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

11
13-09-2022
F.10/20/85
NL:TZ:0000133991:F001
03-03-2020

R-C
Curator

mr. F. Damsteegt
mr M.H. Janssen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Seba Nuts B.V.

03-04-2020
1

Gegevens onderneming
Brugw achter 11
3034 KD ROTTERDAM

03-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen. Handel
in luxe vleesproducten

03-04-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Er is vooralsnog geen (financiële) administratie verkregen.

30-03-2021
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

Boedelsaldo

03-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

03-04-2020
1

€ 1.355,99

30-03-2021
5

€ 1.343,85

30-06-2021
6

€ 1.320,63

13-09-2021
7

€ 1.297,41

13-12-2021
8

€ 1.273,94

11-03-2022
9

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

€ 1.248,97

13-06-2022
10

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

€ 1.222,00

13-09-2022
11

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

Verslagperiode
van
3-3-2020

03-04-2020
1

t/m
27-3-2020
van
28-3-2020

03-07-2020
2

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

02-10-2020
3

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

31-12-2020
4

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

30-03-2021
5

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

30-06-2021
6

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021

13-09-2021
7

t/m
31-8-2021
van
1-9-2021

13-12-2021
8

t/m
30-11-2021
van
1-12-2021

13-06-2022
10

t/m
31-5-2022
van
1-6-2022
t/m
31-8-2022

Bestede uren

13-09-2022
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

3 uur 48 min

2

2 uur 48 min

3

1 uur 30 min

4

11 uur 24 min

5

2 uur 18 min

6

2 uur 12 min

7

4 uur 6 min

8

4 uur 24 min

9

1 uur 12 min

10

2 uur 6 min

11

5 uur 18 min

totaal

41 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De afgelopen periode is door de curator met name tijd besteed aan
inventarisatie en overleg met de bestuurder in dat kader.

03-04-2020
1

De curator heeft de afgelopen periode geen toereikende medew erking
verkregen van de bestuurder voor de verdere afw ikkeling van het faillissement.

03-07-2020
2

De curator heeft de afgelopen periode w ederom geen toereikende
medew erking verkregen van de bestuurder voor de verdere afw ikkeling van
het faillissement. De curator verzocht een verhoor te gelasten.

02-10-2020
3

De curator heeft in de afgelopen enige medew erking verkregen van de
bestuurder. De bestuurder heeft toegezegd aanvullende informatie te zullen
verstrekken aan de curator die meer inzicht zou bieden in de bedrijfsvoering en
op de oorzaken van het faillissement. De curator heeft deze informatie nog niet
ontvangen.

31-12-2020
4

In de afgelopen periode heeft de curator aanvankelijk vereiste medew erkring
verkregen van de bestuurder, maar dat is uiteindelijk toch w eer gestaakt. De
curator heeft daarop en in dat kader zijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

30-03-2021
5

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan opvolging door de
curator van zijn bevindingen in het kader van zijn rechtmatigheidsonderzoek.

30-06-2021
6

In de afgelopen periode heeft de curator overleg gevoerd met de bestuurder,
in w elk kader ook een bespreking is gehouden, over de bevindingen van de
curator aangaande de rechtmatigheid in dit faillissement.

13-09-2021
7

In de afgelopen periode heeft de curator zijn overleggen met de bestuurder
voortgezet.

13-12-2021
8

In de afgelopen periode heeft overdracht van het dossier aan de opvolgend
curator plaatsgevonden. De opvolgend curator heeft met de bestuurder
gesproken.

11-03-2022
9

In de afgelopen periode heeft de curator onderzoek verricht naar de
overhandigde administratie.

13-06-2022
10

In de afgelopen periode heeft de curator het onderzoek afgerond en heeft hij
met een crediteur gecorrespondeerd en overleg gevoerd.

13-09-2022
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Seba Nuts B.V. is BRANI-Holding B.V. De
heer N. Brand is op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder van BRANIHolding B.V.

1.2 Lopende procedures

03-04-2020
1

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

03-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen die w erden aangehouden door de failliete vennootschap
zouden voor het faillissement reeds zijn afgew ikkeld.

03-04-2020
1

1.4 Huur
De failliete vennootschap w as gevestigd op de locatie van haar
moedervennootschap en zustervennootschap, Carnesol B.V.

03-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De (middellijk) bestuurder heeft verklaard dat de oorzaak van het faillissement
erin is gelegen dat de activiteiten van de onderneming, handel in luxe
vleesproducten, in de afgelopen periode stil zou zijn gevallen. De bestuurder
w as vanw ege schulden uit het verleden niet in staat om aan zijn nog
openstaande verplichtingen te voldoen. De bestuurder zou de activiteiten
daarop enige w eken voor het faillissement reeds hebben gestaakt. Het
faillissement is uitgesproken op aanvraag van een onbetaald gebleven
schuldeiser.

03-04-2020
1

De curator heeft de afgelopen periode geen toereikende medew erking
verkregen om een nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
aan te vangen.

03-07-2020
2

De curator heeft de afgelopen periode w erderom geen toereikende
medew erking verkregen van de bestuurder voor de verdere afw ikkeling van
het faillissement. De curator verzocht een verhoor te gelasten.

02-10-2020
3

De curator heeft vooralsnog geen boekhouding ontvangen. De curator stelt
zich op het voorlopige standpunt dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.
Voorts is niet voldaan aan de deponeringsplicht. Er lijkt aldus sprake van
onbehoorlijk bestuur, hetgeen w ordt vermoed een belangrijke oorzaak van het
faillissement te zijn.

30-03-2021
5

De curator is op dit punt in overleg getreden met de bestuurder.

13-09-2021
7

De curator ontving aan het einde van de vorige verslagperiode stukken van de
bestuurder. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat het om de volledige
administratie gaat. De curator verricht thans onderzoek naar de stukken. Het
onderzoek bevindt zich thans in de afrondende fase. In het volgende verslag
zal de curator ingaan op de opgegeven oorzaken.

13-06-2022
10

De curator heeft het onderzoek afgerond. De aangeleverde stukken bieden
onvoldoende inzicht om onderzoek te verrichten naar de oorzaak van het
faillissement. De curator beschikt enkel over (losse) inkoop- en verkoop
facturen en over een tw eetal aangiften (2 kw artalen).

13-09-2022
11

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

03-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

03-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De vennootschap had geen personeel in dienst.

03-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

03-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

03-04-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op locatie is een bescheiden kantoorinventaris aangetroffen. Deze inventaris is
thans in gebruik door de moeder- en zustervennootschap van de failliete
vennootschap.

03-04-2020
1

Het is de curator gebleken dat de inventaris een beperkte w aarde
vertegenw oordigd. De curator is in overleg getreden met de bestuurder.

03-07-2020
2

De curator heeft de afgelopen periode w ederom geen toereikende
medew erking verkregen
van de bestuurder voor de verdere afw ikkeling van het faillissement. De
curator verzocht een verhoor te gelasten.

02-10-2020
3

De curator is tot overeenstemming gekomen met de bestuurder over de
verkoop van de beperkte kantoorinventaris. De curator heeft de koopprijs nog
niet ontvangen.

31-12-2020
4

De koopprijs is ontvangen.

30-03-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator gaat over tot het te gelde maken van de kantoorinventaris.

03-04-2020
1

Dit punt is afgerond.

30-03-2021
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraden
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De failliete vennootschap heeft een beperkte voorraad opgeslagen liggen in
een vrieshuis op een externe locatie. De curator is in overleg getreden met het
vrieshuis over de vrijgave van deze voorraad.

03-04-2020
1

Het is de curator gebleken dat de voorraad een beperkte w aarde
vertegenw oordigd. De curator is in overleg getreden met de bestuurder.

03-07-2020
2

De curator is tot overeenstemming gekomen met de bestuurder over de
verkoop van de beperkte voorraad. De curator heeft de koopprijs nog niet
ontvangen.

31-12-2020
4

De koopprijs is ontvangen.

30-03-2021
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De komende periode zal de curator de opgeslagen voorraad te gelde w illen
maken.

03-04-2020
1

De curator heeft de afgelopen periode w ederom geen toereikende
medew erking verkregen van de bestuurder voor de verdere afw ikkeling van
het faillissement. De curator verzocht een verhoor te gelasten.

02-10-2020
3

Dit punt is afgerond.

30-03-2021
5

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.vt.

03-04-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.vt.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

03-04-2020
1

Toelichting debiteuren
De failliete vennootschap zou volgens opgave van de bestuurder beschikken
over enkele vorderingen, w aar verrekenbare tegenvorderingen tegenover
zouden kunnen staan. De debiteurenadministratie w as op datum faillissement
echter niet eenvoudig inzichtelijk. De bestuurder heeft toegezegd de
debiteurenadministratie alsnog inzichtelijk te maken. De curator volgt dat op.

03-04-2020
1

De bestuurder heeft nog geen nadere administratie bij de curator aangeleverd.
De curator heeft de afgelopen periode geen toereikende medew erking
verkregen om een nader onderzoek naar de debiteuren aan te vangen.

03-07-2020
2

De curator heeft de afgelopen periode w ederom geen toereikende
medew erking verkregen van de bestuurder voor de verdere afw ikkeling van
het faillissement. De curator verzocht een verhoor te gelasten.

02-10-2020
3

De curator heeft enige medew erking van de bestuurder ontvangen.
Vooralsnog is de curator niet gebleken van een debiteurenportefeuille.

31-12-2020
4

De curator heeft e.e.a. in onderzoek naar aanleiding van de ontvangen
stukken.

13-06-2022
10

De opvolgend curator heeft op dit punt onderzoek verricht en is tot de
conclusie gekomen dat van een debiteurenportefeuille geen sprake is.

13-09-2022
11

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nadat een sluitende debiteurenadministratie is aangeleverd, zal de curator in
voorkomend geval overgaan tot het aanschrijven van eventuele debiteuren.

03-04-2020
1

De curator heeft de afgelopen periode w ederom geen toereikende
medew erking verkregen van de bestuurder voor de verdere afw ikkeling van
het faillissement. De curator verzocht een verhoor te gelasten.

02-10-2020
3

Vooralsnog geen.

31-12-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De bankrekening van de failliete vennootschap vertoonde op datum
faillissement een debetstand van EUR 1.168,17. De curator is in afw achting van
indiening van de vordering van de bank.

5.2 Leasecontracten

03-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er stond een leaseauto op naam van de failliete vennootschap (operational
lease). De auto is daags na het faillissement ingeleverd bij de
leasemaatschappij.

03-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van gebleken.

03-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van gebleken.

03-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet ingeroepen.

03-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet ingeroepen.

03-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet ingeroepen.

03-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

03-04-2020
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Dit punt is vooralsnog afgerond.

03-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde: de activisten w aren op datum faillissement reeds gestaakt.

03-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is nog in afw achting van een door de bestuurder bijgew erkte
administratie, omdat de administratie zoals door de curator aangetroffen niet
de gew enste inzage kon verschaffen. De curator verw acht dat een en ander
door de bestuurder op korte termijn w ordt aangeleverd.

03-04-2020
1

De curator heeft de afgelopen periode geen toereikende medew erking
verkregen om een nader onderzoek naar de administratie aan te vangen.

03-07-2020
2

De curator heeft de afgelopen periode w ederom geen toereikende
medew erking verkregen van de bestuurder voor de verdere afw ikkeling van
het faillissement. De curator verzocht een verhoor te gelasten.

02-10-2020
3

In de afgelopen periode heeft de curator enige medew erking verkregen van de
bestuurder. De bestuurder is in overleg gegaan met zijn boekhouder en heeft
toegezegd administratie aan te zullen leveren, maar de curator heeft die
administratie nog niet ontvangen. De toegezegde administratie zou in de
komen periode voor de curator inzichtelijk moeten zijn.

31-12-2020
4

De curator heeft uiteindelijk geen boekhouding ontvangen. De curator stelt
zich op het voorlopige standpunt dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

30-03-2021
5

De curator heeft zijn standpunt dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht
definitief gemaakt.

30-06-2021
6

De curator is met de bestuurder in overleg getreden aangaande zijn
standpunt.

13-09-2021
7

De curator heeft aan het einde van de vorige verslagperiode de nodige
stukken ontvangen w elke onderw erp van onderzoek zijn. In het navolgende
verslag zal de curator zijn bevindingen w eergeven en zal hij voorts in overleg
met de bestuurder treden over zijn bevindingen.

13-06-2022
10

Naar het voorlopig oordeel van de curator is niet voldaan aan de
boekhoudplicht. In een volgend verslag neemt de curator een definitief
standpunt in.
De curator handhaaft zijn standpunt dat niet voldaan is aan de
boekhoudplicht. De overgelegde administratie (met name in- en
verkoopfacturen) bieden onvoldoende inzicht om op ieder moment de rechten
en verplichtingen van de vennootschap te kennen. Onder meer
grootboekrekeningen ontbreken. Dat geldt ook voor een balans en een
w inst- en verliesrekening.

13-09-2022
11

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 13 december 2018.
Nadien hebben geen deponeringen plaatsgevonden.

03-04-2020
1

Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht.

30-03-2021
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

03-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens het uittreksel uit het handelsregister zouden de aandelen zijn
volgestort. Een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsverplichting is
gezien de oprichtingsdatum van de failliete vennootschap in 2009 mogelijk
verjaard.

03-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

03-04-2020
1

Nadat de curator de door de bestuurder bijgew erkte administratie heeft
ontvangen, zal hij aanvangen met zijn onderzoek naar het gevoerde beleid.

03-07-2020
Toelichting

De curator heeft de afgelopen periode geen toereikende medew erking
verkregen om een nader onderzoek naar het gevoerde beleid aan te vangen.

Toelichting

2

02-10-2020
3

De curator heeft de afgelopen periode w ederom geen toereikende
medew erking verkregen van de bestuurder voor de verdere afw ikkeling van
het faillissement. De curator verzocht een verhoor te gelasten.

Toelichting

31-12-2020
4

De curator heeft in de afgelopen periode enige medew erking verkregen van de
bestuurder. De curator is in afw achting van de opgevraagde administratie, die
in de komende periode zou moeten w orden aangeleverd. De curator betreft de
al dan niet aangeleverde administratie bij zijn onderzoek en verw acht in de
komende periode een voorlopig standpunt in te kunnen nemen ten aanzien
van het gevoerde beleid.

Toelichting

30-03-2021
5

Gelet op de schending van de boekhoud- en deponeringsplicht lijkt vast te
staan dat sprake is onbehoorlijk bestuur. De curator heeft zijn voornemen om
de bestuurder aansprakelijk te houden voor het faillissementstekort kenbaar
gemaakt aan de bestuurder. De curator is in afw achting van de reactie van de
bestuurder.

Toelichting

30-06-2021
6

De curator heeft geen reactie van de bestuurder verkregen op basis w aarvan
de curator zijn standpunt dat sprake zou zijn onbehoorlijk bestuur zou
heroverw egen. De curator is overgegaan tot formele aansprakelijkstelling van
de bestuurder en volgt die aansprakelijkstelling in de komende periode verder
op.

Toelichting

13-09-2021
7

De curator is op dit punt in overleg getreden met de bestuurder, in w elk kader
ook een bespreking met de bestuurder heeft plaatsgevonden. In de komende
periode w ordt een en ander verder opgevolgd.

Toelichting

13-12-2021
8

In de afgelopen periode zijn de overleggen met de bestuurder voortgezet. Dit
heeft er vooralsnog niet toe geleid dat ook daadw erkelijk administratie
beschikbaar is gekomen.

Toelichting

11-03-2022
9

De bestuurder heeft naar aanleiding van een gesprek met de opvolgend
curator inmiddels digitaal enige administratie aangeleverd. Deze administratie
is inmiddels onderw erp van onderzoek. Daarnaast stelt de bestuurder dat de
administrateur niet mee zouden w erken aan afgifte van een deel van de
administratie. De curator schreef de administrateur aan met het verzoek tot
afgifte over te gaan (voor zover de administrateur daadw erkelijk over
administratie beschikt).

Toelichting

13-06-2022
10

In de afgelopen periode heeft de curator onderzoek verricht naar de
ontvangen stukken. Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase.

Ja

13-09-2022
11

Toelichting
Het onderzoek is inmiddels afgerond. De conclusie van de curator is dat de
administratie onvoldoende inzicht biedt in de rechten en verplichtingen van
de vennootschap. Daarnaast zijn de jaarrekeningen niet (tijdig)
gedeponeerd.
De curator komt tot de conclusie dat sprake is van onbehoorlijk bestuur ex
artikel 2:248 BW en handhaaft zijn stelling op dit punt.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

03-04-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

30-03-2021
5

Vooralsnog niet van gebleken.

Toelichting
Als gevolg van de gebrekkige informatie die is overgelegd kan de curator
geen uitspraak op dit onderdeel doen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

13-09-2022
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator verw acht op korte termijn bijgew erkte administratie van de
bestuurder te ontvangen. De curator zal die onderw erpen aan een onderzoek.

03-04-2020
1

De curator heeft de afgelopen periode geen toereikende medew erking
verkregen om een nader onderzoek naar de rechtmatigheid aan te vangen. De
curator zal in de komende periode in dat kader maatregelen treffen.

03-07-2020
2

De curator heeft de afgelopen periode w ederom geen toereikende
medew erking verkregen van de bestuurder voor de verdere afw ikkeling van
het faillissement. De curator verzocht een verhoor te gelasten.

02-10-2020
3

De curator heeft in de afgelopen periode enige medew erking verkregen van de
bestuurder. De curator verw acht in de komende periode de verkoop van de
inventaris en voorraad af te w ikkelen. De curator verw acht voorts in de
komende periode een voorlopig standpunt in te nemen ten aanzien van de
oorzaak van en rechtmatigheid in dit faillissement.

31-12-2020
4

De curator heeft een voorlopig standpunt ingenomen ten aanzien van de
rechtmatigheid in dit faillissement, te w eten dat de curator van mening is dat
sprake is van onbehoorlijk bestuur, hetgeen w ordt vermoed een belangrijke
oorzaak van het faillissement te zijn. De curator heeft zijn bevindingen aan de
bestuurder kenbaar gemaakt en zal opvolging geven aan de in dat kader van
de bestuurder te verkrijgen reactie.

30-03-2021
5

De curator is overgegaan tot formele aansprakelijkstelling van de bestuurder
en volgt die aansprakelijkstelling in de komende periode verder op.

30-06-2021
6

De curator volgt in de komende periode zijn overleggen met de bestuurder ter
zake de bevindingen van de curator aangaande de rechtmatigheid in dit
faillissement verder op.

13-09-2021
7

De curator zal zijn overleggen met de bestuurder in de komende periode nog
opvolgen, maar verw acht tot een afronding daarvan te komen.

13-12-2021
8

Onderzoek van de aangeleverde administratie.

11-03-2022
9

Afronding van diverse rechtsmatigheidsonderzoeken.

13-06-2022
10

Het onderzoek is inmiddels afgerond.

13-09-2022
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 33.453,00

03-04-2020
1

€ 42.321,00

03-07-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00

03-07-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

03-04-2020
1

7

03-07-2020
2

9

02-10-2020
3

14

31-12-2020
4

15

30-03-2021
5

18

30-06-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 57.457,14

03-04-2020
1

€ 517.985,23

03-07-2020
2

€ 560.486,92

02-10-2020
3

€ 1.091.836,37

31-12-2020
4

€ 1.049.787,97

30-03-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de hem bekende crediteuren geïnformeerd, maar is nog in
afw achting van een bijgew erkt overzicht van de bestuurder. De curator zal
spoedig daarna eventuele nog niet geïnformeerde crediteuren aanschrijven.

03-04-2020
1

De curator heeft de afgelopen periode geen toereikende medew erking
verkregen om een nader onderzoek naar de crediteuren aan te vangen. De
curator zal in de komende periode in dat kader maatregelen treffen.

03-07-2020
2

De curator heeft de afgelopen periode w ederom geen toereikende
medew erking verkregen van de bestuurder voor de verdere afw ikkeling van
het faillissement. De curator verzocht een verhoor te gelasten.

02-10-2020
3

De curator heeft uiteindelijk enige medew erking verkregen, voldoende om de
namen van de (eventuele) crediteuren van de failliete vennootschap nader in
beeld te kunnen brengen. De curator is overgegaan tot verdere inventarisatie.

30-03-2021
5

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
In de komende periode zal de curator over w illen gaan tot het te gelde maken
van de kantoorinventaris en de voorraad. Voorts zal de curator debiteuren en
eventuele nog niet aangeschreven crediteuren aanschrijven nadat door de
bestuurder bijgew erkte administratie is aangeleverd. De curator onderw erpt
die administratie voorts aan een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

03-04-2020
1

De curator heeft de afgelopen periode geen toereikende medew erking
verkregen om een nader onderzoek naar de rechtmatigheid aan te vangen. De
curator zal in de komende periode in dat kader maatregelen treffen.

03-07-2020
2

De curator heeft de afgelopen periode w ederom geen toereikende
medew erking verkregen van de bestuurder voor de verdere afw ikkeling van
het faillissement. De curator verzocht een verhoor te gelasten.

02-10-2020
3

De curator is overgegaan tot formele aansprakelijkstelling van de bestuurder
en volgt die aansprakelijkstelling in de komende periode verder op.

30-06-2021
6

De curator volgt in de komende periode zijn overleggen met de bestuurder ter
zake de bevindingen van de curator aangaande de rechtmatigheid in dit
faillissement verder op. De curator verw acht in de komende periode tot een
afronding van deze overleggen te komen.

13-09-2021
7

De w erkzaamheden van de curator zullen de komende verslagperiode gericht
zijn op rechtmatigheidsonderzoek.

11-03-2022
9

In de komende verslagperiode zal de curator de rechtmatigheidsonderzoeken
afronden. In het volgende verslag zal de curator zijn bevindingen w eergeven.

13-06-2022
10

De curator neemt in de komende verslagperiode een beslissing over de
verdere afw ikkeling van het faillissement.

13-09-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

03-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-12-2022

13-09-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft een voorlopig standpunt ingenomen ten aanzien van de
rechtmatigheid in dit faillissement, te w eten dat de curator van mening is dat
sprake is van onbehoorlijk bestuur, hetgeen w ordt vermoed een belangrijke
oorzaak van het faillissement te zijn. De curator heeft zijn bevindingen aan de
bestuurder kenbaar gemaakt en zal opvolging geven aan de in dat kader van
de bestuurder te verkrijgen reactie.

Bijlagen
Bijlagen

30-03-2021
5

