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8
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NL:TZ:0000110675:F001
30-07-2019

mr. C.G.E. Prenger
mr L.T. van der Sluis

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bijl Security Company B.V.

30-08-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bijl Security
Company B.V. (KvK nummer: 57514097), statutair gevestigd te gemeente
Rotterdam en (voorheen) kantoorhoudende te (3077 AA) Rotterdam aan het
Van Zandvlietplein 1, hierna ook genoemd: “Curanda”. (1)

30-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens gegevens ontleend aan het handelsregister:

30-08-2019
1

SBI-code 8010 – Particuliere beveiliging.
Het uitvoeren van portiersdiensten en beveiligingsdiensten. (1)

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Activiteiten zijn reeds in 2014 gestaakt. (1)

Gemiddeld aantal personeelsleden

30-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Het handelsregister vermeldt: 9. Alle dienstverbanden zouden echter reeds in
2014 zijn geëindigd. (1)

30-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

30-08-2019
1

€ 2.500,00

20-05-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
30-7-2019

30-08-2019
1

t/m
30-8-2019
van
27-8-2019

28-11-2019
2

t/m
28-11-2019
van
29-11-2019

26-02-2020
3

t/m
26-2-2020
van
27-2-2020

26-05-2020
4

t/m
26-5-2020
van
27-5-2020

26-08-2020
5

t/m
26-8-2020
van
27-8-2020

26-11-2020
6

t/m
26-11-2020
van
27-11-2020

24-02-2021
7

t/m
24-2-2021
van
25-2-2021
t/m
20-5-2021

Bestede uren

20-05-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

18 uur 42 min

2

8 uur 12 min

3

1 uur 30 min

4

0 uur 36 min

5

3 uur 0 min

6

10 uur 12 min

7

2 uur 0 min

8

6 uur 6 min

totaal

50 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In het faillissement bestede uren zien op door de curator (en kantoorgenoten)
verrichte w erkzaamheden, resulterend in de stand van zaken als per
onderw erp in dit verslag vermeld.

30-08-2019
1

De inhoud van dit verslag is tot stand gekomen op basis van de eerste
bevindingen van de curator. Aan de inhoud van het verslag kunnen geen
rechten w orden ontleend. (1)
In de tw eede verslagperiode is de overhandigde administratie bestudeerd.
Voorts heeft contact plaatsgevonden met de middellijk bestuurder van Bijl
Security Company B.V. De curator heeft de middellijk bestuurder op de hoogte
gesteld van de w ettelijke vermoedens van artikel 2:248 lid 2 BW die in de
onderhavige situatie een rol spelen. De middellijk bestuurder heeft thans de
mogelijkheid om zich tegen het beroep op deze w ettelijke vermoedens te
verw eren. Voorts heeft contact plaatsgevonden met de aanvraagster van het
faillissement (het pensioenfonds). Verder heeft de curator bankafschriften van
een bankrekening die Bijl Security Company B.V. van ING Bank N.V. ontvangen
en bestudeerd. Tot slot heeft de curator tijd besteed aan overige
w erkzaamheden, w elke verband houden met de verslaglegging. (2)

28-11-2019
2

In de derde verslagperiode heeft de curator de administratie van de
(middellijk) bestuurder ontvangen, en heeft hij deze geïnventariseerd. Voorts
is tijd besteed aan de openbare verslaglegging en de boedeladministratie. (3)

26-02-2020
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator tijd besteed aan onderzoek,
openbare verslaglegging en boedeladministratie. (4)

26-05-2020
4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator overlegd met de advocaat van het
bestuur, Voorts heeft de curator tijd besteed aan de openbare verslaglegging.
(5)

26-08-2020
5

In de zesde verslagperiode heeft de curator overlegd met de advocaat van het
bestuur. Voorts heeft de curator tijd besteed aan de openbare verslaglegging.
(6)

26-11-2020
6

De curator is in gesprek met de advocaat van het bestuur over het oordeel van
de curator dat sprake zou zijn van een onbehoorlijke taakvervulling door het
bestuur. Voorts heeft de curator tijd besteed aan de openbare verslaglegging.
De komende verslagperiode beoogt de curator tot een afronding te komen in
het rechtmatigheidsonderzoek. Na afronding daarvan zullen alle
w erkzaamheden in dit faillissement zijn verricht. (7)

24-02-2021
7

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.
Een en ander heeft er, met toestemming van de rechter-commissaris
toegeleid dat met de bestuurder een schikking is getroffen. Het
schikkingsbedrag is in de afgelopen verslagperiode op de boedelrekening
ontvangen. Hiermee zijn alle w erkzaamheden in dit faillissement verricht en
ligt het faillissement voor afw ikkeling gereed. (8)

20-05-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Bijl Security Company is The Sikkema
Group Holding B.V., van w elke vennootschap de heer H. Sikkema bestuurder en
enig aandeelhouder is. (1)

30-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend: geen. (1)

30-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

1.4 Huur
Op datum faillissement is geen sprake (meer) van een huurovereenkomst. (1)

1.5 Oorzaak faillissement

30-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Omtrent de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder als volgt
verklaard.

30-08-2019
1

Nadat de bedrijfsactiviteiten in of omstreeks 2013 zijn overgenomen van Bijl
Security Service B.V., bleek het bestuur bij die overname niet volledig te zijn
geïnformeerd over de rechten en verplichtingen van de onderneming. De
vennootschap w erd geconfronteerd met hoge personeelskosten voor onder
andere zieke w erknemers, die niet door inkomsten uit opdrachten w erden
gedekt. De bedrijfsactiviteiten van curanda zijn in 2014 gestaakt nadat de
grootste opdrachtgever van curanda de overeenkomst heeft opgezegd,
althans niet heeft verlengd. Curanda meende dat sprake w as onrechtmatige
contractsopzegging en schadeplichtigheid, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot
een schikking. Het schikkingsbedrag w as echter onvoldoende om naast
advocaatkosten ook de opgelopen fiscale- en pensioenschulden te voldoen
terw ijl geen sprake w as van overige baten. De (middellijk) bestuurder van
curanda verkeerde in de veronderstelling dat het faillissement en afw ikkeling
van de vennootschap reeds een feit zou zijn gew eest zodat de uitspraak van
het faillissement op 29 juli 2019 op aanvraag van het Pensioenfonds als een
verrassing kw am.
De curator heeft de aangedragen oorzaken w aar relevant in onderzoek. (1)
De curator heeft de (middellijk) bestuurder in de eerste verslagperiode
gew ezen op zijn formele verplichtingen als statutair bestuurder. Tot op heden
is door de bestuurder nog geen toereikende verklaring afgelegd voor het
gebrek aan vervulling van de bestuurstaken (mede nu kennelijk ten onrechte
uitsluitend op derden is vertrouw d). (3)

26-02-2020
3

De curator heeft van de advocaat van het bestuur vernomen dat het bestuur
zich verw eert tegen het oordeel van de curator dat sprake zou zijn van een
onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. De advocaat van het bestuur
heeft de curator verzocht om hierover op korte termijn in gesprek te gaan. De
curator heeft aangegeven daartoe bereid te zijn. (5)

26-08-2020
5

De curator heeft met de advocaat van het bestuur gecorrespondeerd over zijn
oordeel dat sprake zou zijn van een onbehoorlijke taakvervulling. De curator
en de advocaat zijn hierover nog niet in gesprek gegaan. De curator beoogt dit
op korte termijn te doen. (6)

26-11-2020
6

De curator is in gesprek met de advocaat van het bestuur over het oordeel van
de curator dat sprake zou zijn van een onbehoorlijke taakvervulling door het
bestuur. De curator beoogt in de komende verslagperiode tot een afronding te
komen in het rechtmatigheidsonderzoek. Na afronding daarvan zullen alle
w erkzaamheden in dit faillissement zijn verricht. (7)

24-02-2021
7

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.
Een en ander heeft er, met toestemming van de rechter-commissaris
toegeleid dat met de bestuurder een schikking is getroffen. Het
schikkingsbedrag is in de afgelopen verslagperiode op de boedelrekening
ontvangen. Hiermee zijn alle w erkzaamheden in dit faillissement verricht en
ligt het faillissement voor afw ikkeling gereed. (8)

20-05-2021
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Geen. (1)

30-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De bestuurder heeft verklaard dat alle dienstverbanden met personeelsleden
reeds in 2014 met w ederzijds goedvinden zijn geëindigd. (1)

30-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom. (1)

30-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen. (1)

30-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda beschikt niet over materiële activa. (1)

30-08-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Curanda beschikt niet over bodemzaken w aarop de Belastingdienst zich
middels het bodemvoorrecht zou kunnen verhalen. (1)

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

30-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen. (1)

30-08-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen. (1)

30-08-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vooralsnog is van andere activa niet gebleken. (1)

30-08-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen. (1)

30-08-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover bekend niet van toepassing. De curator heeft de bekende banken
aangeschreven en in de gelegenheid gesteld een eventuele vordering kenbaar
te maken. (1)

5.2 Leasecontracten

30-08-2019
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Naar het zich laat aanzien: geen. (1)

30-08-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Activiteiten van curanda zouden reeds in 2014 zijn
gestaakt. (1)

30-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen. (1)

30-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen. (1)

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

30-08-2019
1

De curator heeft de bestuurder verzocht om inzage en inzicht in de (digitale en
fysieke) administratie van curanda te verstrekken teneinde deze aan een
onderzoek te kunnen onderw erpen. (1)

30-08-2019
1

In de visie van de curator heeft het bestuur niet aan haar boekhoudplicht ex
artikel 2:10 BW voldaan heeft. De curator heeft het voorgaande aan de
middellijk bestuurder medegedeeld en is, naar aanleiding daarvan, in
afw achting van een (eventueel) verw eer althans reactie van de middellijk
bestuurder. (2)

28-11-2019
2

De curator zal de bestuurder nog éénmaal de gelegenheid geven om gestelde
vragen en ingenomen stellingen in het rechtmatigheidsonderzoek toe te
lichten, w aarna de curator zal overgaan tot afronding van zijn
rechtmatigheidsonderzoek. (3)

26-02-2020
3

De curator heeft van de advocaat van het bestuur vernomen dat het bestuur
zich verw eert tegen het oordeel van de curator dat sprake zou zijn van een
onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. De advocaat van het bestuur
heeft de curator verzocht om hierover op korte termijn in gesprek te gaan. De
curator heeft aangegeven daartoe bereid te zijn. (5)

26-08-2020
5

De curator beoogt op korte termijn in gesprek te gaan met de advocaat van
het bestuur over het oordeel van de curator dat sprake zou zijn van een
onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. (6)

26-11-2020
6

De curator is in gesprek met de advocaat van het bestuur over het oordeel van
de curator dat sprake zou zijn van een onbehoorlijke taakvervulling door het
bestuur. De curator beoogt in de komende verslagperiode tot een afronding te
komen in het rechtmatigheidsonderzoek. (7)

24-02-2021
7

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.
Een en ander heeft er, met toestemming van de rechter-commissaris
toegeleid dat met de bestuurder een schikking is getroffen mede gelet op
overw egingen van proceseconomie en effecientie. Het schikkingsbedrag ad
EUR 2.500,00 is in de afgelopen verslagperiode op de boedelrekening
ontvangen. (8)

20-05-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. (1)

30-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Eventuele rechtsvorderingen uit hoofde van een volstortingsverplichting zijn
inmiddels verjaard. Om die reden laat de curator een nader onderzoek naar de
stortingsverplichting achterw ege. (1)

30-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderw erp van onderzoek. (1)
Ja

30-08-2019
1

28-11-2019
2

Toelichting
Zoals reeds onder “Boekhoudplicht” uiteengezet is, is de curator van oordeel
dat het bestuur niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW .
Dientengevolge staat (gelet op artikel 2:248 lid 2 BW ) onbehoorlijk bestuur
vast. Sinds de oprichting van de vennootschap zijn geen jaarrekeningen
gedeponeerd. Ook dat leidt er ingevolge artikel 2:394 juncto artikel 2:248 lid 2
BW toe dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de middellijk
bestuurder van het voorgaande op de hoogte gebracht. De middellijk
bestuurder w ordt thans in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren en
aan te tonen dat de schending van de boekhoudplicht en de deponeringsplicht
geen belangrijke oorzaken zijn gew eest van het faillissement. Voorts is in de
visie van de curator sprake gew eest van onbehoorlijke taakvervulling, in de zin
van artikel 2:9 BW . De middellijk bestuurder w ordt thans in de gelegenheid
gesteld om op dit standpunt te reageren. (2)

Toelichting
De curator zal de bestuurder nog éénmaal de gelegenheid geven om gestelde
vragen en ingenomen stellingen in het rechtmatigheidsonderzoek toe te
lichten, w aarna de curator zal overgaan tot afronding van zijn
rechtmatigheidsonderzoek. (3)
Ja

26-02-2020
3

26-05-2020
4

Toelichting
De curator heeft de bestuurder ruimschoots de tijd gegeven om tot
beantw oording daarvan over te gaan, maar heeft geen nadere verklaringen
c.q. antw oorden van de bestuurder ontvangen op de in de voorgaande
verslagperiodes gestelde vragen. Bij gebreke van een deugdelijke verklaring
door de bestuurder zal de curator dan ook tot afronding van het onderzoek
komen, met dien verstande dat de curator persisteert in de conclusie dat
sprake is gew eest van onbehoorlijke taakvervulling. (4)
Ja

26-08-2020
5

Toelichting
De curator heeft van de advocaat van het bestuur vernomen dat het bestuur
zich verw eert tegen het oordeel van de curator dat sprake zou zijn van een
onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. De advocaat van het bestuur
heeft de curator verzocht om hierover op korte termijn in gesprek te gaan. De
curator heeft aangegeven daartoe bereid te zijn. (5)
Ja

26-11-2020
6

Toelichting
De curator beoogt op korte termijn in gesprek te gaan met de advocaat van
het bestuur over het oordeel van de curator dat sprake zou zijn van een
onbehoorlijke taakvervulling door het besutur. (6)
Ja

24-02-2021

Toelichting
De curator is in gesprek met de advocaat van het bestuur over het oordeel van
de curator dat sprake zou zijn van een onbehoorlijke taakvervulling door het
bestuur. De curator beoogt in de komende verslagperiode tot een afronding te
komen in het rechtmatigheidsonderzoek. (7)
Ja

7

20-05-2021
8

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.
Een en ander heeft er, met toestemming van de rechter-commissaris
toegeleid dat met de bestuurder een schikking is getroffen mede gelet op
overw egingen van proceseconomie en effecientie. Het schikkingsbedrag is in
de afgelopen verslagperiode op de boedelrekening ontvangen. (8)

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

30-08-2019
1

Toelichting
Onderw erp van onderzoek. (1)

Toelichting
De curator heeft de bestuurder ruimschoots de tijd gegeven om tot
beantw oording daarvan over te gaan, maar heeft geen nadere verklaringen
c.q. antw oorden van de bestuurder ontvangen op de in de voorgaande
verslagperiodes gestelde vragen. Bij gebreke van een deugdelijke verklaring
door de bestuurder zal de curator dan ook tot afronding van het onderzoek
komen, met dien verstande dat de curator persisteert in de conclusie dat
sprake is gew eest van onbehoorlijke taakvervulling. (4)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

26-05-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zoals reeds is toegelicht onder “Onbehoorlijk bestuur”, is in de visie van de
curator niet voldaan aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW , en ook niet
aan de deponeringsplicht van artikel 2:394 BW . Dientengevolge staat (gelet op
artikel 2:248 lid 2 BW ) onbehoorlijk bestuur vast. De curator heeft de middellijk
bestuurder van het voorgaande op de hoogte gebracht. De middellijk
bestuurder w ordt thans in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren en
aan te tonen dat de schending van de boekhoudplicht en de deponeringsplicht
geen belangrijke oorzaken zijn gew eest van het faillissement. Voorts is in de
visie van de curator sprake gew eest van onbehoorlijke taakvervulling, in de zin
van artikel 2:9 BW . Het bestuur is thans in de mogelijkheid gesteld om op dit
standpunt te reageren. De curator heeft vooralsnog geen redenen om aan te
nemen dat sprake is gew eest van paulianeus handelen.(2)

28-11-2019
2

De curator zal de bestuurder nog éénmaal de gelegenheid geven om gestelde
vragen en ingenomen stellingen in het rechtmatigheidsonderzoek toe te
lichten, w aarna de curator zal overgaan tot afronding van zijn
rechtmatigheidsonderzoek. (3)

26-02-2020
3

De curator heeft van de advocaat van het bestuur vernomen dat het bestuur
zich verw eert tegen het oordeel van de curator dat sprake zou zijn van een
onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. De advocaat van het bestuur
heeft de curator verzocht om hierover op korte termijn in gesprek te gaan. De
curator heeft aangegeven daartoe bereid te zijn. (5)

26-08-2020
5

De curator beoogt op korte termijn in gesprek te gaan met de advocaat van
het bestuur over het oordeel van de curator dat sprake zou zijn van een
onbehoorlijke taakvervulling door het besutur. (6)

26-11-2020
6

De curator is in gesprek met de advocaat van het bestuur over het oordeel van
de curator dat sprake zou zijn van een onbehoorlijke taakvervulling door het
bestuur. De curator beoogt in de komende verslagperiode tot een afronding te
komen in het rechtmatigheidsonderzoek. (7)

24-02-2021
7

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.
Van paulianeuze handelingen is niet gebleken.

20-05-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperiode zal de curator zich een (nader) beeld vormen van
het handelen van het bestuur. (1)

30-08-2019
1

De curator is thans in afw achting van een inhoudelijke reactie van de
bestuurder. Naar aanleiding van de te ontvangen reactie van de bestuurder
zal de curator zich beraden op de te nemen maatregelen, ten aanzien w aarvan
hij een kosten-baten analyse zal maken. (2)

28-11-2019
2

De curator zal de bestuurder nog éénmaal de gelegenheid geven om gestelde
vragen en ingenomen stellingen in het rechtmatigheidsonderzoek toe te
lichten, w aarna de curator zal overgaan tot afronding van zijn
rechtmatigheidsonderzoek. (3)

26-02-2020
3

Afronding rechtmatigheidsonderzoek, formaliseren van (volharding in)
aansprakelijkstelling van de bestuurder. (4)

26-05-2020
4

De curator zal op korte termijn in gesprek gaan met het bestuur en/of haar
advocaat over de bevindingen van de curator in rechtmatigheidsonderzoek en
de verw eren daartegen van het bestuur. (5)

26-08-2020
5

De curator beoogt in de komende verslagperiode in gesprek te gaan met de
advocaat van het bestuur over het oordeel van de curator dat sprake zou zijn
van een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. (6)

26-11-2020
6

De curator is in gesprek met de advocaat van het bestuur over het oordeel van
de curator dat sprake zou zijn van een onbehoorlijke taakvervulling door het
bestuur. De curator beoogt in de komende verslagperiode tot een afronding te
komen in het rechtmatigheidsonderzoek. (7)

24-02-2021
7

Geen. Het onderzoek is afgerond en de bereikte schikking is nagekomen (8)
]

20-05-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behoudens salaris curator zijn nog geen boedelvorderingen bekend. (1)
€ 3,03
Toelichting
ClaimsAgent B.V. (2)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-08-2019
1

28-11-2019
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 179.467,00

30-08-2019
1

€ 150.661,00

28-11-2019
2

€ 148.350,00

26-11-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen. (1)
€ 1.183,25

30-08-2019
1

24-02-2021
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Geen. (1)
1

30-08-2019
1

28-11-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 659,00

28-11-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog niet bekend. (1)

30-08-2019
1

Opheffing w egens de toestand van de boedel. (8)

20-05-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Faciliteren indiening schuldvorderingen. (1)

30-08-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing. (1)

30-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen. (1)

30-08-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Onderzoek oorzaak faillissement;
2. Onderzoek administratie en handelen bestuur;
3. Onderzoek mogelijkheden beëindiging middels aan te bieden akkoord. (1)

30-08-2019
1

1. Ontvangen en onderzoeken (verdere) administratie (voor zover aanw ezig);
(2)
2. Onderzoek oorzaken faillissement; (2)
3. Onderzoek handelen bestuur; (2)
4. Onderzoek mogelijkheden beeindiging middels aan te bieden akkoord. (2)

28-11-2019
2

1. Afronding rechtmatigheidsonderzoek; (3)
2. Afw eging vervolgstappen naar aanleiding van conclusie(s)
rechtmatigheidsonderzoek; (3)
3. Faciliteren indiening vorderingen crediteuren. (3)

26-02-2020
3

1. Afronding rechtmatigheidsonderzoek, formaliseren aansprakelijkstelling
bestuurder; (4)
2. Afw eging vervolgstappen naar aanleiding van conclusie(s)
rechtmatigheidsonderzoek; (4)
3. Faciliteren indiening vorderingen crediteuren. (4)

26-05-2020
4

1. Bespreking met (de advocaat van) het bestuur in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek ; (5)
2. Op den duur: verzoek indienen faillissement voordragen voor afw ikkeling.
(5)

26-08-2020
5

1. Bespreking met (de advocaat van) het bestuur in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek ; (6)
2. Op den duur: verzoek indienen faillissement voordragen voor afw ikkeling.
(6)

26-11-2020
6

1. Afronden rechtmatigheidsonderzoek (7)

24-02-2021
7

1. In de afgelopen verslagperiode zijn alle resterende w erkzaamheden
verricht. De curator zal de rechter-commissaris bij indiening van dit verslag
verzoeken het faillissement voor afw ikkeling ex artikel 16 Fw bij de rechtbank
voor te dragen. Dit verslag dient derhalve als eindverslag te w orden
beschouw d. (8)

20-05-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. (1)

30-08-2019
1

Tw eede/derde kw artaal 2021 (8)

20-05-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven onder “Plan van aanpak”. (1)

Bijlagen
Bijlagen

30-08-2019
1

