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Algemene gegevens
Naam onderneming
F&S Betonbekistingen B.V.

16-08-2019
1

Gegevens onderneming
F&S Betonbekistingen B.V.
Kaartenmakerstraat 20
2984 CB Ridderkerk
Eerste inschrijving handelsregister 23 maart 1979
KVK 24133947

16-08-2019
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met het aannemen van w erk. In dit kader
w erden er in het verleden vooral funderingen van beton gemaakt in opdracht
van kleinere opdrachtgevers. De laatste periode voor datum faillissement w erd
er nog maar voor één grote opdrachtgever gew erkt. De w erkzaamheden
w erden middels de inhuur van diverse ZZP'ers verricht.

Financiële gegevens

16-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 683.768,00

€ 79.479,00

€ 263.198,00

2019

€ 472.828,00

€ -162.603,00

€ 82.803,00

2017

€ 556.948,00

€ 44.885,00

€ 147.876,00

2018

€ 796.214,00

€ 3.979,00

€ 203.112,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens zijn herhaaldelijk opgevraagd bij de boekhouder, toegezegd
doch nog niet ontvangen.

16-08-2019
1

Van de boekhouder zijn de financiële gegevens ontvangen. De cijfers van 2016
t/m 2018 zijn ontleend aan de jaarrekening over het desbetreffende jaar. De
cijfers van 2019 zijn ontleend aan de kolommenbalans en hebben betrekking
op de periode van 1 januari t/m 30 juni. De ontvangen administratieve stukken
zien er gestructureerd uit.

15-11-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

16-08-2019
1

Toelichting
Anders dan de DGA is er geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

16-08-2019
1

€ 3.126,16

15-11-2019
2

Toelichting
De aangetroffen activa is verkocht w aarover hierna meer.
€ 8.571,09

14-02-2020
3

€ 8.561,94

14-08-2020
5

€ 16.061,94

09-06-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-7-2019

16-08-2019
1

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

15-11-2019
2

t/m
15-12-2019
van
16-12-2019

14-02-2020
3

t/m
13-2-2020
van
14-2-2020

14-05-2020
4

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020

14-08-2020
5

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020

13-11-2020
6

t/m
12-11-2020
van
13-11-2020

12-02-2021
7

t/m
11-2-2021
van
12-2-2021

12-05-2021
8

t/m
11-5-2021
van
12-5-2021
t/m
9-6-2021

Bestede uren

09-06-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

40 uur 22 min

2

28 uur 21 min

3

12 uur 33 min

4

3 uur 36 min

5

5 uur 18 min

6

9 uur 54 min

7

7 uur 54 min

8

3 uur 12 min

9

9 uur 42 min

totaal

120 uur 52 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in de gefailleerde vennootschap w orden persoonlijk gehouden
door DGA de heer F. Schilthuizen. De heer Schilthuizen w as ook al een langere
tijd bestuurder van de vennootschap.

16-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zouden volgens de bestuurder geen lopende procedures zijn.

16-08-2019
1

Er is geen kennis genomen van lopende procedures.

15-11-2019
2

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn geïnventariseerd en zullen zo aangetroffen w orden
beëindigd.

16-08-2019
1

De aangetroffen verzekeringen zijn beëindigd.

15-11-2019
2

1.4 Huur

1.4 Huur
De bedrijfsruimte te Ridderkerk w erd gehuurd van een particuliere verhuurder.
Een deel van de gehuurde ruimte w erd onderverhuurd aan een derde. De huur
is na verkregen toestemming inmiddels opgezegd en met de derde zijn
afspraken gemaakt over de ontruiming.

16-08-2019
1

Na de verkoop van de aangetroffen activa zal getracht w orden te komen tot
een algehele ontruiming van het gehuurde w aarna oplevering aan de
verhuurder kan plaatsvinden.
Verkoop van de aangetroffen activa heeft plaatsgevonden en de bedrijfsruimte
is aan de verhuurder opgeleverd.

15-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder meent dat het in de loop der tijd steeds lastiger is gew orden
passende opdrachten/projecten te vinden w aardoor men al een langere
periode achter de feiten aan liep. De kosten w erden niet altijd goed gemaakt
door de omzet doch men heeft gepoogd door afvloeiing van personeel, de
verkoop van activa en financiële injecties door de bestuurder het hoofd boven
w ater te houden.

16-08-2019
1

Vanaf medio 2018 is er gew erkt eigenlijk nog maar voor één grote
opdrachtgever en w el ook op één project. Aldaar heeft men een dispuut
gekregen over de kw aliteit van het uitgevoerde w erk. De achterliggende
maanden is er w el gew erkt op het project doch de facturen w erden niet meer
voldaan. Daar de kosten van in het bijzonder de ingehuurde ZZP'ers door
liepen is de situatie onhoudbaar gew orden.
De in het eerste verslag genoemde oorzaken zijn in de achterliggende periode
bevestigd.

15-11-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

16-08-2019
1

Toelichting
Alleen de DGA in in loondienst

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

16-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-4-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen nadere w erkzaamheden te verrichten.

16-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Nvt
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Aanhangw agen

€ 2.541,00

Machines, gereedschappen en
bekistingsmaterialen

€ 2.401,41

totaal

€ 4.942,41

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een aantal machines en gereedschappen aangetroffen op de
bedrijfslocatie. Voorts is er een grote hoeveelheid bekistingsmaterialen
aangetroffen w aarmee de beton/ funderingsw erkzaamheden w erden
uitgevoerd.

16-08-2019
1

De aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn na toestemming van de rechtercommissaris verkocht via een internetveiling voor een bedrag van € 3.001,76.
Na aftrek van veilingkosten resteert voor de boedel een opbrengst van €
2.401,41. Afrekening met het veilingbedrijf heeft plaatsgevonden.

15-11-2019
2

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is gebleken dat vlak voor
faillissementsdatum een aanhangw agen is verkocht aan een crediteur,
w aarvan de verkoopprijs is verrekend met de openstaande schulden van deze
crediteur. De curator heeft deze transactie vernietigd en de crediteur gemaand
om de verkoopprijs van de aanhangw agen aan de boedel betalen. Een bedrag
van € 2.541,00 is op de boedelrekening ontvangen, w aarmee dit is afgedaan.

14-02-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zouden geen fiscale vorderingen zijn volgens de bestuurder ter zake van
Omzetbelasting en/of Loonbelasting.

16-08-2019
1

De fiscus heeft over de periode mei-juni 2019 w el vorderingen ingediend ter
zake van omzetbelasting en loonbelasting.

15-11-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De aangetroffen bedrijfsmiddelen zullen moeten w orden verkocht.

16-08-2019
1

Geen nadere w erkzaamheden meer te verrichten.

15-11-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Lijm, emballage

€ 59,25

totaal

€ 59,25

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Bij taxatie van de bedrijfsmiddelen is gebleken dat er toch sprake w as van een
zeer geringe voorraad aan lijm en emballage. Via een internetveiling is deze
voorraad gelijk met het andere actief verkocht voor een bedrag van € 74,06.
Na aftrek van veilingkosten resteert voor de boedel een opbrengst van €
59,25. Afrekening met het veilingbedrijf heeft plaatsgevonden.

15-11-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen nadere w erkzaamheden meer te verrichten.

15-11-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bankmutaties na datum faill

€ 1.145,34

totaal

€ 1.145,34

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is op de bankrekening van de vennootschap na datum faillissement nog een
uitkering van de mobiliteitsverzekering ontvangen en enkele kleine
terugboekingen.

14-02-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nadere inventarisatie andere activa.

15-11-2019
2

De w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

09-06-2021
9

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 72.708,69

€ 16.758,59

€ 1.210,00

€ 1.210,00

€ 73.918,69

€ 17.968,59

Boedeldebiteur (onderhuur)
totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er w orden diverse facturen door één debiteur niet voldaan. Het dossier w ordt
geïnventariseerd en de debiteur zal w orden aangeschreven.

16-08-2019
1

Een deel van de bedrijfsruimte w erd onderverhuurd aan een derde. De huur is
nog voor enkele maand gefactureerd. De huur dient geïncasseerd te w orden.
De curator heeft de openstaande huur geïncasseerd. Het verschuldigde bedrag
van € 1.210,00 inclusief omzetbelasting is door de huurder voldaan en op de
boedelrekening ontvangen.

15-11-2019
2

Uit de administratie is gebleken dat er aan vorderingen op debiteuren een
bedrag van
€ 72.708,69 open staat. Met de pandhouder is afgesproken dat de boedel de
debiteuren een eerste aanmaning stuurt en is in afw achting van de reactie van
de debiteuren. Hierna zal er met de bank w orden overlegd.
Er zijn feitelijk tw ee debiteuren voor een totaalbedrag van € 72.420,69. De
vordering op de ene debiteur betreft een relatief laag bedrag van € 3.461,36,
w aarvan inmiddels is vastgesteld dat een deelbetaling al eerder w erd
ontvangen. Het restant van € 1.758,59 is inmiddels van deze debiteur
ontvangen.

14-02-2020
3

De tw eede debiteur dient volgens de administratie nog een bedrag van €
68.959,33 te voldoen. Deze facturen zien op de w erkzaamheden met
betrekking tot het project dat kort voor faillissementsdatum is afgebroken.
Door de boedel w ordt er inmiddels overleg gevoerd met deze debiteur.
De vordering w ordt door de debiteur betw ist, althans er w ordt schade
geclaimd en een beroep op verrekening gedaan. Er is niet tot een minnelijke
afspraak te komen met deze debiteur. De curator overlegt met de pandhouder
omtrent de opvolging.

14-05-2020
4

De vordering w ordt in overleg met de bestuurder nader geïnventariseerd
w aarna de pandhouder de beslissing neemt hoe verder op te volgen. Er w ordt
gestreefd dit punt in de komende verslagperiode af te ronden.

14-08-2020
5

Naar aanleiding van de informatie van de bestuurder heeft de curator de
incasso van de vordering op de debiteur op zich genomen en de debiteur
nogmaals gemaand het openstaande bedrag te voldoen. De debiteur heeft
laten w eten een advocaat in de hand te hebben genomen. De curator is in
afw achting van de reactie van de advocaat en hoopt de discussie met de
debiteur spoedig af te kunnen ronden in overleg met de pandhouder.

13-11-2020
6

De curator heeft een reactie van de advocaat van de debiteur ontvangen. De
vordering w ordt door de debiteur betw ist. Om tot afronding van de discussie te
komen heeft de curator in overleg met de pandhouder een schriftelijk voorstel
gedaan aan de advocaat van de debiteur om tot een minnelijke regeling te
komen. De curator is nog in afw achting van een reactie.

12-02-2021
7

De curator heeft een reactie van de advocaat van de debiteur ontvangen. De
debiteur gaat niet akkoord met het voorstel van de curator. Het bedrag dat de
curator voorstelt om tot een minnelijke regeling te komen w ordt te hoog
bevonden en tevens is het de vraag of de debiteur bereid is om een bedrag te
betalen gezien de betw isting van de facturen. De curator zal met de
pandhouder nader overleggen over een te sluiten minnelijke regeling of dat
rechtsmaatregelen w orden getroffen.

12-05-2021
8

Na overleg met de pandhouder heeft de curator de debiteur een nieuw
voorstel gedaan om tot een minnelijke regeling te komen. De debiteur is met
het voorstel van betaling van € 15.000 tegen finale kw ijting akkoord gegaan.

09-06-2021
9

Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen. Met de pandhouder is een
vergoeding van 50% voor de boedel afgesproken, zodat € 7.500,00 voor de
boedel resteert. Afrekening met de pandhouder heeft inmiddels
plaatsgevonden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso van de vorderingen op debiteuren.

16-08-2019
1

Overleg met debiteur inzake het treffen van een regeling en eindafw ikkeling
van dit punt.

12-02-2021
7

De w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

09-06-2021
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 25.000,00

16-08-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank bedraagt thans afgerond € 25.000,-- en de bank
meent als zekerheid een pandrecht op debiteuren te hebben.

5.2 Leasecontracten
NVT

5.3 Beschrijving zekerheden

16-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank meent een pandrecht op debiteuren te hebben. De curator
onderzoekt dit en treedt in overleg met de bank omtrent de afw ikkeling en
opvolging.

16-08-2019
1

Het pandrecht van de bank is rechtsgeldig gevestigd. De curator heeft met de
bank afgesproken een eerste sommatie te sturen w aarna er met de bank
nader overleg over de incasso w ordt gevoerd. Zie bij punt 4 voor de verdere
w erkzaamheden met betrekking tot de incasso van de vorderingen op
debiteuren.

15-11-2019
2

De curator overlegt met de bank nadat de uitkomsten uit het overleg met de
enig overgebleven debiteur bekend zijn.

14-02-2020
3

In overleg met de bank heeft de curator een voorstel gedaan aan de debiteur
om tot een minnelijke regeling te komen. De curator is in afw achting van een
reactie van de debiteur.

12-02-2021
7

De debiteur gaat niet akkoord met het voorstel van de curator. In overleg met
de pandhouder zal de curator nagaan of een minnelijke regeling nog haalbaar
is of dat verdere juridische stappen w orden ondernomen.

12-05-2021
8

Na overleg met de pandhouder heeft de curator de debiteur een nieuw
voorstel gedaan om tot een minnelijke regeling te komen. De debiteur is met
het voorstel van betaling van € 15.000 tegen finale kw ijting akkoord gegaan.
Met de pandhouder is een vergoeding van 50% voor de boedel afgesproken.
Het bedrag ad € 7.500,00 is met de pandhouder afgerekend.

09-06-2021
9

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor

16-08-2019
1

Is afgew ikkeld.

09-06-2021
9

5.5 Eigendomsvoorbehoud
NVT

16-08-2019
1

5.6 Retentierechten
NVT

16-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
NVT

5.8 Boedelbijdragen

16-08-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie van de positie van de bank en afw ikkeling incasso vorderingen
op debiteuren al dan niet in overleg met de bank.

16-08-2019
1

Afw ikkelen pandrecht van de bank.

15-11-2019
2

Het pandrecht is afgew ikkeld met de bank. De w erkzaamheden voor dit
onderdeel zijn hiermee afgerond.

09-06-2021
9

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
NVT

16-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

16-08-2019
1

De curator heeft de administratie van de boekhouder ontvangen en heeft dit

15-11-2019

thans in onderzoek.

2

Het onderzoek nar de administratie is afgerond. De bevindingen zijn schriftelijk
kenbaar gemaakt aan de bestuurder. De curator is momenteel in overleg met
de bestuurder met betrekking tot de bevindingen.

14-02-2020
3

De curator is nog in overleg met de advocaat van de bestuurder inzake de
bevindingen. Zie ook bij punt 7.5.

14-05-2020
4

Op grond van het gevoerde overleg en de bevindingen uit het onderzoek is de
curator van mening dat is voldaan aan de boekhoudplicht. Dit onderzoek is
hiermee afgerond.

12-02-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is te laat gedeponeerd. De jaren daarvoor zijn niet
binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening gedeponeerd.

15-11-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
NVT

16-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht in 1979 zodat een mogelijke vordering reeds
lang verjaard is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
Van de boekhouder is de administratie digitaal ontvangen. De curator heeft het
onderzoek naar onbehoorlijk bestuur onderhanden. De curator verw acht het
onderzoek in de volgende verslagperiode af te kunnen ronden.

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is afgerond. De bevindingen zijn
schriftelijk kenbaar gemaakt aan de bestuurder. De advocaat van de
bestuurder heeft inmiddels gereageerd op de bevindingen van de curator en
betw ist diverse bevindingen. De discussie met de bestuurder is nog niet
afgerond. De curator verw acht in de komende verslagperiode tot een regeling
te komen.

Toelichting
De curator is nog immer in discussie met de advocaat van de bestuurder met
betrekking tot de bevindingen. De bestuurder betw ist de bevindingen en blijft
bij zijn standpunt. Tevens ziet de bestuurder geen reden om een minnelijke
regeling te treffen. De curator beraadt zich nog over verder te nemen stappen.

Toelichting
De discussie met de bestuurder w ordt nog immer gevoerd en de curator tracht
de komende verslagperiode tot een afronding van dit punt te komen.

Toelichting
De curator heeft de discussie met de bestuurder nog niet af kunnen ronden en
is nog immer verw ikkeld in een discussie met de advocaat van de bestuurder.
Momenteel is de curator in afw achting van een schriftelijke reactie van de
advocaat van de bestuurder. De curator streeft er naar om in de komende
verslagperiode tot een afronding te komen.
Nee
Toelichting
De curator heeft een schriftelijke reactie van de advocaat van de bestuurder
ontvangen. De bevindingen uit het onderzoek w orden door de advocaat
w eerlegd en de curator kan zich hier grotendeels in vinden. De curator acht het
niet opportuun nadere acties jegens de bestuurder te ondernemen.

7.6 Paulianeus handelen

16-08-2019
1

15-11-2019
2

14-02-2020
3

14-05-2020
4

14-08-2020
5

13-11-2020
6

12-02-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-08-2019
1

In onderzoek

15-11-2019
2

Toelichting
Van de boekhouder is de administratie digitaal ontvangen. De curator heeft het
onderzoek naar paulianeus handelen onderhanden. De curator verw acht het
onderzoek in de volgende verslagperiode af te kunnen ronden.
In onderzoek

14-02-2020
3

Toelichting
Het onderzoek naar paulianeus handelen is afgerond. De bevindingen zijn
schriftelijk kenbaar gemaakt aan de bestuurder. Er is een bedrijfsauto verkocht
aan de DGA w aarvan de opbrengst door de vennootschap is aangew end voor
betaling van specifieke crediteuren. Hierdoor is de w ettelijke rangorde
doorbroken. De advocaat van de bestuurder heeft inmiddels gereageerd op de
bevindingen van de curator en betw ist diverse bevindingen. De discussie met
de bestuurder w ordt voortgezet.
In onderzoek

14-05-2020
4

Toelichting
De curator is nog in discussie met de advocaat van de bestuurder met
betrekking tot de bevindingen. De bestuurder betw ist de bevindingen en blijft
bij zijn standpunt. Tevens ziet de bestuurder geen reden om een minnelijke
regeling te treffen. De curator komt naar verw achting in de volgende
verslagperiode tot een afronding van dit punt.

Toelichting
Afronding is nog niet geschied. Er w ordt thans getracht op korte termijn tot
een afronding te komen.

Toelichting
Momenteel is de curator met betrekking tot dit punt in discussie met de
advocaat van de bestuurder. De curator is in afw achting van een schriftelijke
reactie van de advocaat en streeft er naar om in de komende verslagperiode
tot een afronding te komen.
Nee
Toelichting
De curator heeft een schriftelijke reactie van de advocaat van de bestuurder
ontvangen. De bevindingen uit het onderzoek w orden door de advocaat
w eerlegd en de curator kan zich hier grotendeels in vinden. De curator acht het
niet opportuun nadere acties jegens de bestuurder te ondernemen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

14-08-2020
5

13-11-2020
6

12-02-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator
verw acht het onderzoek in de volgende verslagperiode af te kunnen ronden.

15-11-2019
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De bestuurder betw ist diverse
bevindingen en is hierover in discussie met de curator. De curator verw acht de
discussie in de komende verslagperiode af te kunnen ronden en tot een
regeling te komen.

14-02-2020
3

Zie onder 7.6

14-05-2020
4

De discussie met de advocaat van de bestuurder is afgerond. De curator kan
zich grotendeels vinden in de argumenten van de bestuurder. Er w orden geen
verdere stappen tegen de bestuurder ondernomen.

12-02-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek administratie en overleg met de bestuurder.

16-08-2019
1

Idem.

15-11-2019
2

Overleg met bestuurder.

14-02-2020
3

Afronden discussie met bestuurder.

13-11-2020
6

De w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

12-02-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-08-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 11.053,00

16-08-2019
1

Toelichting
Vennootschapsbelasting
€ 56.376,79

15-11-2019
2

Toelichting
De vordering heeft betrekking op diverse belastingen.
€ 68.976,79

13-11-2020
6

Toelichting
Deze vordering is inclusief de aanslag ex art. 29, lid 7 W et OB.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

16-08-2019
1

14

14-02-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 21.901,85

16-08-2019
1

€ 121.004,29

14-02-2020
3

€ 121.112,06

12-05-2021
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

16-08-2019
1

Naar verw achting zal er voor concurrente crediteuren geen uitkering
beschikbaar komen.

12-02-2021
7

De curator gaat over tot afw ikkeling van het faillissement. Aan de preferente
en concurrente crediteuren kan geen uitkering plaatsvinden.

09-06-2021
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie

16-08-2019
1

De w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

09-06-2021
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

14-02-2020
3

9.2 Aard procedures
N.v.t.

14-02-2020
3

9.3 Stand procedures
N.v.t.

14-02-2020
3

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

14-02-2020
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- inventarisatie en onderzoek oorzaken van het faillissement;
- verkoop activa;
- incasso debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkeling positie Rabobank;
- inventarisatie schuldpositie.

16-08-2019
1

- inventarisatie en onderzoek oorzaken van het faillissement;
- incasso debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkeling positie Rabobank;
- inventarisatie schuldpositie.

15-11-2019
2

- incasso debiteuren;
- afw ikkeling positie Rabobank;
- afw ikkeling rechtmatigheidsonderzoek met bestuurder;
- inventarisatie schuldpositie.

14-02-2020
3

Zie verslag 3

14-05-2020
4

- incasso enige debiteur en overleg pandhouder Rabobank;
- afw ikkeling rechtmatigheidsonderzoek met bestuurder.

14-08-2020
5

Idem.

13-11-2020
6

- het treffen van een regeling met enige debiteur;
- afw ikkeling faillissement.

12-02-2021
7

Afw ikkeling faillissement.

09-06-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

16-08-2019
1

Naar verw achting zal het faillissement in het eerste half jaar van 2021 w orden
afgew ikkeld. Het volgende verslag w ordt over drie maanden ingediend of
mogelijk eerder w anneer er een regeling is getroffen met de debiteur. De
curator zal daarna tot afw ikkeling van het faillissement overgaan.

12-02-2021
7

Afw ikkeling kan nog niet plaatsvinden. Er w ordt gestreefd naar afw ikkeling in
de komende verslagperiode.

12-05-2021
8

De curator heeft een minnelijke regeling kunnen treffen met de debiteur.
Hiermee zijn alle w erkzaamheden afgerond en zal de curator overgaan tot
afw ikkeling van het faillissement. Dit verslag dient als eindverslag te gelden.

09-06-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

