurder te bew egen tot het trefefn van een regeling. Hiertoe
zal er in de volgende verslagperiode een gesprek bij de rechter-commissaris
plaatsvinden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

14-08-2020
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
2) De curator heeft diverse betrokkenen gesproken en zal aan de hand van
hetgeen haar is verteld nader onderzoek doen naar de rechtmatigheid.

16-08-2019
2

De curator zal haar bevindingen omtrent de rechtmatigheid aan de bestuurder
voorhouden.

15-11-2019
3

De curator heeft haar bevindingen omtrent de rechtmatigheid met de
bestuurder besproken. De bestuurder kan zich niet vinden in die bevindingen.
De curator en de bestuurder zijn in overleg hierover.

14-02-2020
4

De bestuurder is nog niet bereid gebleken een regeling met de curator te
treffen. De curator beraadt zich op de te nemen stappen en overlegt hierover
met de rechter-commissaris.

15-05-2020
5

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris conservatoir
beslag gelegd op het aandeel van de bestuurder in een onroerende zaak om
deze verhaalmogelijkheid zeker te stellen. Het uitgangspunt van de curator is
nog steeds de bestuurder te bew egen tot het trefefn van een regeling. Hiertoe
zal er in de volgende verslagperiode een gesprek bij de rechter-commissaris
plaatsvinden.

14-08-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1) De curator heeft de aangeleverde stukken aan een eerste onderzoek
onderw orpen. Aan de bestuurder zijn vragen voorgehouden. Na
beantw oording van die vragen zal het onderzoek w orden voortgezet.

16-05-2019
1

2)
De vragen zijn w elisw aar beantw oord, maar daarmee zijn niet alle
onduidelijkheden w eggenomen. De curator zet het onderzoek ter zake nog
voort.

16-08-2019
2

Voorhouden bevindingen rechtmatigheidsonderzoek aan de bestuurder.

15-11-2019
3

Overleg met de bestuurder over de bevindingen rechtmatigheidsonderzoek.

14-02-2020
4

Beraden te nemen stappen jegens bestuurder in overleg met rechtercommissaris.

15-05-2020
5

Afw ikkeling rechtmatigheid.

14-08-2020
6

Met toestemming van de rechter-commissaris is met de bestuurder
uiteindelijk een schikking getroffen die er toe heeft geleid dat een bedrag van
€ 50.000,00 in de boedel is gevloeid.

13-11-2020
7

Dit onderdeel is hiermee afgerond.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 379.197,00

16-08-2019
2

€ 390.077,00

14-02-2020
4

€ 390.077,00

15-05-2020
5

Toelichting
Bij de fiscus loopt nog een bezw aar tegen de aanslag ex artikel 29 lid 7 w et
OB. Nu een slotuitkering in zijn geheel aan de fiscus toekomt, lijkt het w einig
opportuun hier nog veel tijd en aandacht aan te besteden.

13-11-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 1.688,88

16-08-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.858,15

16-08-2019
2

Toelichting
2)
Voormalig w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

16-05-2019
1

30

16-08-2019
2

33

15-11-2019
3

38

14-02-2020
4

38

15-05-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 288.875,79

16-05-2019
1

€ 462.453,60

16-08-2019
2

€ 512.851,30

15-11-2019
3

€ 527.457,23

14-02-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1) Nog niet te overzien.

16-05-2019
1

2) Het ziet er niet naar uit dat er voor concurrente crediteuren een uitkering
beschikbaar zal komen.

16-08-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1) Inventarisatie schulden.

16-05-2019
1

2) Geen bijzondere w erkzaamheden voorzien.

16-08-2019
2

idem

15-05-2020
5

Er doen zich geen w ijzigingen meer voor in de schuldenlast.

14-08-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1) Versteden B.V.

16-05-2019
1

De heer J. Quist

14-08-2020
6

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
1) Handelszaak

16-05-2019
1

Handelszaak

14-08-2020
6

9.3 Stand procedures
1) Er w as een comparitie van partijen bepaald. De curator heeft de rechtbank
geinformeerd over het faillissement en is in afw achting van verdere
berichtgeving van de rechtbank.

16-05-2019
1

De procedure is ambtshalve doorgehaald.

15-11-2019
3

Er is conservatoir beslag gelegd met een lange dagvaardingstermijn, zodat
nog kan w orden getracht een regeling te treffen.

14-08-2020
6

Doordat er een regeling is getroffen met de bestuurder is er geen eis in de
hoofdzaak aanhangig gemaakt.

13-11-2020
7

9.4 Werkzaamheden procedures
1) - Afw achten berichtgeving rechtbank

16-05-2019
1

Geen nadere w erkzaamheden te voorzien.

15-11-2019
3

Indien er geen regeling w ordt getroffen, dan zal er een bodemprocedure
aanhangig w orden gemaakt mits hiervoor machtiging w ordt verleend door de
rechter-commissaris.

14-08-2020
6

Geen.

13-11-2020
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1)
- Onderzoek naar meegenomen bedrijfsinventaris;
- Verkoop aanw ezige bedrijfsinventaris;
- Onderzoek naar mogelijke incasso debiteuren;
- Onderzoek naar zekerheden;
- Overleg met bestuurder inzake eerste bevindingen boekenonderzoek;
- Inventarisatie schulden.

16-05-2019
1

2)
- Onderzoek naar meegenomen bedrijfsinventaris;
- Te gelde maken nagekomen bedrijfsinventaris;
- Onderzoek pandrecht debiteuren;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie schulden.

16-08-2019
2

- Voorhouden resultaten rechtmatigheidsonderzoek aan de bestuurder;
- Afronding verkoop overige activa en betaling daarvan.

15-11-2019
3

- Afronden rechtmatigheidsonderdeel

15-05-2020
5

Idem

14-08-2020
6

De curator laat in de komende periode het faillissement nog een keer
nalopen w aarna het zal w orden voorgedragen voor opheffing.

13-11-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1) Nog niet te overzien.

16-05-2019
1

2) Idem

16-08-2019
2

idem

15-05-2020
5

Binnen drie maanden na heden. Het huidige verslag heeft als eindverslag te
gelden.

13-11-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
1) Zie bij Plan van aanpak.

16-05-2019
1

2) Idem

16-08-2019
2

Bijlagen
Bijlagen

