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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Perspect
Contracting & Services BV

28-02-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Perspect
Contracting & Services BV

28-02-2020
1

Activiteiten onderneming
De onderneming had tw ee verschillende activiteiten: (1) onder de
handelsnaam Perspect Betonbeheer w erden BASF-kunststofsystemen verw erkt
(2) onder de naam Perspect Contracting & Services w erden Belzona-producten
toegepast.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 4.069.960,00

€ -331.073,00

€ 1.688.872,00

2017

€ 2.852.842,00

€ -257.445,00

€ 1.268.704,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

28-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

28-02-2020
1

Toelichting
15 volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Boedelsaldo
€ 3.750,00

28-02-2020
1

€ 100.555,73

28-05-2020
2

€ 100.555,73

14-08-2020
3

€ 101.265,73

13-11-2020
4

€ 57.105,25

12-02-2021
5

€ 62.560,25

12-05-2021
6

€ 62.332,77

09-08-2021
7

€ 152.245,04

08-11-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-1-2020

28-02-2020
1

t/m
17-2-2020
van
18-2-2020

28-05-2020
2

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

14-08-2020
3

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

13-11-2020
4

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

12-02-2021
5

t/m
10-2-2021
van
11-2-2021

12-05-2021
6

t/m
10-5-2021
van
11-5-2021

09-08-2021
7

t/m
8-8-2021
van
9-8-2021
t/m
3-11-2021

Bestede uren

08-11-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

49 uur 12 min

2

58 uur 30 min

3

18 uur 18 min

4

26 uur 12 min

5

18 uur 24 min

6

28 uur 6 min

7

21 uur 12 min

8

10 uur 54 min

totaal

230 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder is de heer N. Verloop en de enig aandeelhouder is de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Perspect Groep BV. Bestuurder
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Perspect Groep
BV is de heer N. Verloop. Daarnaast zijn er binnen de Perspect-groep nog
enkele gelieerde vennootschappen. Uitsluitend Perspect Contracting & Services
B.V. is in staat van faillissement verklaard.

28-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
geen

28-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
zijn, voor zover bekend, opgezegd.

28-02-2020
1

1.4 Huur
de onderhuurovereenkomst is in onderling overleg per faillissementsdatum
beëindigd.

28-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming w as al enkele jaren verlieslatend. In 2019 is hier nog
bijgekomen dat veel kosten zijn gemaakt in verband met verleende garanties
met betrekking tot reeds afgesloten projecten. Daarnaast zijn in 2019 veel
kosten gemaakt in verband met projecten w aarop verliezen w erden geleden.
Een aankondiging van het Bedrijfstakpensioenfonds dat een aanzienlijke
naheffing / schuld in het verschiet ligt, vormde de spreekw oordelijke druppel.
Tot zover de (geparafraseerde) verklaring van het bestuur. De curator heeft de
gestelde oorzaken in onderzoek.

28-02-2020
1

De curator heeft de gestelde oorzaken onderzocht en heeft geen aanw ijzingen
gevonden dat de verklaring van het bestuur over de oorzaak van het
faillissement onjuist is.

28-05-2020
2

Verslag 5:
De curator heeft vastgesteld dat het faillissement niet is veroorzaakt door
onregelmatigheden.

12-02-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

28-02-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

28-02-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-1-2020

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De gebruikelijke w erkzaamheden in het kader van het verlenen van ontslag
aan w erknemers (aanschrijven w erknemers, informeren UW V, collectieve
intake UW V, te w oord staan w erknemers zijn verricht).

28-02-2020
1

Verslag 2: Op 18 december 2019 heeft het Technisch Bureau Bouw & Infra
besloten PCS vanaf 1 juli 2012 onder de w erkingssfeer van de
verplichtstellingsbeschikking van bpfBOUW valt. Door dit besluit geldt dat er
een verplichte pensioenregeling geldt terw ijl PCS hierin niet heeft voorzien.
Van diverse w erknemers zijn vragen gesteld en beantw oord omtrent een
verplicht, maar niet opgebouw d, pensioen. Door de curator is (mede op
verzoek van de bestuurder w aarbij de advocaat van de moedermaatschappij
conceptstukken heeft aangeleverd zodat de boedel slechts zeer inspanningen
heeft hoeven te leveren) bezw aar aangetekend. Uiteindelijk heeft het
Technisch Bureau besloten dat Perspect Contracting & Services BV vanaf 1
januari 2018 (en niet vanaf 1 juli 2012) onder de w erkingssfeer valt.

28-05-2020
2

Verslag 3: Er is overeenstemming bereikt met het pensioensfonds over de
datum w aarop de verplichte pensioenregeling is ingegaan. Het pensioenfonds
heeft om loongegevens gevraagd en deze zijn verstrekt. Thans w ordt de
definitieve vordering van het pensioenfonds afgew acht.

14-08-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

aanhangw agen

€ 1.000,00

€ 500,00

totaal

€ 1.000,00

€ 500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 4: Tot de boedel behoort een (verpande) aanhangw agen. De bank
heeft de curator gevraagd deze aanhangw agen te verkopen tegen een
vergoeding van 50%.

13-11-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
nee

13-11-2020
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderhandelingen bank, onderhandeling koper, opstellen koopovereenkomst
en vragen toestemming, afw ikkeling koop

13-11-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er liepen enkele projecten op de faillissementsdatum. Er is nog een beperkte
hoeveelheid voorraad.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

28-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er is een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Deze analyse heeft aangetoond dat
het afmaken van de lopende projecten niet in het belang van de boedel is.
Daarnaast is gebleken dat het afronden feitelijk zeer complex zou zijn
vanw ege de arbeidsongeschiktheid van juist die w erknemers die
gekw alificeerd zijn om deze w erkzaamheden te verrichten. De voorraad is
verpand aan de bank. In opdracht van de bank w ordt de voorraad getaxeerd.

28-02-2020
1

Verslag 3: de bank zal als separatist zelf tot uitw inning van de voorraad
overgaan.

14-08-2020
3

Verslag 4: De bank heeft aangegeven haar zekerheidsrechten ten aanzien van
de voorraad prijs te geven. De curator heeft vervolgens diverse partijen
benaderd om alsnog de voorraad te kunnen verkopen. Deze partijen hadden,
mede gezien de (deels verstreken) houdbaarheidsdatum en het ontbreken van
garantie, geen interesse. In feite gaat het om goederen met een zogenaamde
negatieve w aarde. De curator heeft een kostenopgave voor w at betreft de
verw ijdering gevraagd. Het is op grond hiervan gebleken dat het afvoeren van
de goederen relatief kostbaar is. Dit heeft tot gevolg dat de curator – in ieder
geval in dit stadium van de afw ikkeling van het faillissement – geen opdracht
kan geven tot verw ijdering nu in dat geval de hiermee gepaarde gaan kosten
direct voldaan moeten w orden. Het verlenen van opdracht zou daardoor tot
gevolg hebben dat de w ettelijke rangorde w ordt doorbroken.

13-11-2020
4

Verslag 5: De curator is in onderhandeling getreden met de bestuurder over de
overname van de voorraad om niet.

12-02-2021
5

Verslag 6: De curator heeft overeenstemming bereikt met een
groepsmaatschappij over het laten afvoeren van de goederen met een
negatieve w aarde. De boedel heeft – na verkregen toestemming van de RC –
een vergoeding van € 2.000,-- aan de groepsmaatschappij betaald w aarna
deze kw estie is afgew ikkeld.

12-05-2021
6

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill (handelsnamen, telefoonnummer, IErechten op teksten w ebsite, etc.)

€ 7.500,00

€ 7.500,00

totaal

€ 7.500,00

€ 7.500,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De w aarde van de goodw ill is beperkt. Het grootste deel van de activa (zoals
bijvoorbeeld de domeinnamen) bevinden zich bij gelieerde
groepsvennootschappen. De onderhandeling met een partij over de overdracht
van de goodw ill is dan ook gestrand vanw ege het feit dat er nagenoeg geen
goederen kunnen w orden overgedragen. Vervolgens is overeenstemming
bereikt met een gelieerde vennootschap. De goodw ill w ordt hierbij
overgedragen voor een bedrag van € 7.500,00, exclusief btw . De rechtercommissaris heeft toestemming verleend.

28-02-2020
1

Verslag 2: Het bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

28-05-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave bestuurder ongeveer € 340.000,--. Van dit bedrag w ordt een
deel door de bestuurder als dubieus aangemerkt. De oorzaak hiervan is
volgens het bestuur dat bij de nodige openstaande debiteuren er sprake is
van geschillen/ ingeroepen garanties w aardoor er eerst w erkzaamheden
verricht dienen te w orden alvorens een (gedeeltelijke) betaling zal volgen.

28-02-2020
1

Verslag 3: de bank heeft als separatist de uitw inning van de debiteuren zelf
ter hand genomen.

14-08-2020
3

Verslag 4: De bank heeft aangegeven dat haar vordering voldaan is.
Vervolgens heeft de tw eede pandhouder (tevens de bestuurder) de curator
gevraagd om tegen een boedelvergoeding van 10% de debiteurenincasso ter
hand te nemen. De curator acht het niet in het belang van de boedel om een
dergelijke afspraak te maken en ziet daarom af van de debiteurenincasso. De
kans is relatief groot dat de kosten verbonden aan de incasso hoger zijn dan
de opbrengst. Ook w il de curator voorkomen dat in het kader van de verdere
afw ikkeling zich mogelijk een conflicterend belang kan voordoen indien een
geschil ontstaat met de bestuurder in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek.

13-11-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur en de bank. De bank heeft –
alhoew el zij direct in kennis w as gesteld door de curator van het faillissement pas na het verstrijken van een termijn van veertien dagen meegedeeld dat de
vorderingen verpand zijn en dat zij zelf tot uitw inning hiervan zal overgaan.

28-02-2020
1

Verslag 2: Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen, maar voordat
de bank melding van het pandrecht heeft gedaan, heeft een debiteur op de
boedelrekening betaald. De bank heeft zich op het standpunt gesteld dat de
boedel gehouden is tot doorbetaling van dit bedrag. Nadat de curator een
nadere toelichting heeft verstrekt op de feitelijke gang van zaken en op de
juridische merites is van de bank niet meer vernomen. In de verslagperiode
zijn nog w el vragen hierover ontvangen van de advocaat van de tw eede
pandhouder (Perspect Groep). Deze vragen zijn beantw oord.

28-05-2020
2

Daarnaast is Perspect Contracting & Services aansprakelijk gesteld w egens
letselschade van (een w erknemer van) een onderaannemer. De verzekeraar
heeft aangegeven de aansprakelijkheid te erkennen. In ieder geval een
vordering gelijk aan het eigen risico zal bij de boedel w orden ingediend. Thans
w ordt nagegaan in hoeverre de boedel dit eigen risico op een derde partij kan
verhalen.
Verslag 3: De bank w eerspreekt als eerste pandhouder niet langer de stelling
van de curator dat bevrijdend aan de boedel is betaald. De advocaat van de
tw eede pandhouder (tevens bestuurder) is nader toegelicht dat de boedel de
betreffende betaling mocht ontvangen zonder dat er thans gesteld kan
w orden dat hier een vervangend pandrecht op rust c.q. dat onrechtmatig is
gehandeld.

14-08-2020
3

Letselschade: De curator is in afw achting van nadere informatie die de
bestuurder moet verstrekken.

Verslag 4:
debiteuren algemeen: zie onder 4.1.

13-11-2020
4

letselschade: De curator heeft de informatie van de bestuurder ontvangen en
zal in de volgende verslagperiode een standpunt innemen.
Verslag 5:
letselschade: De curator ziet onvoldoende mogelijkheden om tot verhaal van
de schade over te gaan. De curator zal deze kw estie verder laten rusten.

12-02-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De onderneming en de gelieerde vennootschappen bankieren bij de ING-bank.
De rekening van de gefailleerde onderneming vertoonde op de

28-02-2020
1

faillissementsdatum een batig saldo. De bank heeft zekerheden gevestigd voor
alle vorderingen op de groepsvennootschappen. De curator heeft in onderzoek
in hoeverre de bank zich ook op de zekerheden kan beroepen met betrekking
tot de betalingen die nog na de faillissementsdatum zijn verricht.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 3: Nader onderzoek leert dat de bank zich terecht op verrekening
heeft beroepen met betrekking tot het saldo op de bankrekening op de
faillissementsdatum. Daarnaast heeft de curator - met betrekking tot
ontvangen betalingen na de faillissementsdatum voor een bedrag van in totaal
€ 16.647,00 - niet kunnen vaststellen dat deze betalingen vallen onder het
pandrecht. Indien de bank een andersluidend standpunt inneemt, rust op haar
de bew ijslast. De bank is gevraagd het bedrag van € 16.647,00 te storten op
de boedelrekening. Ondanks een rappelbericht heeft de bank dit tot op heden
nagelaten.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 4: Met de bank is correspondentie gew isseld. De curator is nog in
afw achting van een reactie op zijn laatste bericht aan de bank.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 5: De bank heeft aangegeven dat het zijn zekerheidsrechten heeft
opgegeven. De banksaldi van de rekening van de failliet bedragen afgerond €
90.000,00 (inclusief het hiervoor genoemde bedrag van € 16.647). De curator
stelt zich op het standpunt dat dit bedrag aan de boedel dient te w orden
afgedragen. De tw eede pandhouder is echter van mening dat het saldo aan
haar moet w orden uitbetaald. De bank heeft om die reden aangegeven dat de
curator dit met de tw eede pandhouder moet “uitvechten” in het kader van een
rangregeling. Een rangregeling is naar het oordeel van de curator niet aan de
orde nu de tw eede pandhouder überhaupt geen rechten kan doen gelden op
betalingen van verpande debiteuren die op de rekening van de bank na de
faillissementsdatum zijn ontvangen. De komende periode zal de curator –
indien de bank blijft bij de w eigering om tot doorbetaling over te gaan -–
rechtsmaatregelen treffen.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 6: De bank is in de achterliggende periode van standpunt gew ijzigd.
Thans w ordt gesteld dat het beroep op het pandrecht (toch) w ordt
gehandhaafd en dat een beroep op verrekening w ordt gedaan met de
vordering die de bank heeft op de failliet op grond van hoofdelijkheid. De
curator zal de komende periode – in het licht van de stellingen van de bank –
zich beraden over het standpunt dat de boedel inneemt.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 7: De curator tracht in overleg met de bestuurder een algehele
regeling te treffen w aarbij tevens het banksaldo w ordt meegenomen.
Afhankelijk van de houding van de bank heeft de curator een regeling
getroffen met de bestuurder, zie onder 7.7. Komende periode zal duidelijk of
de regeling kan w orden nagekomen. Indien de bank niet instemt met de
regeling handhaaft de curator zijn positie en beraadt hij zich op verdere
stappen.

14-08-2020
3

13-11-2020
4

12-02-2021
5

12-05-2021
6

09-08-2021
7

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 8: De bank heeft ingestemd met de regeling. De betaling is
ontvangen, zodat deze kw estie is afgew ikkeld.

08-11-2021
8

5.2 Leasecontracten
geen

28-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft zekerheden gevestigd op de vorderingen en de voorraad.

28-02-2020
1

Verslag 3: de bank w int zelf de zekerheden uit.

14-08-2020
3

Verslag 4: De bank heeft aangegeven dat haar vordering voldaan is.

13-11-2020
4

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is een enkel beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. Deze zijn
beoordeeld en zijn of w orden afgew ikkeld

28-02-2020
1

Verslag 2: Er is nog een enkel beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan en
afgew ikkeld in de verslagperiode.

28-05-2020
2

5.6 Retentierechten
Het recht van retentie is niet ingeroepen

28-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Het recht van reclame is niet ingeroepen

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

28-02-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De komende periode zal nader w orden onderzocht in hoeverre de bank zich
terecht beroept op verrekening c.q. op de door haar ten behoeve van andere
vennootschappen gevestigde zekerheden met betrekking tot de betalingen die
nog zijn verricht aan de gefailleerde onderneming na faillissementsdatum.

28-02-2020
1

Verslag 2: De curator heeft vastgesteld dat de bank zich op verrekening kan
beroepen met betrekking tot de na faillissementsdatum ontvangen betalingen
van verpande debiteuren. Er zijn daarnaast nog betalingen ontvangen die,
voor zover bekend bij de curator, niet vallen onder het pandrecht van de bank.
De bank is verzocht deze bedragen door te betalen aan de boedel. Tot op
heden heeft de bank niet gereageerd op dit verzoek.

28-05-2020
2

Verslag 3: Er is nader onderzocht verricht en correspondentie gew isseld met
de bank. De komende periode zal de bank opnieuw w orden verzocht af te
rekenen met de boedel w aarna de bankrekening kan w orden opgeheven.

14-08-2020
3

Verslag 4: Correspondentie met de bank.

13-11-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er is onderzocht in hoeverre tijdelijke voortzetting in het belang van de boedel
zou zijn. Vervolgens is vastgesteld dat voortzetting niet in het belang van de
boedel is.

28-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart is niet mogelijk gebleken. W el is in het kader van de verkoop van
de goodw ill (zie onder 3.15) betrokken het recht van de koper om w erknemers
een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

28-02-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er heeft een beperkte inventarisatie plaatsgevonden met betrekking tot de
mogelijk geïnteresseerde bedrijven.

28-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voorshands lijkt hieraan te zijn voldaan.

28-02-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 19 december 2019 (niet vastgestelde jaarrekening), 2017: 28 november
2018. 2016: 15 december 2017.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

28-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

28-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
aan voldaan

28-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zal w orden onderzocht.

28-02-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
Zal w orden onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

28-02-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De (digitale) boekhouding is ingenomen. Er is nagaan in hoeverre de
jaarstukken tijdig zijn gedeponeerd.

28-02-2020
1

Verslag 2: De boekhouding is onderzocht. Op grond van dit onderzoek zijn een
aantal vragen gerezen. Deze vragen zijn aan de bestuurder voorgelegd.

28-05-2020
2

Verslag 3: De vragen zijn voorgelegd aan de bestuurder en de bestuurder
heeft gereageerd. De curator heeft de reactie thans in onderzoek.

14-08-2020
3

Verslag 4: Het onderzoek naar betalingen in de schemerperiode voor
faillissement is afgerond. De komende periode zal de curator zijn standpunt
meedelen aan het bestuur. De komende periode zal daarnaast het onderzoek
naar een andere kw estie w orden afgerond.

13-11-2020
4

Verslag 5: In het zicht van het faillissement zijn nog substantiële bedragen aan
een groepsmaatschappij voldaan. De curator is van mening dat (een deel van)
deze betalingen onrechtmatig is. Voor het overige zijn er geen
onregelmatigheden aangetroffen. Het rechtsmatigheidsonderzoek is afgerond.
De curator zal de komende periode een standpunt innemen over de precieze
peildatum die moet w orden gehanteerd in het kader van de betalingen die kort
voor faillissement nog zijn verricht. Hierbij zullen betalingen die zijn verricht na
de peildatum w orden teruggevorderd van de groepsmaatschappij.

12-02-2021
5

Verslag 6: Naar aanleiding van correspondentie die met de bestuurder is
gew isseld heeft de curator vastgesteld dat een relatief groot aantal
afboekingen van intercompanyvorderingen die voor faillissement zijn verricht
mogelijk relevant zijn in het kader van de vordering op grond van selectief
onrechtmatige betaling. De curator heeft het bestuur tegen deze achtergrond
gevraagd de rechtsgrond van de afboekingen nader toe te lichten. Zodra het
standpunt van het bestuur is ontvangen, zal de curator een definitief
standpunt innemen over de precieze vorderingen die jegens het bestuur
w orden ingesteld.

12-05-2021
6

Verslag 7: Er is een bespreking gew eest met de bestuurder, een financieel
adviseur en de advocaat van het bestuur. Standpunten zijn uitgew isseld en er
is gezocht naar een w erkbare oplossing. De bestuurder heeft inzage gegeven
in zijn financiële positie. Met dit uitgangspunt is verder onderhandeld w aarbij
tevens het saldo op de bankrekening bij ING is meegenomen. Onder
voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris en onder
voorbehoud van medew erking/instemming van de bank is een regeling
getroffen. De curator zal de regeling direct na instemming van de bank
voorleggen aan de rechter-commissaris voor toestemming. Indien de regeling
geen doorgang vindt, zal de curator vervolgstappen nemen.

09-08-2021
7

Verslag 8: De bank heeft ingestemd met de regeling. De rechter-commissaris
heeft toestemming verleend. De betaling van het overeengekomen bedrag is
onlangs ontvangen. Deze kw estie is daarmee afgew ikkeld.

08-11-2021
8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 42,35

28-02-2020
1

Toelichting
€ 42,35, 1 Claimsagent € 42,35
€ 59.081,13

28-05-2020
2

Toelichting
Verslag 2: totaal: € 59.081,13, aantal: 2, Claimsagent: € 78,65, UW V: €
59.002,48
€ 59.087,18

14-08-2020
3

Toelichting
Verslag 3: totaal: € 59.087,18, aantal: 2 Claimsagent € 84,70, UW V: €
59.002,48
€ 64.265,14

13-11-2020
4

Toelichting
Verslag 4: totaal € 64.265,14, w aarvan € 5.174,93 betw ist, totaal aantal 3,
Claimsagent € 87,73, UW V: € 59.002,48 en Perspect Group € 5.174,93
(Betw ist)
€ 65.696,09

12-02-2021
5

Toelichting
Verslag 5: totaal € 65.696,09, w aarvan € 6.605,88 betw ist, totaal aantal 3,
Claimsagent € 87,73, UW V: € 59.002,48 en Perspect Group € 6.605,88
(Betw ist)
€ 59.090,21

12-05-2021
6

Toelichting
Verslag 6: totaal: € 59.090,21, aantal: 2 Claimsagent € 87,73 en UW V: €
59.002,48
€ 59.002,48

08-11-2021
8

Toelichting
Verslag 8: 1, UW V, € 59.002,48

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Vooralsnog geen

28-02-2020
1

€ 24.418,86

28-05-2020
2

€ 87.831,86

14-08-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog geen
€ 53.976,48

28-02-2020
1

28-05-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog geen

28-02-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

28-02-2020
1

22

28-05-2020
2

23

14-08-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 60.001,84

28-02-2020
1

€ 211.418,39

28-05-2020
2

€ 221.942,53

14-08-2020
3

€ 286.072,30

12-05-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog onbekend

28-02-2020
1

Verslag 8: vereenvoudigde afw ikkeling

08-11-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven en tot op heden ingediende
vorderingen zijn verw erkt.

28-02-2020
1

Verslag 4: Perspect Group stelt schade te hebben geleden in verband met de
stalling van de voorraad. Deze vordering is niet nader onderbouw d en w ordt
alleen al om die reden betw ist.

13-11-2020
4

Verslag 8: Perspect Group heeft deze vordering ingetrokken.

08-11-2021
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
(1) Afronden verkoop goodw ill, (2) nader onderzoek naar de precieze
reikw ijdte van de zekerheden van de bank en (3) opstarten
rechtmatigheidsonderzoek.

28-02-2020
1

Onderzoek rechtmatigheid afronden, nagaan of vordering op derde partij kan
w orden ingesteld vanw ege door verzekeraar aangekondigde schadeclaim en
incasseren doorbetaling van bedragen bank c.q. definitief vaststellen w elke
betalingen vallen onder het pandrecht.

28-05-2020
2

Verslag 3: Afw ikkelen relatie met de bank (doorbetalen bedragen en eventuele
discussies beslechten), nader vaststellen of vordering op een derde partij kan
w orden ingesteld vanw ege de letselschadeclaim en afw ikkelen rechtmatigheid.

14-08-2020
3

Verslag 4: afw ikkelen geschil bank over doorbetaling gelden, nader vaststellen
of vordering op een derde partij kan w orden ingesteld vanw ege een
letselschadeclaim en afronden onderzoek rechtmatigheid.

13-11-2020
4

Verslag 5: afw ikkelen geschil bank over doorbetaling banksaldi, vaststelling
peildatum met betrekking tot betalingen in het zicht van het faillissement,
verkoop voorraad (indien mogelijk).

12-02-2021
5

Verslag 6: afw ikkelen geschil bank over doorbetaling banksaldi en standpunt
innemen over vordering op grond van selectief onrechtmatige betalingen.

12-05-2021
6

Verslag 7: afw ikkelen regeling, afw achten instemming bank. Afhankelijk van
instemming ofw el vervolgstappen ofw el afw ikkeling regeling en vervolgens
afw ikkeling faillissement.

09-08-2021
7

Verslag 8: afw ikkeling faillissement.

08-11-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog onbekend

28-02-2020
1

Binnenkort zal een afw ikkelingsvoorstel w orden ingediend.

08-11-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

28-02-2020
1

geen, dit is het slotverslag

08-11-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

