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

R-C
Curator

8
07-09-2022
F.10/20/400
NL:TZ:0000165442:F001
17-11-2020

mr. M. Aukema
mr S.A.H.J. Warringa

Algemene gegevens
Naam onderneming
Slaaptrends Rotterdam B.V.

17-12-2020
1

Gegevens onderneming
Slaaptrends Rotterdam B.V.
t.h.o.d.n. Schaap & Andersson Alexandrium
kantoorhoudende te Corkstraat 46
3047 AC Rotterdam
KvK nummer: 74090097
Faill.nr. C.10/20/400 F
Datum uitspraak: 17 november 2020
Rechtbank Rotterdam
Rechter-commissaris: mr. M. Aukema
Op verzoek van: de heer E. Stapper
Datum verzoekschrift: 26 oktober 2020
Curator: mr. S.A.H.J. W arringa
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel.: 088 - 234 45 00
E-mail: w arringa@thna.nl

Activiteiten onderneming

17-12-2020
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: w inkel in meubels;
w inkel gespecialiseerd in overige huishoudelijk artikelen; groot- en
detailhandel in kw alitatief hoogstaande bedden, matrassen, dekbedden,
kussens en al hetgeen verband houdt met de inrichting van de slaapkamer.

17-12-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 11.864,00

€ -10.304,00

2019

€ 162.068,00

€ -43.561,00

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Volgens het administratiekantoor is aangeleverde administratie niet up to
date. Naar aanleiding van ontvangen en nog te vangen stukken zal de curator
zich een nader beeld kunnen vormen van de administratie.

17-12-2020
1

Additionele administratie is herhaaldelijk opgevraagd bij de bestuurder. Nog
niet alle verzochte informatie is aangeleverd.

17-03-2021
2

Tot op heden is, ondanks de sommaties, de verzochte administratie nog niet
aangeleverd. Er w orden externe omstandigheden aangevoerd als oorzaak
hiervoor.

17-06-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

Boedelsaldo

17-12-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

17-12-2020
1

€ 0,00

17-03-2021
2

€ 0,00

17-06-2021
3

€ 0,00

16-09-2021
4

€ 0,00

16-12-2021
5

€ 108,87

16-03-2022
6

€ 108,87

16-06-2022
7

€ 108,87

07-09-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-11-2020

17-12-2020
1

t/m
16-12-2020
van
17-12-2020

17-03-2021
2

t/m
16-3-2021
van
17-3-2021

17-06-2021
3

t/m
16-6-2021
van
17-6-2021

16-09-2021
4

t/m
15-9-2021
van
16-9-2021

16-12-2021
5

t/m
15-12-2021
van
16-12-2021

16-03-2022
6

t/m
15-3-2022
van
16-3-2022

16-06-2022
7

t/m
15-6-2022
van
16-6-2022
t/m
5-9-2022

Bestede uren

07-09-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

84 uur 18 min

2

67 uur 48 min

3

10 uur 54 min

4

110 uur 12 min

5

19 uur 36 min

6

12 uur 48 min

7

2 uur 45 min

8

3 uur 9 min

totaal

311 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden
heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen
gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid w orden ontleend. Het is
zeer w el mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere
gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of
vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets
in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

17-12-2020
1

De afgelopen periode is veel tijd besteed aan het rechtmatigheidsaspect in dit
faillissement.

16-09-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de vennootschap is de heer E.A. van Leeuw en.

17-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

17-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal eventueel lopende verzekeringen opzeggen. Van dergelijke
verzekeringen is vooralsnog niet gebleken.

17-12-2020
1

1.4 Huur
Er w as sprake van een huurovereenkomst voor een w inkelruimte aan de
W atermanw eg 5 te Rotterdam (W oonmall Alexandrium). Ten tijde van de
uitspraak van het faillissement w as de huur reeds opgezegd en de
w inkelruimte opgeleverd (15-6-2020).

17-12-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Naar opgave van de bestuurder zijn de fabrieken w aar de bedden
geproduceerd w erden die gefailleerde verkocht, in februari 2020 gesloten door
COVID19. Daardoor bleven leveringen van de leverancier uit en kon
gefailleerde geen bestellingen van klanten meer uitleveren. Half maart 2020 is
besloten per direct de w inkel te sluiten, omdat (i) het onduidelijk w as w anneer
er w el w eer geleverd kon w orden aan klanten en (ii) omdat beide
personeelsleden ziek zouden zijn gew orden c.q. thuis moesten blijven
vanw ege zieke gezinsleden.

17-12-2020
1

Uit gesprekken van afgelopen maanden met de bestuurder, heeft hij toegelicht
dat er in december 2019 al leveringsproblemen w aren. Een connectie daarvan
met COVID19 is niet genoemd.

17-03-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

17-12-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

17-12-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

17-6-2019

3

Een w erknemer w as reeds per 20-9-2020 uit dienst. Echter in
verband met eventuele tegoeden is deze w erknemer
zekerheidshalve toch ontslagen.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers is ontslag aangezegd met toestemming van de rechtercommissaris. Door de maatregelen rond COVID19 zijn de formulieren door de
w erknemers zelf aan de toegew ezen medew erker van het UW V verzonden.
Het UW V heeft inmiddels alle benodigde informatie ontvangen inzake de
w erknemers. Het w erkgeversformulier is nog niet in ontvangen van bestuurder
van gefailleerde.

17-12-2020
1

Tot op heden is, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de curator, het
w erkgeversformulier nog niet ontvangen van bestuurder van gefailleerde.

17-03-2021
2

Tot op heden is, ondanks de sommaties, het w erkgeversformulier nog niet
aangeleverd.

17-06-2021
3

Het formulier is ook tot op heden niet aangeleverd.

16-09-2021
4

Daarnaast is de bestuurder verzocht om nadere informatie omtrent een
buitendienstmedew erker die gedurende een aantal maanden in dienst is
gew eest. Ook deze informatie is ondanks herhaaldelijk verzoek niet
aangeleverd.
De afgelopen verslagperiode is er diverse malen contact gezocht met de
curator door verschillende instanties betreffende voornoemde
buitendienstmedew erker. Tot op heden is er geen duidelijkheid c.q. nadere
informatie.

16-12-2021
5

Door een derde partij is informatie opgevraagd betreffende de
buitendienstmedew erker.

16-03-2022
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

17-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen verdere w erkzaamheden.

17-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Ten tijde van het faillissement zijn geen activa aangetroffen.

17-12-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

17-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator onderzoekt dit punt. Vooralsnog is niet van bedrijfsmiddelen
gebleken.

17-12-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w as de w inkel reeds gesloten.
Er zouden geen voorraden meer aanw ezig zijn.

17-12-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal onderzoek verrichten naar het bestaan van (eventuele)
voorraden ten tijde van het faillissement. Hieromtrent zijn al de nodige vragen
gesteld aan de bestuurder. De antw oorden neemt de curator mee in zijn
onderzoek.

17-12-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft onderzoek naar het bestaan van
(eventuele) voorraden plaats gevonden. De bestuurder heeft herhaald dat er
geen eigen voorraden meer w aren. Alle voorraden zijn naar aanleiding van
geplaatste orders uitgeleverd aan klanten, dan w el rechtstreeks vanuit de
leverancier/aan de bestuurder gelieerde groothandel aan de klanten van
curanda geleverd.

17-03-2021
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

17-12-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen verdere w erkzaamheden.

17-12-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurenlijst per 30-11-2020

€ 296.773,74

totaal

€ 296.773,74

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde is de aangeleverde
debiteurenlijst niet up to date en zijn er geen openstaande debiteuren. De
curator heeft inmiddels diverse debiteuren van de debiteurenlijst
aangeschreven ten einde het bestaan van de debiteuren te beoordelen. Naast
een enkel dreigtelefoontje op het mobiele nummer van de curator, zijn er geen
verdere acties of betalingen gevolgd.

17-12-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft onderzoek plaatsgevonden naar het
bestaan van openstaande debiteuren. Daarbij zijn partijen aangeschreven. Er
lijken geen openstaande debiteuren te zijn. Alleen gew ezen klanten van w ie
enkelen een vordering in het faillissement hebben ingediend, meestal ten
aanzien van aanbetalingen, zonder dat het product uiteindelijk geleverd is.

17-03-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar het bestaan van debiteuren en (eventueel) openstaande
vorderingen.

17-12-2020
1

Gebleken is dat debiteuren verpand zouden zijn aan een partij die in de
laatste maanden voor het faillissement diverse kosten zou hebben betaald die
uitlevering van bestellingen mogelijk zou hebben gemaakt. Met deze partij is
een aantal maal contact gezocht. Medew erking aan beantw oording van vragen
blijft echter achterw ege.

16-09-2021
4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

17-12-2020
1

De vennootschap hield een bankrekening aan bij de ING Bank. Het saldo op de
bankrekening van de ING bank bedroeg op datum faillissement EUR 0,71.

5.2 Leasecontracten
Er zijn de curator geen leaseovereenkomsten bekend.

17-12-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is in oktober 2020 een pandrecht gevestigd op vorderingen en voorraad van
gefailleerde ten behoeve van een externe financier. Dit pandrecht is voor
faillissement uitgew onnen. De curator heeft vragen uitstaan omtrent deze
financiering en uitw inning van zekerheden.

17-12-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan betreffende
het gevestigde pandrecht. De curator neemt komende verslagperiode contact
op met de pandhouder.

17-03-2021
2

De curator heeft de bestuurder van gefailleerde gevraagd om nadere
informatie aan te leveren c.q. vragen te beantw oorden, onder andere omtrent
de financiering en uitw inning van zekerheden. Dit is tot op heden - ondanks
herhaald verzoek - niet gebeurd. Met de pandhouder is contact gew eest en
naar aanleiding van dat contact w orden hem aanvullende vragen gesteld.

17-06-2021
3

De pandhouder zou nog een vordering hebben - na uitw inning zekerheden van omstreeks EUR 50.000,--.
De afgelopen verslagperiode heeft contact met de pandhouder
plaatsgevonden. De curator zal de komende verslagperiode beraden of
eventuele vervolgstappen genomen zullen w orden betreffende de pandhouder
(zie hiervoor onder 4.2).

16-09-2021
4

De curator moet nog duidelijkheid krijgen op een aantal punten voordat een
beslissing kan w orden genomen over eventuele vervolgstappen.

16-12-2021
5

Curator richt zich qua tijdsbesteding eerst op de bestuurder en zijn
echtgenote, alvorens hij nadere stappen overw eegt richting de (vermeend)
pandhouder.

16-03-2022
6

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

17-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud.

17-12-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van retentie.

17-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van reclame.

17-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

17-12-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator is doende het pandrecht zoals verstrekt aan de externe financier te
onderzoeken.

17-12-2020
1

Zie 5.3.

17-03-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

17-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

17-12-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

17-12-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

17-12-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

17-12-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

17-12-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

17-12-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

17-12-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door bestuurder van gefailleerde en diens administrateur zijn diverse
administratieve bescheiden aangeleverd. De aangeleverde stukken zijn niet
compleet en naar zeggen van de administrateur, niet volledig. Aan bestuurder
van gefailleerde is herhaaldelijk verzocht de ontbrekende bescheiden zo
spoedig mogelijk aan te leveren.

17-12-2020
1

In het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek heeft er
afgelopen verslagperiode een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder
van gefailleerde. Naar aanleiding van deze bespreking heeft de curator
additionele informatie/stukken opgevraagd. Na ontvangst van deze

17-03-2021
2

informatie/stukken, zal de curator het onderzoek naar de administratie
voortzetten.
Tot op heden is, ondanks de sommaties daartoe en een laatste gestelde
termijn, de verzochte administratie nog niet aangeleverd. De curator zal
komende verslagperiode een standpunt innemen met betrekking tot
bestuurdersaansprakelijkheid c.q. paulianeus handelen en eventueel te nemen
(rechts)maatregelen met de rechter-commissaris bespreken. Tevens zal de
curator - na toestemming van de rechter-commissaris - een verzoek indienen in
het kader van de garantstellingsregeling.

17-06-2021
3

De afgelopen verslagperiode hebben een gesprek, telefoongesprekken en vele
mailw isselingen plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde. De
uitkomsten hiervan heeft de curator met de rechter-commissaris besproken. De
curator heeft vraagtekens bij bepaalde handelingen van de bestuurder en een
andere aan de bestuurder gelieerde persoon.

16-09-2021
4

De bestuurder heeft daarop een voorstel gedaan inzake een (eventuele)
minnelijke regeling. De curator heeft niet ingestemd met voornoemd voorstel
en bestuurder van gefailleerde in staat gesteld een nieuw voorstel te doen.
De aan de bestuurder gelieerde persoon zal in rechte w orden betrokken.
Het verzoek voor de garantstellingsregeling is de afgelopen verslagperiode
goedgekeurd.
De curator heeft de bestuurder van gefailleerde afgelopen verslagperiode
hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. De curator heeft tot op
heden geen enkele reactie of betaling van de bestuurder ontvangen. De
curator zal de komende verslagperiode met de rechter-commissaris contact
opnemen om vervolgstappen af te stemmen.

16-12-2021
5

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de bestuurder van gefailleerde
hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel. Er is een voorstel
gedaan tot schikking. Echter de bestuurder heeft het gedane voorstel niet
geaccepteerd en niet voor de boedel niet acceptabel tegenvoorstel gedaan. De
curator heeft daarop de dagvaarding van de echtgenote van de bestuurder,
die eerder aan haar betekend is, aangebracht bij de Rechtbank.

16-03-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is geen
jaarrekening gedeponeerd.

17-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

17-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 100,00. Onderzoek naar de
voldoening van de stortingsverplichting is niet van belang (flex-bv).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

17-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

17-12-2020
1

De curator is reeds doende met onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

17-03-2021
2

De afgelopen verslagperiode heeft een gesprek met bestuurder van
gefailleerde plaatsgevonden. De curator is in afw achting van de aanlevering
van nieuw e (administratieve) bescheiden.

Toelichting

16-09-2021
4

Zie hiervoor onder 7.1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

17-12-2020
1

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) paulianeus handelen.

Ja

16-09-2021
4

Toelichting
Zie hiervoor onder 7.1. De curator is van mening dat de aan de bestuurder
betrokken persoon een paulianaverw ijt gemaakt kan w orden. Na verkregen
groen licht van de rechter-commissaris is er beslag gelegd en een dagvaarding
betekend.

Ja

16-12-2021
5

Toelichting
Het gelegde beslag heeft geen doel getroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

16-09-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De afgelopen verslagperiode heeft de curator een aanvang gemaakt met het
onderzoek naar de administratie alsook het onderzoek naar onbehoorlijk
bestuur. De curator zal zijn onderzoek de komende verslagperiode
voortzetten, er vanuit gaande dat de herhaaldelijk opgevraagde administratie
zal zijn verstrekt door de bestuurder.

17-03-2021
2

Zie punt 7.1.

17-06-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

17-12-2020
1

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend. Nu gefailleerde
w erknemers in dienst had, is een (boedel) vordering van het UW V te
verw achten.

€ 19.302,34

17-03-2021
2

€ 20.444,45

16-06-2022
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 95.727,00

17-12-2020
1

€ 104.984,00

17-03-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

17-12-2020
1

Tot op heden is geen vordering van het UW V ingediend. Nu gefailleerde
w erknemers in dienst had, is een vordering van het UW V te verw achten.

€ 22.173,11

8.4 Andere pref. crediteuren

17-03-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00

17-12-2020
1

Toelichting
Deze vordering betreft de faillissementsaanvraagkosten.

€ 13.966,15

16-09-2021
4

Toelichting
Dit betreft een vordering inzake de faillissementsaanvraagkosten en een
loonvordering van een ex-w erknemer.
De curator verricht onderzoek naar ontvangen TVL en NOW subsidies over het
tijdvak dat de onderneming van failliet al stillag. De daarmee gemoeide
bedragen zijn nog niet als vordering door de subsidieverstrekkende
overheidsinstanties ingediend.

€ 22.066,15

16-12-2021
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

17-12-2020
1

11

17-03-2021
2

15

17-06-2021
3

16

16-06-2022
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 47.960,55

17-12-2020
1

€ 50.616,66

17-03-2021
2

€ 80.863,39

17-06-2021
3

€ 89.065,80

16-06-2022
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

17-12-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

17-12-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn de curator geen procedures bekend.

17-12-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

17-12-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

17-12-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen verdere w erkzaamheden.

17-12-2020
1

De curator is afgelopen verslagperiode een procedure gestart (zie hiervoor
onder 7.1).

16-09-2021
4

In de door de curator gestarte procedure, staat de kw estie voor het geven van
een reactie op de dagvaarding (conclusie van antw oord 13 juli a.s.) door de
gedaagde partij, betreffende de echtgenote van de bestuurder.

16-06-2022
7

Op 3 augustus is een tussenvonnis gew ezen in de gestarte procedure. Beide
partijen dienen in persoon op 9 januari 2023 aanw ezig te zijn bij de
Rechtbank voor een verdere mondelinge behandeling.

07-09-2022
8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de
administratie voortzetten. Tevens zal de curator onderzoek doen naar het
pandrecht dat voor faillissement is uitgew onnen. De overige gebruikelijke
w erkzaamheden zullen door de curator en zijn kantoorgenoten w orden
verricht.

17-12-2020
1

De komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar administratie,
onbehoorlijk bestuur en het pandrecht voortzetten. De voortgang hiervan is
mede afhankelijk van de aanlevering van (administratieve) bescheiden door de
bestuurder van gefailleerde.

17-03-2021
2

Tot op heden is, ondanks de sommaties daartoe en een laatste gestelde
termijn, de verzochte administratie nog niet aangeleverd. De curator zal
komende verslagperiode een standpunt innemen met betrekking tot
bestuurdersaansprakelijkheid c.q. paulianeus handelen en eventueel te nemen
(rechts)maatregelen met de rechter-commissaris bespreken. Tevens zal de
curator - na toestemming van de rechter-commissaris - een verzoek indienen in
het kader van de garantstellingsregeling. Daarnaast heeft de curator komende
verslagperiode nader contact met de pandhouder.

17-06-2021
3

De afgelopen verslagperiode heeft een gesprek plaatsgevonden met de
bestuurder van gefailleerde. De uitkomsten van voornoemd gesprek heeft de
curator met de rechter-commissaris besproken. Nadere stappen w orden
komende verslagperiode voorbereid.

16-09-2021
4

Contact met de pandhouder heeft plaatsgevonden, onderzoek w ordt
voortgezet.
Het verzoek voor de garantstellingsregeling is de afgelopen verslagperiode
goedgekeurd.
De curator heeft de bestuurder van gefailleerde afgelopen verslagperiode
hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. De curator heeft tot op
heden geen enkele reactie of betaling van de bestuurder ontvangen. De
curator zal de komende verslagperiode met de rechter-commissaris contact
opnemen om vervolgstappen af te stemmen.

16-12-2021
5

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de bestuurder van gefailleerde
hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel. De procedure
tegen de echtgenote van de bestuurder van failliet is gestart door
aanbrenging dagvaarding.

16-03-2022
6

In de door de curator gestarte procedure, staat de kw estie voor het geven van
een reactie op de dagvaarding (conclusie van antw oord 13 juli a.s.) door de
gedaagde partij, betreffende de echtgenote van de bestuurder.

16-06-2022
7

In de procedure dienen beide partijen op 9 januari 2023 in persoon aanw ezig
te zijn bij de Rechtbank voor een verdere mondelinge behandeling.

07-09-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het niet mogelijk in te schatten op w elke termijn de
afw ikkeling van het faillissement zal w orden voltooid.

10.3 Indiening volgend verslag

17-12-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
7-12-2022

07-09-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

17-12-2020
1

