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

5
08-09-2022
F.10/21/154
NL:TZ:0000197282:F001
03-08-2021

R-C
Curator

mr. J.C.A.T. Frima
mr M.H. Janssen

Algemene gegevens
Naam onderneming
bouw bedrijf ERLO B.V. (hierna aangeduid als: ‘ERLO’)

02-09-2021
1

Gegevens onderneming
ERLO is gevestigd te Zw ijndrecht en houdt kantoor aan de Julianastraat 18 te
(3331 XJ) Zw ijndrecht. ERLO is ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 75791102.

02-09-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens de inschrijving in het Handelsregister: Algemene burgerlijke
utiliteitsbouw . Het bouw en en verbouw en van w oningen.

02-09-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 398.186,90

€ 52.091,14

€ 317.993,89

2021

€ 117.841,07

€ -40.149,05

€ 247.394,06

Toelichting financiële gegevens
De vennootschap is opgericht in september 2019.

Gemiddeld aantal personeelsleden

02-09-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

02-09-2021
1

Volgens inschrijving in het Handelsregister: 4.

Boedelsaldo
€ 2.006,33

08-12-2021
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de vergoeding voor de contractsovername
van Vodafone bijgeschreven. Voorts zijn bankkosten afgeschreven.

€ 1.789,10

08-03-2022
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de verkoopopbrengst van de internetveiling
bijgeschreven en zijn verkoopkosten en taxatiekosten voldaan.

€ 1.764,13

08-06-2022
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

€ 1.737,16
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

Verslagperiode

08-09-2022
5

Verslagperiode
van
3-8-2021

02-09-2021
1

t/m
3-9-2021
van
4-9-2021

08-12-2021
2

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

08-03-2022
3

t/m
28-2-2022
van
1-3-2022

08-06-2022
4

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

08-09-2022
5

t/m
31-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 48 min

2

11 uur 12 min

3

6 uur 12 min

4

3 uur 30 min

5

5 uur 12 min

totaal

56 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen periode is voornamelijk tijd besteed aan inventarisatie en
onderzoek naar het continueren van de activiteiten. De activiteiten van ERLO
bestonden ten tijde van faillietverklaring enkel nog uit de uitvoering van één
project: de ontw ikkeling van een w oning te Nieuw -Bergen. De curator heeft in
de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het
project rendabel voort te zetten, al dan niet door een derde. In dit kader heeft
de curator overleg gevoerd met de opdrachtgever van het project en met
mogelijk geïnteresseerde partijen in de overname van de w erkzaamheden. Uit
dit onderzoek en de gevoerde overleggen is uiteindelijk gebleken dat het
project niet rendabel kan w orden voortgezet door de boedel en er is voorts
geen partij bereid gevonden het project over te nemen. Vervolgens heeft de
curator zich gericht op het te gelde maken van de activa.

02-09-2021
1

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan de verdere
afw ikkeling van het te gelde maken van het actief. Voorts is een aanvang
gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

08-12-2021
2

In de afgelopen verslagperiode is de resterende activa verkocht en is het
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Voorts heeft de curator
gecorrespondeerd met de Arbeidsinspectie.

08-03-2022
3

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en
heeft verdere correspondentie met de Arbeidsinspectie plaatsgevonden.

08-06-2022
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gesproken met een
voormalig w erknemer van de gefailleerde vennootschap, heeft de curator
overleg gevoerd met de fiscus en heeft hij aanvullende stukken bestudeerd.

08-09-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van ERLO bestaat uit de heer N. Heidman (middellijk bestuurder)
en de heer N.R. Heidman (middellijk bestuurder)

02-09-2021
1

1.2 Lopende procedures
Niet van gebleken

02-09-2021
1

1.3 Verzekeringen
De heer N. Heidman heeft verklaard dat ERLO voor haar activiteiten is
verzekerd en dat die verzekering dekking biedt voor haar w erkzaamheden.

02-09-2021
1

1.4 Huur
In het kader van de exploitatie van haar activiteiten huurde ERLO een mobiel
toilet bij Groenendaal Verhuur B.V. Deze huurovereenkomst is opgezegd en in
de komende periode w ordt getracht het mobiele toilet op te laten halen door
de verhuurder.

02-09-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. De heer N.
Heidman heeft hierover verklaard dat de in het verleden aangenomen w erken
niet voldoende rendabel uitgevoerd konden w orden. Nadat dit heeft geleid tot
het faillissement van een gelieerde vennootschap, RA Isolatiebedrijf en
Montagebedrijf B.V., is door het bestuur besloten de activiteiten in ERLO
gecontroleerd te staken door geen nieuw e projecten meer aan te nemen.
Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat nog uitstaande schulden niet meer kon
w orden voldaan, w aaronder aan leveranciers. Het faillissement is uitgespraken
op aanvraag van vier van die schuldeisers.

02-09-2021
1

De curator heeft vastgesteld dat ten tijde van de uitspraak van het
faillissement de orderportefeuille leeg w as. De curator onderzoekt thans of er
nog verplichtingen zijn aangegaan nadat het bestuur de beslissing nam om de
activiteiten af te bouw en.

08-06-2022
4

De curator is uit onderzoek gebleken dat de onbetaald gelaten facturen van
handelscrediteuren overw egend dateren uit 2020 (met name de 2e helft van
2020). Voor zover de curator heeft kunnen vaststellen zijn er na de aanvang
van het laatste project geen verplichtingen meer ter zake het bestellen van
goederen aangegaan.

08-09-2022
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

02-09-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

02-09-2021
1

Toelichting
Volgens inschrijving in het Handelsregister: 4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-8-2021

2

Het bestuur w as w erkzaam op basis van een
arbeidsovereenkomst

9-8-2021

1

W erknemer in dienst van ERLO ten tijde van faillietverklaring

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers zijn reeds in dienst van een andere vennootschap getreden.
Dit punt is afgerond.

02-09-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is de curator benaderd door de
Arbeidsinspectie met vragen in het kader van een arbeidsongeval. Voor zover
de curator heeft kunnen nagaan w as de w erknemer w elke betrokken zou zijn
bij het arbeidsongeval niet in dienst van de gefailleerde vennootschap.
Daarnaast heeft het bew eerdelijke arbeidsongeval geruime tijd na het vonnis
van faillietverklaring plaatsgevonden. De w erkzaamheden lagen ten tijde van
het uitgesproken faillissement stil (en zijn niet hervat). De curator heeft het
bestuur om opheldering verzocht.

08-03-2022
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
Arbeidsinspectie. Uit onderzoek is gebleken dat de w erknemer die betrokken
w as bij een arbeidsongeval niet w erkzaam w as voor de gefailleerde
vennootschap. Dit punt is afgew ikkeld.

08-06-2022
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Niet van gebleken

02-09-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

02-09-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

overige bedrijfsmiddelen
voertuig

€ 250,00

totaal

€ 250,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
ERLO heeft een Citroën Berlingo in eigendom. De curator tracht het voertuig in
de komende periode te gelde te maken. Daarnaast heeft ERLO een beperkt
deel van de aanw ezige bedrijfsmiddelen in eigendom. Het overgrote deel,
w aaronder voornamelijk gereedschappen, w erd in gebruik genomen door
middel van een leaseconstructie.

02-09-2021
1

De bedrijfsw agen w ordt de komende periode andermaal aangeboden op een
internetveiling.

08-12-2021
2

De bedrijfsw agen is in de afgelopen verslagperiode geveild. De opbrengst
bedraagt € 250,-- ex btw . De opbrengst is door het veilinghuis op de
boedelrekening afgedragen.

08-03-2022
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

02-09-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator tracht de aangetroffen bedrijfsmiddelen in de komende periode te
gelde te maken.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bouw materialen

€ 1.415,70

totaal

€ 1.415,70

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

02-09-2021
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
ERLO heeft nog diverse bouw materialen in eigendom die bestemd w aren voor
de afronding van het laatste project. De curator tracht deze bouw materialen in
de komende periode te gelde te maken.

02-09-2021
1

De curator doet onderzoek naar eventueel uit te factureren onderhanden w erk
ter zake het laatste project. Het is de curator in dat kader evenw el bekend dat
een voorschot is voldaan en een tegenvordering bestaat.
De curator is tot een afw ikkeling van het project gekomen. In dat kader bleek
het onderhanden w erk niet meer te incasseren, maar zijn de op de
bouw locatie aanw ezige materialen getaxeerd en overgedragen aan de
opdrachtgever.

08-12-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator tracht de aangetroffen voorraad in de komende periode te gelde te
maken.

02-09-2021
1

Dit punt is afgerond.

08-12-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Vergoeding telefooncontracten

€ 605,00

totaal

€ 605,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
ERLO had een aantal telefoniecontracten gesloten met Vodafone. De
contracten zijn overgedragen aan een derde. De curator heeft voor de
overdracht een vergoeding bedongen van € 605,-- inclusief btw . Het bedrag is
op de boedelrekening bijgeschreven.

08-12-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

02-09-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vorderingen op derden en een gelieerde
vennootschap

€ 177.803,26

Opbrengst

Boedelbijdr.

Beschrijving

Omvang

totaal

€ 177.803,26

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het overgrote deel van de debiteuren biedt geen verhaal in verband met reeds
uitgesproken faillissementen. Een van de debiteuren is de opdrachtgeven van
het laatste project van Erlo. Het is de curator in dat kader evenw el bekend dat
een voorschot is voldaan en een tegenvordering bestaat.

02-09-2021
1

De curator tracht in de komende periode de vordering op de gelieerde
vennootschap te innen.
De curator tracht in de komende periode de vordering op de gelieerde
vennootschap te innen.

08-12-2021
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het bestuur van de gelieerde
vennootschap aangeschreven met het verzoek om de openstaande vordering
te voldoen. Tot op heden is geen reactie ontvangen. De curator overw eegt op
dit punt nadere stappen.

08-03-2022
3

De curator onderzoekt thans of ter zake de niet incasseerbare vorderingen ten
onrechte btw is afgedragen. In het bevestigende geval zal de curator om een
teruggave verzoeken.
Uit onderzoek is de curator gebleken dat de btw is verlegd. De curator zal op
dit punt verder geen actie meer ondernemen.

08-06-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Alle debiteuren op de aangeleverde debiteurenlijst zijn aangeschreven met het
verzoek de openstaande vordering te betalen. In de gevallen w aarin de
debiteur reeds in staat van faillissement is verklaard, is door de curator opgave
gedaan van de vordering van ERLO. De curator tracht in de komende periode
de vordering op de gelieerde vennootschap te innen.

02-09-2021
1

De curator zet zijn w erkzaamheden ter zake de incasso voort.

08-12-2021
2

Voortzetting van de w erkzaamheden in het kader van de incasso van de
vordering op de gelieerde vennootschap.

08-03-2022
3

De gelieerde vennootschap verkeert inmiddels ook in staat van faillissement.

08-06-2022
4

De curator is inmiddels uit de bestudering van de faillissementsverslagen van
curatoren w elke zijn aangesteld bij een tw eetal debiteuren van failliet
gebleken, dat er geen uitkering valt te verw achten.

08-09-2022
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 14,26

02-09-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Op de bankrekening van ERLO stond ten tijde van het uitspreken van het
faillissement een debetsaldo van € 14,26.

5.2 Leasecontracten
Tussen ERLO en Hilti Nederland B.V. is een leaseovereenkomst tot stand
gekomen met betrekking tot gereedschap. Deze overeenkomst is beëindigd.

02-09-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van gebleken

02-09-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van gebleken

02-09-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken

02-09-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken

02-09-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken

02-09-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Vooralsnog geen

02-09-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van ERLO bestonden ten tijde van faillietverklaring enkel nog uit
de uitvoering van één project: de ontw ikkeling van een w oning te Nieuw Bergen. De curator heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om het project rendabel voort te zetten, al dan niet door een
derde. In dit kader heeft de curator overleg gevoerd met de opdrachtgever van
het project en met mogelijk geïnteresseerde partijen in de overname van het
project. Uit dit onderzoek en de gevoerde overleggen is uiteindelijk gebleken
dat het project niet rendabel kan w orden voortgezet door de boedel en er is
voorts geen partij bereid gevonden het project over te nemen.

02-09-2021
1

De curator zal zijn w erkzaamheden in de komende periode richten op het te
gelde maken van de activa.
Het actief is gelde gemaakt. De curator verw ijst naar hetgeen daarover is
vermeld onder 3.6.

08-12-2021
2

Geen opmerkingen.

08-03-2022
3

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

02-09-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing

02-09-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

02-09-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

6.6 Opbrengst

02-09-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

02-09-2021
1

Niet van toepassing

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

02-09-2021
1

Niet van toepassing

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing

02-09-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een digitale administratie ontvangen en zal hier in de
komende periode onderzoek naar te doen.

02-09-2021
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn onderzoek en verw acht zijn
voorlopige bevindingen in de komende periode met het bestuur te bespreken.

08-12-2021
2

Het onderzoek naar de administratie is nagenoeg afgerond. De curator
bespreekt in de komende verslagperiode zijn bevindingen met het bestuur.

08-06-2022
4

De overhandigde administratie verdient niet de schoonheidsprijs doch biedt
de eenvoudig ingerichte administratie een afdoende overzicht van de rechten
en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap.

08-09-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Het eerste boekjaar van Erlo
eindigde op 31 december 2020.

02-09-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde

7.4 Stortingsverplichting aandelen

02-09-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de inschrijving in het handelsregister is het aandelenkapitaal van €
1,20 niet volgestort.

02-09-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

02-09-2021
1

De curator zal in de komende periode een aanvang maken met zijn onderzoek
naar het gevoerde bestuur.

Toelichting

08-12-2021
2

De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn onderzoek en verw acht zijn
voorlopige bevindingen in de komende periode met het bestuur te bespreken.

Toelichting

08-03-2022
3

De curator rondt in de komende verslagperiode zijn w erkzaamheden in het
kader van het rechtmatigheidsonderzoek af.

Toelichting

08-06-2022
4

De curator heeft het onderzoek in de administratie nagenoeg afgerond. In het
volgende verslag zal de curator zijn bevindingen kenbaar maken.

Toelichting
De curator is uit onderzoek gebleken dat het aantal bouw projecten dat door
de gefailleerde vennootschap is uitgevoerd relatief beperkt w as. De
bouw materialen w erden per project ingekocht. Vanaf eind 2020 is in de
administratie zichtbaar dat betalingen aan handelscrediteuren w orden
uitgesteld c.q. deelbetalingen w orden uitgevoerd. De liquiditeitskrapte lijkt
het gevolg te zijn van enerzijds te w einig orders in portefeuille en anderzijds
het gevolg van het uitblijven van betaling van de grootste debiteur.
Uiteindelijk is deze debiteur in staat van faillissement verklaard.
De curator is niet gebleken van een (deugdelijk) ondernemingsplan. Het lijkt
erop dat de bestuurder de vennootschap heeft opgericht nadat hij de
toezegging van een klant voor het uitvoeren van een opdracht heeft
verkregen (de klant w elke uiteindelijk in staat van faillissement is verklaard).
Vervolgens heeft de vennootschap personeel aangetrokken voor het
uitvoeren van de opdracht. Vanaf eind 2020 zijn arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijde niet meer verlengd (en is het personeelsbestand
gekrompen van vier naar een personeelslid).
Voorlopig neemt de curator het standpunt in dat er geen sprake is van
onbehoorlijk bestaat doch is een definitief standpunt afhankelijk van het
antw oord op de door de curator geformuleerde vragen aan de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

08-09-2022
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

02-09-2021
1

De curator zal in de komende periode een aanvang maken met zijn onderzoek
naar eventuele paulianeuze handelingen.

Nee

08-12-2021
2

Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.

In onderzoek

08-03-2022
3

Toelichting
De curator is in de afgelopen verslagperiode gebleken dat er betalingen aan
een gelieerde vennootschap hebben plaatsgevonden. De curator heeft het
bestuur om een toelichting verzocht.

In onderzoek

08-06-2022
4

Toelichting
Het bestuur heeft een toelichting gegeven op de betalingen die zijn verricht
aan een gelieerde vennootschap. De curator verricht thans onderzoek naar de
opgegeven verklaring.

Toelichting
De curator heeft het onderzoek op dit punt afgerond. De curator is uit de
administratie en de toelichting van de bestuurder gebleken dat in 2021
derden zijn ingehuurd vanuit een gelieerde (en inmiddels in staat van
faillissement verklaarde) vennootschap (Erlo Transport B.V.) om de
w erkzaamheden uit te voeren. De inhuur van personeel van de gelieerde
vennootschap vond plaats omdat de gefailleerde vennootschap in 2021 niet
over voldoende w erknemers beschikte om opdrachten uit te voeren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

08-09-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator maakt in de komende periode een aanvang met zijn onderzoek.

02-09-2021
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn onderzoek en verw acht zijn
voorlopige bevindingen in de komende periode met het bestuur te bespreken.

08-12-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar
betalingen w elke door de gefailleerde vennootschap aan een gelieerde
vennootschap zijn verricht. In de komende verslagperiode rondt de curator het
rechtmatigheidsonderzoek af.

08-03-2022
3

De curator verricht onderzoek naar de opgegeven verklaring ter zake de
verrichte betaling aan een zustermaatschappij.

08-06-2022
4

De curator is in afw achting van een reactie van het bestuur op gestelde
vragen. Hierna zal de curator een definitief standpunt ter zake onbehoorlijk
bestuur innemen en het faillissement verder afw ikkelen.

08-09-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 109.022,00

02-09-2021
1

Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ingediend ter zake van OB en LH over het tijdvak
2020-2021.

€ 121.810,00

08-12-2021
2

€ 130.118,00

08-03-2022
3

€ 134.714,00

08-09-2022
5

Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ingediend ter zake van Vpb 2019 en 2020.
Voorts is de curator gebleken dat een groot deel van de opgelegde
aanslagen OB en LH ambtshalve is.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.646,88

02-09-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

02-09-2021
1

Toelichting
Aan de hand van de crediteurenadministratie van ERLO zijn de diverse partijen
aangeschreven. Een groot deel van die partijen zal nog opgave moeten doen
van hun vordering

22

08-03-2022
3

23

08-06-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 64.850,57

02-09-2021
1

Toelichting
Het bedrag aan voorlopige erkende vorderingen zal in de komende periode
naar alle w aarschijnlijkheid stijgen.

€ 91.615,52

08-03-2022
3

€ 92.110,15

08-06-2022
4

Toelichting

08-09-2022
5

Geen w ijzigingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niets over te zeggen.

02-09-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aan de hand van de crediteurenadministratie van ERLO zijn de diverse partijen
aangeschreven. Een groot deel van die partijen zal nog opgave moeten doen
van hun vordering.

02-09-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van gebleken

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

02-09-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende periode zullen de w erkzaamheden van de curator gericht zijn op
het te gelden maken van de nog resterende activa. Daarnaast zal in de
komende periode onderzoek w orden gedaan naar de oorzaken en de
achtergronden van het faillissement. De curator vangt aan met zijn onderzoek
naar de boekhouding en het door het bestuur gevoerde beleid.

02-09-2021
1

In de komende periode w ordt de verkoop van het actief afgerond. Voorts volgt
de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek verder op en verw acht in dat kader
zijn eerste bevindingen te bespreken met het bestuur.

08-12-2021
2

In de komende verslagperiode zet de curator de incassoactiviteiten jegens de
gelieerde vennootschap voort en zal hij het rechtmatigheidsonderzoek
afronden. De resultaten zal de curator voorleggen aan het bestuur.

08-03-2022
3

In de komende verslagperiode rondt de curator zijn onderzoeken af en
bespreekt hij de resultaten met het bestuur. Nadien zal hij een beslissing
nemen over de verdere afw ikkeling van het faillissement.

08-06-2022
4

De curator zal in het volgende verslag een definitief standpunt innemen op
het punt van onbehoorlijk bestuur.

08-09-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling valt op dit moment nog geen concrete
uitspraak te doen.

02-09-2021
1

Naar alle w aarschijnlijkheid in 2022.

08-09-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
8-12-2022

08-09-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging

Bijlagen
Bijlagen

02-09-2021
1

