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

5
03-11-2020
F.10/19/401
NL:TZ:0000116594:F001
08-10-2019

R-C
Curator

mr. B.A. Cnossen
mr. J. Kloots

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bulls and Dogs Rotterdam B.V.

08-11-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Bulls and Dogs Rotterdam B.V. is statutair gevestigd
te Rotterdam en kantoorhoudende te (3063 CC) Rotterdam aan de Oostzeedijk
344 en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 70114250.

08-11-2019
1

Activiteiten onderneming
De failliete vennootschap exploiteerde vanaf mei 2018 tot en met juni 2019
een hot dog restaurant in Rotterdam.
De failliete vennootschap maakt onderdeel uit van een keten die handelt onder
de naam "Bulls and Dogs", w elke keten in Amsterdam in separate
vennootschappen tw ee restaurants exploiteert.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 36.786,22

€ -42.906,05

2018

€ 117.302,00

€ -41.566,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 187.125,00

08-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens zijn herleid uit de financiële administratie van de
failliete vennootschap.

08-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

08-11-2019
1

Toelichting
De bedrijfsactiviteiten zijn medio juni 2019, enkele maanden voor
faillissementsdatum, Verbeëindigd. Voor zover de curator gebleken zijn alle
lopende arbeidsovereenkomst reeds vóór faillissementsdatum beëindigd.

Boedelsaldo
€ 0,00

08-11-2019
1

€ 23.093,97

07-02-2020
2

€ 6.582,80

07-05-2020
3

Toelichting
Betaling salaris curator over de periode tot en met medio april 2020.
€ 8.098,20
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de pandhouder een bedrag van €
1.515,40 terugbetaald aan de boedel.

Verslagperiode

03-11-2020
5

Verslagperiode
van
8-10-2019

08-11-2019
1

t/m
7-11-2019
van
8-11-2019

07-02-2020
2

t/m
6-2-2020
van
7-2-2020

07-05-2020
3

t/m
6-5-2020
van
7-5-2020

06-08-2020
4

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

03-11-2020
5

t/m
3-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 0 min

2

16 uur 36 min

3

8 uur 54 min

4

3 uur 6 min

5

5 uur 42 min

totaal

62 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Bespreking bestuur. Bezoeken locatie, overleg pandhouder, verhuurder en
kandidaat-kopers. Beoordelen administratie.

08-11-2019
1

Voorbereiding afw ikkeling faillissement: vaststelling fiscale positie en vordering
verhuurder en overige schuldeisers. Afw ikkelscenario's.

07-05-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bulls and Dogs Rotterdam B.V. is bij notariële akte d.d. 20 november 2017
opgericht. Enig aandeelhouder van failliet is TvK Holding B.V.

08-11-2019
1

Als bestuurders van failliet zijn ingeschreven TvK Holding B.V. en mevrouw S.M.
Burgemeestre.
Enig aandeelhouder en bestuurder van TvK Holding B.V. is de heer M.A. van
Koesveld.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator heeft kunnen nagaan w as gefailleerde op
faillissementsdatum niet betrokken bij procedures.

08-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover er sprake w as van lopende verzekeringen zijn/w orden deze door
de curator beëindigd.

08-11-2019
1

1.4 Huur
De failliete vennootschap is betrokken bij een huurovereenkomst met
W oonstad Rotterdam ten aanzien van het door failliet geëxploiteerde
restaurant te (3063 CC) Rotterdam aan de Oostzeedijk 344. De
huurovereenkomst is vooralsnog niet opgezegd op grond van artikel 39
Faillissementsw et.

08-11-2019
1

De curator heeft het huurrecht verkocht aan de koper, die een nieuw e
huurovereenkomst met de verhuurder heeft gesloten met als ingangsdatum 1
december 2019.

07-02-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van failliet exploiteert in Amsterdam tw ee andere restaurants van
de "Bulls & Dogs" keten. De curator heeft van het bestuur begrepen dat de
restaurants in Amsterdam redelijk succesvol zijn. Daarom is gekeken naar
uitbreidingsmogelijkheden in Rotterdam. Het concept is veel minder
aangeslagen in Rotterdam, de omzet bleef erg achter. Verder heeft de curator
begrepen dat failliet zou zijn gefinancierd door groepsmaatschappij. Medio
januari 2019 zou de knoop zijn doorgehakt om de exploitatie van het
restaurant in Rotterdam te beëindigen, hetgeen uiteindelijk medio juni 2019 is
gerealiseerd.

08-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

08-11-2019
1

Toelichting
De bedrijfsactiviteiten zijn medio juni 2019, enkele maanden voor
faillissementsdatum, reeds beëindigd. Voor zover de curator gebleken zijn alle
lopende arbeidsovereenkomst reeds vóór faillissementsdatum beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

08-11-2019
1

Toelichting
De curator begreep dat er tot de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten in juni
2019 enkele w erknemers in dienst w aren. De lopende
arbeidsovereenkomsten, althans nul-uren contracten, zijn hiermee reeds vóór
faillissementsdatum beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing, zie toelichting.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Check kadaster.

08-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

bedrijfsinventaris

€ 20.655,00

€ 1.505,60

totaal

€ 20.655,00

€ 1.505,60

Toelichting bedrijfsmiddelen
De failliete vennootschap heeft een restaurantinventaris in eigendom, w elke
(kortgezegd) bestaat uit keukenapparatuur, tafels en stoelen. Alle
bedrijfsinventaris is verpand aan Coöperatief Rabobank U.A. (zie punt 5.3 van
dit verslag).

08-11-2019
1

In overleg met de pandhouder heeft de curator de bedrijfsinventaris door
Troostw ijk W aardering en Advies B.V. laten taxeren.
De curator is in overleg gew eest met meerdere geïnteresseerde partijen die
een concrete bieding hebben uitgebracht op de bedrijfsinventaris en daarbij
tevens geïnteresseerd zijn in overname van het huurrecht van failliet. In dat
kader maakt de curator tevens aanspraak op een goodw ill vergoeding.
Vorenstaande heeft geleid tot overeenstemming met een geïnteresseerde
partij (onder voorbehoud van toestemming rechter-commissaris en
pandhouder). Bij de overeenstemming is tevens een voorbehoud gemaakt dat
de koper met de verhuurder tot overeenstemming kan komen over een nieuw e
huurovereenkomst. De curator heeft de koper hiervoor tot uiterlijk 22
november 2019 de tijd gegeven.
De curator heeft de bedrijfsinventaris en het huurrecht verkocht aan het beste
ontvangen bod. De ontvangen koopprijs van de bedrijfsinventaris bedraagt
EUR 20.655 (excl. btw ); de ontvangen goodw illvergoeding EUR 18.095 (excl.
btw ).
De curator heeft met de pandhouder een boedelbijdrage van 10% (excl. btw )
afgesproken over de netto verkoopopbrengst. Ook heeft de curator met de
pandhouder afgesproken dat de pandhouder 50% bijdraagt in de gemaakte
taxatiekosten. De taxatiekosten bedragen in totaal EUR 750 (excl. btw ). De
pandhouder draagt daar dus EUR 375 (excl. btw ) in bij.
Vooralsnog is onduidelijk w at de exacte omvang is van de fiscale schuld van de
failliete vennootschap. De curator heeft met de pandhouder daarom een
voorlopige afspraak gemaakt dat EUR 3.500 (bij w ijze van schatting van de
fiscale schuld) van de verkoopopbrengst inventariszaken ex artikel 57 lid 3
Faillissementsw et ten behoeve van de Belastingdienst voorlopig zal w orden
gesepareerd in afw achting op de definitieve fiscale schuld.
De thans ontvangen boedelbijdrage is voorlopig en is berekend over het netto
door de pandhouder ontvangen verkoopopbrengst inventaris. Dat is EUR
20.655 - EUR 3.500 (inhouding ex artikel 57 lid 3 Fw ) - EUR 375 (bijdrage
taxatiekosten) = EUR 16.780.

07-02-2020
2

De voorlopige (!) boedelbijdrage bedraagt: 10% x EUR 16.780 (+ btw ) = EUR
1.678 (excl btw ).
In verband met de te verw achten aanslag ex art 29 lid 7 OB zal de afrekening
met de pandhouder w orden herzien.

06-08-2020
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst een aanslag ex art
29 lid 7 OB opgelegd. Dit heeft er toe geleid dat de afrekening met de
pandhouder ten aanzien van de opbrengst van de verkochte bodemzaken
diende te w orden herzien. Rekeninghoudend met de verhoogde fiscale
vordering heeft de pandhouder inmiddels een bedrag van € 1.515,40 aan de
boedel terugbetaald.

03-11-2020
5

In verband met de verminderde afdracht aan de pandhouder, is ook de
boedelbijdrage die de curator toekomt, verlaagd van € 1.678,-- naar €
1.505,60 exclusief btw .

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft op grond van artikel 22 lid 3 Invorderingsw et 1990 jo.
artikel 21 lid 2 Invorderingsw et 1990 een voorrecht op de opbrengst van de
bodemzaken, w elk bodem in rang boven het pandrecht van de pandhouder op
deze zaken gaat. De curator behartigt op grond van artikel 57 lid 3
Faillissementsw et de belangen van de fiscus.

08-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft een verkoopproces georganiseerd. Daarbij is overleg gevoerd
met de pandhouder, geïnteresseerde partijen en de verhuurder. Verder
hebben er w erkzaamheden plaatsgevonden zoals het bezichtigen van het
gehuurde en het voeren van e-mailcorrespondentie met geïnteresseerde
partijen.

08-11-2019
1

De curator heeft een aanvullende aanslag door de Belastingdienst laten
opleggen. Voorts is de afrekening met de pandhouder ten aanzien van de
verkochte bodemzaken aangepast en is de pandhouder geïnformeerd en
verzocht om terugbetaling.

03-11-2020
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

08-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

goodw ill

€ 18.095,00

€ 0,00

totaal

€ 18.095,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de financiële administratie van de failliete vennootschap is niet gebleken
van vordering op handelsdebiteuren. Gelet op de aard van de onderneming
w as dat te verw achten. W el blijkt uit de financiële administratie een vordering
van ruim EUR 20.000 op een groepsmaatschappij uit hoofde van een rekeningcourantverhouding. Door en namens de bestuurder van de groep is een
toelichting gegeven op deze vordering. De curator dient de toelichting nog
nader te beoordelen. Voor zover er sprake van een vordering is, lijkt deze te
zijn verpand aan Coöperatief Rabobank U.A. (zie punt 5.3 van dit verslag).

08-11-2019
1

Mede naar aanleiding van overleg met pandhouder Rabobank acht de curator
incasso van de rekening-courant verhouding niet opportuun.

07-02-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie met de bestuurder. Beoordeling toelichting boekhouder.

08-11-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 163.674,76

08-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Coöperatieve Rabobank U.A. heeft een vordering ingediend van EUR
163.674,76. Dit betreft een groepskrediet w aarvoor de failliete vennootschap
hoofdelijk hoofdelijk aansprakelijk is. De andere aansprakelijke partijen zijn:
TvK Holding B.V., Bulls and Dogs Amsterdam B.V., Bulls and Dogs B.V. (en ten
dele Matts W onderland B.V.)

5.2 Leasecontracten
De curator is niet gebleken dat Bulls and Dogs Rotterdam B.V. op
faillissementsdatum betrokken w as bij een leaseovereenkomst. W el w erd er
tot enige maanden ervoor een koffiemachine geleaset. Die leaseovereenkomst
zou reeds vóór faillissementsdatum zijn beëindigd.

08-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Coöperatieve Rabobank U.A. heeft de volgende zekerheden kenbaar gemaakt
w elke ten laste van de failliete vennootschap zijn gevestigd:
- verpanding van bestaande en toekomstige roerende inventaris en voorraad;
- verpanding van bestaande en toekomstige vorderingen van failliet op
derden;
- borgstelling (middellijk) bestuurder.

08-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Zie punt 5.3 van dit verslag.

08-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

08-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

08-11-2019
1

Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de afgelopen verslagperiode per e-mail en telefoon overleg
gevoerd met de bank/pandhouder over het verkooptraject. Beoordeling
bankstukken.

08-11-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten zijn reeds per juni 2019 beëindigd. Van voortzetting van
activiteiten en/of een doorstart is dus geen sprake.

08-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Zodra er baten zijn zal de curator een financieel verslag aan dit
faillissementsverslag hechten.

08-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

08-11-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

08-11-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

08-11-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een digitale administratie ontvangen en deze veiliggesteld. De
digitale administratie is inmiddels aan een eerste onderzoek onderw orpen.
Over de rekening-courantpositie zijn vragen gesteld aan het bestuur.

08-11-2019
1

In een volgend verslag zal de curator nader uitw eiden over de staat van de
administratie van de failliete vennootschap.
De curator heeft de digitale administratie van de failliete vennootschap
onderzocht en is van oordeel dat deze niet zodanig voor een onderneming van
deze beperkte omvang is ingericht dat daaruit niet de rechten en
verplichtingen kunnen w orden herleid zoals bedoeld in artikel 2:10 BW .

07-02-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: niet gedeponeerd (nog niet verplicht).

08-11-2019
1

De jaarrekening 2018 (w elke w el is opgesteld, maar niet is gedeponeerd)
heeft betrekking op boekjaar 2018. De failliete vennootschap is opgericht op
20 november 2017. Dat betekent dat formeel gezien er een jaarrekening 2017
zou moeten zijn gedeponeerd, hetgeen niet is gebeurd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De gefailleerde vennootschap heeft gedurende haar bestaan elk jaar voldaan
aan de criteria van artikel 2:395a lid 1 BW en w as derhalve vrijgesteld van de
verplichting om de jaarrekening te doen goedkeuren door een accountant.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

08-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal van de failliete vennootschap bedraagt EUR 100. De
curator heeft (nog) niet kunnen vaststellen dat aan de volstortingsverplichting
is voldaan.

08-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft een en ander nog in onderzoek. Een voorlopige conclusie over
eventueel onbehoorlijk bestuur, althans eventueel ander onrechtmatig en/of
paulianeus handelen zal in een volgend faillissementsverslag w orden
geformuleerd.
Nee

08-11-2019
1

07-05-2020
3

Toelichting
Afgerond. De curator heeft geen aanw ijzingen dat sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

08-11-2019
1

Toelichting
De curator heeft een en ander nog in onderzoek. Een voorlopige conclusie over
eventueel onbehoorlijk bestuur, althans eventueel ander onrechtmatig en/of
paulianeus handelen zal in een volgend faillissementsverslag w orden
geformuleerd.
Nee

07-05-2020
3

Toelichting
De bevindingen van de curator met betrekking tot activa die niet op locatie zijn
aangetroffen zijn met de bank gedeeld w aarbij is afgesproken dat gelet op het
(w aarschijnlijk) relatief geringe belang en de rechten van de bank, de bank dit
zonodig met de bestuurder(s) zou afhandelen. Voor de boedel is dit derhalve
afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

08-11-2019
1

Afgerond.

07-05-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Beoordeling administratie.

08-11-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De vordering van de verhuurder levert naar verw achting een boedelvordering
op.

08-11-2019
1

De vordering van ClaimsAgent B.V. bedraagt vooralsnog EUR 6,05 (inclusief
btw ).

Toelichting
De vordering van ClaimsAgent B.V. bedraagt vooralsnog EUR 12,10 (inclusief
btw ).
€ 24.502,24

07-02-2020
2

07-05-2020
3

Toelichting
Het door de rechtbank vastgestelde salaris curator bedraagt EUR 16.510,57
inclusief btw en is betaald ten laste van het beschikbaar actief. De verhuurder
heeft een vordering van EUR 7.991,67 over de boedelperiode.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De curator heeft de Belastingdienst uitgenodigd eventuele preferente
vorderingen op Bulls and Dogs Rotterdam B.V. in te dienen. De Belastingdienst
heeft tot heden (nog) geen vordering(en) bij de curator ingediend.

Toelichting
De curator heeft de belastingdienst verzocht eventuele vorderingen op grond
van artikel 29 W OB uiterlijk in de aankomende verslagperiode kenbaar te
maken.

Toelichting
Op basis van door crediteuren ingediende vorderingen, heeft de curator de
Belastingdienst verzocht een aanslag ex art 29 lid 7 OB op te leggen van €
5.224,--. De curator is in afw achting van de aanslag.
€ 5.224,00
Toelichting
De aanslag ex art 29 lid 7 OB is conform verzoek van de curator door de
Belastingdienst opgelegd.

8.3 Pref. vord. UWV

08-11-2019
1

07-05-2020
3

06-08-2020
4

03-11-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator heeft het UW V uitgenodigd eventuele preferente vorderingen op
Bulls and Dogs Rotterdam B.V. in te dienen. De Belastingdienst heeft tot heden
(nog) geen vordering(en) bij de curator ingediend.

08-11-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

08-11-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

08-11-2019
1

Toelichting
Naar opgaaf van de bestuurder zouden er 5 concurrente schuldeisers (inclusief
bank) zijn.
Tot heden hebben 2 concurrente schuldeisers (inclusief bank) een vordering ter
verificatie bij de curator ingediend.
4

07-02-2020
2

Toelichting
Tot heden hebben 4 concurrente schuldeisers (inclusief bank) een vordering ter
verificatie bij de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 168.643,45

08-11-2019
1

Toelichting
Naar opgaaf van de bestuurder bedraagt de concurrente schuldenlast van de
failliete vennootschap EUR 116.059,71 (inclusief bankschuld).
Tot heden is EUR 168.643,45 (inclusief btw ) aan concurrente vorderingen ter
verificatie bij de curator ingediend.
€ 200.722,49

07-02-2020
2

Toelichting
Tot heden is EUR 200.722,49 (inclusief btw ) aan concurrente vorderingen ter
verificatie bij de curator ingediend. Dit is inclusief de bankschuld van de hele
groep.
€ 192.731,65
Toelichting
Het totaalbedrag aan ingediende vorderingen bedraagt vooralsnog €
192.731,65

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

06-08-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog is onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

08-11-2019
1

Mede door de beperkte omvang van de boedel- en preferente schulden is nog
niet duidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

07-05-2020
3

Naar verw achting zal aan concurrente crediteuren geen uitkering kunnen
w orden gedaan. Het faillissement zal vereenvoudigd ex art 137a Fw w orden
afgew ikkeld.

06-08-2020
4

De boedelschulden kunnen naar verw achting volledig w orden voldaan.
Concurrente crediteuren ontvangen geen uitkering. De curator zal met de
rechter-commissaris overleggen over de w ijze van afw ikkeling.

03-11-2020
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventariseren inkomende stukken schuldeisers.

08-11-2019
1

Beoordelen schulden.

07-05-2020
3

Correspondentie Belastingdienst.

03-11-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

08-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afronden verkoop activa / afw ikkelen huurovereenkomst;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren schuldenlast.

08-11-2019
1

- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren fiscale schuldenlast; definitieve afrekening pandhouder.

07-02-2020
2

Voorbereidingen afw ikkeling faillissement.

07-05-2020
3

Na ontvangst van de aanslag ex art 29 lid 7 OB zal de afw ikkeling van het
faillissement in gang w orden gezet.

06-08-2020
4

Nu de aanslag ex art 29 lid 7 OB is ontvangen, zal het faillissement w orden
afgew ikkeld.

03-11-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog is onduidelijk binnen w elke termijn het faillissement zal/kan w orden
afgew ikkeld.

08-11-2019
1

De curator streeft naar afw ikkeling in de aankomende verslagperiode.

07-05-2020
3

Afhankelijk van de nog te verw achten aanslag ex art 29 lid 7 OB streeft de
curator naar afw ikkeling van het faillissement in de komende verslagperiode.

06-08-2020
4

Het faillissement zal naar verw achting begin 2021 zijn afgew ikkeld.
Gelijktijdig met de indiening van dit verslag zal de curator de Rechtercommissaris toestemming vragen het faillissement af te mogen w ikkelen.

03-11-2020
5

Onderhavig verslag dient derhalve te w orden beschouw d als eindverslag.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Afw ikkeling.

07-05-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

