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Algemene gegevens
Naam onderneming
Infoprofs B.V.

19-06-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Infoprofs B.V., hield
kantoor te (1062 SK) Amsterdam aan het adres Overschiestraat 184.
Gefailleerde staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 33232636.

19-06-2018
1

Activiteiten onderneming
De statutaire doelstelling luidt:
- Het produceren, verkopen en verhuur van informatieverw erkende apparatuur
of componenten daarvan alsmede het produceren, verkopen en verhuren van
softw are en procedures voor de verw erking van informatie, het verlenen van
adviezen en bemiddeling daarbij alsook in- en uitleen van personeel.
- Het deelnemen in-, het overnemen van-, het financieren van-, het stellen van
zekerheden voor-, het voeren van directie over- en het houden van toezicht op
andere vennootschappen en ondernemingen.
- Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
In de praktijk lijkt gefailleerde zich hoofdzakelijk bezig te houden met het
detacheren van IT-personeel.

Financiële gegevens

19-06-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 2.465.771,00

€ -233.307,00

2016

€ 2.901.684,00

€ 23.692,00

Balanstotaal

€ 728.721,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens over 2017 blijken uit een resultatenoverzicht, niet uit
vastgestelde jaarcijfers.

19-06-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
20

19-06-2018
1

Boedelsaldo
€ 1.342,34

19-06-2018
1

€ 245.341,78

25-09-2018
2

€ 205.046,69

18-02-2019
3

€ 252.351,57

09-08-2019
4

€ 247.619,93

21-11-2019
5

€ 247.593,53

18-02-2020
6

€ 232.929,49

19-05-2020
7

€ 240.786,53

18-08-2020
8

€ 183.772,49

28-01-2021
10

€ 183.733,96

28-04-2021
11

Verslagperiode
van
22-5-2018

19-06-2018
1

t/m
19-6-2018
van
20-6-2018

25-09-2018
2

t/m
25-9-2018
van
26-9-2018

18-02-2019
3

t/m
18-2-2019
van
9-7-2019

09-08-2019
4

t/m
9-11-2019
van
10-8-2019

21-11-2019
5

t/m
13-11-2019
van
14-11-2019

18-02-2020
6

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

19-05-2020
7

t/m
19-5-2020
van
20-5-2020

18-08-2020
8

t/m
17-8-2020
van
20-10-2020

28-01-2021
10

t/m
27-1-2021
van
28-1-2021
t/m
28-4-2021

Bestede uren

28-04-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

71 uur 57 min

2

71 uur 18 min

3

8 uur 51 min

5

33 uur 9 min

6

30 uur 27 min

7

41 uur 33 min

8

39 uur 18 min

9

2 uur 48 min

10

56 uur 45 min

11

14 uur 9 min

totaal

401 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Sinds 7 augustus 2019 is de heer A.J.A. Jansen als opvolgend curator van zijn
kantoorgenoot mevrouw E.W .M. Verkooijen benoemd, aangezien zij op korte
termijn niet langer meer w erkzaam zal zijn bij HJ Advocaten.

09-08-2019
4

De opgegeven verslagperiode in het vorige verslag bevatte een fout. De vierde
verslagperiode liep van 19-2-2019 tot en met 9-8-2019. In die periode zijn
31,45 uren aan het faillissement besteed. De verslagperiode van dit vijfde
verslag loopt van 10-8-2019 tot en met 13-11-2019. In deze laatste periode
zijn 33 uur en 9 minuten besteed.

21-11-2019
5

De opgegeven urenbesteding in het vorige verslag bevatte per abuis een fout.
De negende verslagperiode liep van 18-08-2020 tot en met 19-10-2020. In die
periode zijn 41 uur en 33 minuten aan het faillissement besteed. De
verslagperiode van dit tiende verslag loopt van 20-10-2020 tot en met 27-012021. In deze laatste periode zijn 17 uur en 18 minuten aan het faillissement
besteed.

28-01-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is volgens het register van de Kamer van Koophandel opgericht bij
akte van 6 december 1991.
Gefailleerde voert sindsdien de huidige statutaire naam en houdt zich volgens
het register van de Kamer van Koophandel bezig met het ontw ikkelen,
produceren en uitgeven van softw are. Gefailleerde is een uitleenbureau en er
w ordt geadviseerd op het gebied van informatietechnologie. Voor zover

19-06-2018
1

bekend had Gefailleerde één vestiging te w eten in Amsterdam.
Gefailleerde exploiteerde voornoemde activiteiten nog op faillissementsdatum;
op dat moment w erden 13 w erknemers van gefailleerde gedetacheerd.
Bestuur
Sinds 21 december 1992 is de heer A.G.J. Schoenmakers ingeschreven als
bestuurder van Gefailleerde. De heer Dees staat sinds 2001 ingeschreven als
gevolmachtigde, voor zover het verkoopovereenkomsten betreft tot een
bedrag van EUR 75.000.
Aandeelhouder
Sinds 1998 is Professional Business Services Group B.V. enig aandeelhouder
van gefailleerde. De heer Schoenmakers voornoemd is enig bestuurder van
deze vennootschap.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

19-06-2018
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen bij Nationale
Nederlanden afgesloten.

19-06-2018
1

De curator heeft alle bij haar bekende verzekeringen van gefailleerde
beëindigd.

25-09-2018
2

1.4 Huur
De huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte op het adres
Overschiestraat 184 en bijbehorende parkeerplaats te (1062 XK) Amsterdam is
met machtiging van de rechter-commissaris op 29 mei 2018 opgezegd. De
curator is in overleg met de verhuurder omtrent de afw ikkeling van de
opzegging. De huurpenningen voor het bedrijfspand bedroegen EUR 4.786 en
voor de parkeerplaatsen EUR 682.

19-06-2018
1

De huurovereenkomst is geëindigd en de gehuurde bedrijfsruimte is op 30
augustus 2018 naar tevredenheid van de verhuurder bezemschoon
opgeleverd.

25-09-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van gefailleerde is de oorzaak van het faillissement de
aanzienlijke belastingschuld die zou zijn ontstaan door tegenvallende
resultaten gefailleerde over de jaren 2013, 2014, 2017 en 2018. Maatregelen
om het tij te keren uit 2015 leken in eerste instantie de problemen op te
kunnen lossen. Het vertrek van medew erkers in 2017 en 2018 hebben voor
grote tegenvallers in groei en omzet gezorgd. De slechte resultaten en de
schuldenlast maken een verdere continuering van de activiteiten niet langer
zinvol, aldus de bestuurder.
De curator doet hier nog nader onderzoek naar.

19-06-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19

19-06-2018
1

Toelichting
Er w erkten 4 w erknemers op het hoofdkantoor, de rest w erd in beginsel
gedetacheerd. Op de datum van het faillissement w aren 2 w erknemers echter
beschikbaar voor detacheringsw erk.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-5-2018

19

totaal

19

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeelsbestand geïnventariseerd en aan de rechtercommissaris machtiging gevraagd om de arbeidsovereenkomsten op te
zeggen. Voorts is een personeelsbijeenkomst georganiseerd, w aarin door de
curator ook uitleg is gegeven aangaande de verw achtingen omtrent de
tijdelijke voortzetting van de detacheringsw erkzaamheden. Zie ook paragraaf
6 hierover.

19-06-2018
1

Diverse w erknemers hebben nog een loonvordering ingediend, voor zover die
niet door het UW V w erd betaald middels de loongarantieregeling. Voorts is met
een aantal w erknemers gecommuniceerd over de ontheffing van het
concurrentiebeding na afloop van de detacheringsopdracht. Tot slot zijn in
overleg met de salarisadministratie van gefailleerde en op verzoek van het
UW V nog loonstroken opgesteld voor de maanden juni en juli 2018.

25-09-2018
2

Er is gew erkt aan de berekening en beoordeling van de ingediende
boedelvorderingen van het personeel, aangezien sommige ex-w erknemers
meer verdienden dan het maximum loon dat het UW V op basis van de
loongarantieregeling financiert. Deze berekening is vrij complex en
arbeidsintensief gebleken. Aangezien het naar verw achting tot een uitkering
aan boedelschuldeisers zal kunnen komen, is het van belang dat dit zorgvuldig
gebeurt. Naar verw achting zal hierover in de komende verslagperiode meer
duidelijk w orden.

09-08-2019
4

In de afgelopen verslagperiode zijn de (boedel)vorderingen van de
w erknemers verder in kaart gebracht. Op grond van de aan de curator
verstrekte gegevens, die omgeslagen zijn over de pre-faillissementsperiode en
de boedelperiode, blijken uiteindelijk minder personeelsleden een
boedelvordering te hebben, dan zich aanvankelijk liet aanzien. Het grootste
gedeelte van de personeelsvorderingen ziet uitsluitend op de periode vóór het
faillissement. Deze vorderingen zal de boedel niet kunnen voldoen. Alle
betrokken personeelsleden zijn op de hoogte gesteld van de bevindingen van
de curator. Daarop is in een aantal gevallen nog nadere correspondentie
gevolgd. Een beperkt aantal personeelsleden heeft w el een boedelvordering.
Zodra volledige zekerheid bestaat over de bedragen die de boedel op grond
van deze vorderingen kan uitkeren, zullen de uitbetalingen nog w orden
verloond, voor zover zij niet zien op (onbelaste) onkostenvergoedingen.

21-11-2019
5

De (boedel)vorderingen van de w erknemers zijn verder in kaart gebracht. De
w erknemers zijn daarvan op de hoogte gebracht. Op verzoek van de curator is
een boekhouder ingeschakeld om – ten behoeve van het uitkeren van de
boedelvorderingen van de w erknemers – loonstroken op te stellen. Het is de
verw achting dat de boekhouder halverw ege/eind februari 2020 zal aanvangen
met haar w erkzaamheden en het loon gedurende de komende verslagperiode
zal kunnen w orden uitbetaald.

18-02-2020
6

De (boedel)vorderingen van de w erknemers zijn definitief in kaart gebracht. Op
verzoek van de curator heeft de boekhouder daarvoor loonstroken opgesteld
alsmede ter zake aangifte loonheffingen gedaan bij de Belastingdienst.

19-05-2020
7

Vervolgens zijn zow el de (boedel)vorderingen van de w erknemers evenals de
aanslag loonheffing van de Belastingdienst integraal betaald.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

nvt
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster

19-06-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

De bedrijfsinventaris is in lijn met de
taxatiew aarde onderhands verkocht, met
toestemming van de rechter-commissaris.

€ 5.768,50

€ 0,00

totaal

€ 5.768,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Beschrijving: Op het hoofdkantoor is bedrijfsinventaris aanw ezig dat thans
getaxeerd w ordt in opdracht van de curator. Ook de laptops en telefoons et
cetera die door gefailleerde aan het personeel ter beschikking w aren gesteld,
w orden getaxeerd. De verkoopopbrengst is nog onbekend.

19-06-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht.

19-06-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen en contact taxateur ivm maken van taxatie.

19-06-2018
1

Laten opstellen van een taxatie, verkoopw erkzaamheden inclusief
onderhandelingen, verzoek toestemming rechter-commissaris ivm onderhandse
verkopen, opstellen boedelfacturen.

25-09-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing. W el diende nog de in mei
gew erkte uren door de gedetacheerde
w erknemers te w orden gefactureerd, maar dit
komt aan bod in paragraaf 6 van dit verslag.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

19-06-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Gefailleerde heeft een actuele
debiteurenportefeuille, w aarbij de
factuurdata van maart of april 2018 zijn.

€ 140.348,42

€ 120.948,25

totaal

€ 140.348,42

€ 120.948,25

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De verschuldigdheid van de vorderingen op zichzelf w ordt niet betw ist door de
debiteuren. Doordat de G rekening door de bank eigenhandig is opgeheven,
w orden sommige facturen echter nog maar deels betaald. De curator zal in
overleg met de Belastingdienst treden teneinde een oplossing te vinden voor
het risico dat de inleners niet w illen lopen in het kader van de
inlenersaansprakelijkheid.
De debiteuren hebben vooralsnog op de Rabobank rekening betaald in plaats

19-06-2018
1

van op de boedelrekening, teneinde het betalingsproces niet onnodig te
verstoren. Het geïncasseerde bedrag zal in de komende verslagperiode
w orden overgemaakt op de boedelrekening.
Omvang:
In tegenstelling tot w at in het eerdere verslag is genoteerd, bestond op
faillissementsdatum een debiteurenportefeuille van EUR 122.566,13 inclusief
btw aan pre faillissementsdebiteuren. Het verschil w ordt verklaard door een
vordering van EUR 16.552,80 die al voorafgaand aan het faillissement w as
betaald en derhalve ten onrechte op de debiteurenlijst van gefailleerde stond.

25-09-2018
2

Opbrengst:
Op dit moment is in totaal een bedrag van EUR 85.163,64 inclusief btw aan pre
failissementsvorderingen geïncasseerd op de reguliere rekening van
gefailleerde. Daarvan is de afgelopen verslagperiode een bedrag van EUR
71.182,35 overgemaakt op de boedelrekening. De curator heeft tot op heden
een bedrag van EUR 3.062,50 moeten afboeken. Voorts is van de
Belastingdienst een bedrag van EUR 3.924,30 ontvangen w egens betalingen
op de G rekening na faillissementsdatum.
Toelichting:
Het openstaande deel aan pre faillissementsvorderingen bedraagt EUR
34.358,63 inclusief btw en hierover zal de curator in overleg treden met de
Belastingdienst, omdat ten aanzien van dit bedrag een beroep w ordt gedaan
op het opschortingsrecht.
De verschuldigdheid van de vorderingen op zichzelf w ordt niet betw ist door de
debiteuren. Doordat de G rekening door de bank eigenhandig is opgeheven,
w orden sommige facturen echter nog maar deels betaald. De curator is in
overleg met de Belastingdienst teneinde een oplossing te vinden voor het
risico dat de inleners/debiteuren niet w illen lopen in het kader van de
inlenersaansprakelijkheid.

18-02-2019
3

De curator heeft alle openstaande facturen en onderliggende urenspecificaties
achterhaald en aan de belastingdienst verzonden, met het verzoek om
vrijw aringsovereenkomsten op te stellen. Deze w orden op korte termijn
verw acht, w aarna de openstaande vorderingen op debiteuren geïncasseerd
kunnen w orden.

09-08-2019
4

Vrijw aringsovereenkomsten
Op 29 januari 2020 heeft de Belastingdienst vier van de vijf
vrijw aringsovereenkomsten aan de curator gezonden. In deze
vrijw aringsovereenkomsten w as de boedelrekening van gefailleerde onjuist
vermeld. De Belastingdienst is op de hoogte gesteld van deze onjuiste
vermelding en zal aangepaste vrijw aringsovereenkomsten toesturen. Na
ondertekening van de aanpaste vrijw aringsovereenkomsten door zow el de
Belastingdienst, de debiteuren als de curator zal de curator de openstaande
vorderingen op de debiteuren zo spoedig mogelijk incasseren.

18-02-2020
6

Aanslag Belastingdienst
Op 24 januari 2020 heeft de curator een naheffingsaanslag omzetbelasting
ontvangen ter hoogte van EUR 34.808. Deze aanslag is opgelegd na aangifte
door de curator. De curator heeft de Belastingdienst verzocht om schriftelijk te
bevestigen dat de Belastingdienst de vrijw aringsovereenkomsten
daadw erkelijk zal verstrekken, zodra de boedel de betaling van EUR 34.808
heeft verricht.

De curator is nog in afw achting van de schriftelijke bevestiging van de
Belastingdienst.
Vrijw aringsovereenkomsten
De aangepaste vrijw aringsovereenkomsten zijn ondertekend door de curator
en doorgezonden naar de betreffende debiteuren met het verzoek om tot
ondertekening over te gaan en daaropvolgend het bedrag over te maken naar
de boedelrekening.
Drie van de zes debiteuren hebben inmiddels hun schuld aan de boedel
voldaan. De afgelopen verslagperiode is daardoor een bedrag van EUR €
37.857,56 op de boedelrekening bijgeschreven.

19-05-2020
7

De stand van zaken betreffende de laatste 3 debiteuren is als volgt:
(1) een debiteur betw ist de juistheid van de door de Belastingdienst
opgestelde vrijw aringsovereenkomst. De curator is hierover in overleg met de
betreffende debiteur;
(2) een debiteur meent het bedrag reeds volledig te hebben voldaan, maar
kan geen betalingsbew ijs overleggen. Ook volgt uit de administratie van
gefailleerde niet dat de debiteur daadw erkelijk zou hebben betaald. De curator
heeft dan ook nogmaals verzocht om betaling;
(3) een debiteur heeft nog niet gereageerd, w aarschijnlijk omdat hij de
vrijw aringsovereenkomst later heeft ontvangen. De curator verw acht dat die
debiteur op korte termijn tot betaling zal overgaan.
Aanslag Belastingdienst
De curator heeft de naheffingsaanslag omzetbelasting voldaan, nadat de
Belastingdienst alle vrijw aringsovereenkomsten heeft opgesteld en
toegezonden.

Vijf van de zes debiteuren hebben inmiddels de openstaande facturen van
gefailleerde integraal aan de boedel betaald. Tot op heden is een bedrag van
in totaal EUR 120.948,25 aan pre-faillissementsdebiteuren aan de boedel
betaald, w aarvan € 7.984,04 in de afgelopen verslagperiode. De
administratieve afw ikkeling hiervan (getekende vrijw aringsovereenkomst aan
de Belastingdienst sturen, etc.) is ook bijna afgerond.

18-08-2020
8

Één debiteur w eigert vooralsnog mee te w erken aan betaling van de
openstaande factuur van EUR 19.400,17 aan gefailleerde. Volgens deze
debiteur zou de door de Belastingdienst opgestelde vrijw aringsovereenkomst
niet volstaan omdat de reikw ijdte van de vrijw aring onvoldoende zou zijn en er
een tegenvordering zou bestaan. De Belastingdienst heeft aangegeven dat
het niet mogelijk is om een ruimere vrijw aring af te geven. De curator heeft
geprobeerd een schikking met de debiteur te treffen, w aarbij ook rekening is
gehouden met de gepretendeerde tegenvordering van de debiteur. De
debiteur heeft echter aangegeven slechts een schikking te w illen treffen voor
EUR 1.000,-. De curator is daarom voornemens om in de komende
verslagperiode een procesmachtiging aan de rechter-commissaris te verzoeken
en de vordering via een incassoprocedure te incasseren.
Incasso vordering op ‘laatste debiteur’
De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris een schikking
getroffen met de debiteur die een factuur van EUR 19.400,17 niet betaalde
omdat zij een vordering op gefailleerde pretendeerde te hebben. Nadat de
curator om een procesmachtiging had gevraagd, heeft de debiteur er
uiteindelijk voor gekozen om een schikking te treffen, w aarbij zij (slechts) een
bedrag van EUR 1.000 mocht verrekenen met haar gepretendeerde vordering.

21-10-2020
9

Naar aanleiding van de schikking heeft de Belastingdienst een aangepaste
vrijw aringsovereenkomst opgesteld.
De incasso van vorderingen op debiteuren is hiermee zo goed als afgerond. De
curator is nog slechts in afw achting van een verrekeningsbericht van de
Belastingdienst.
Betalingen aan Belastingdienst
Conform de door de Belastingdienst opgestelde vrijw aringsovereenkomsten
dienden de debiteuren een deel van hun openstaande factuur direct aan de
Belastingdienst te betalen. De Belastingdienst dient deze betalingen
vervolgens te verrekenen met de belastingschuld van gefailleerde. Uit nader
onderzoek bleek dat slechts tw ee van de zes debiteuren aan de
Belastingdienst hadden betaald.
De debiteuren zijn hierop aangesproken en inmiddels hebben vijf debiteuren
het aan de Belastingdienst verschuldigde bedrag betaald. De curator is nog in
afw achting van het verrekeningsbericht van de betaling van de ‘laatste
debiteur’ w aarmee een schikking is getroffen.
Inmiddels zijn alle debiteuren hun schikking met de curator nagekomen.
Daarnaast heeft de curator de definitieve verrekeningsberichten van de
Belastingdienst ontvangen. Hiermee lijkt de debiteurenincasso definitief te zijn
afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

28-01-2021
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasseren debiteuren, check bankrekening, aanschrijven debiteuren.

19-06-2018
1

Incasseren debiteuren, check bankrekening, aanschrijven van en bellen met
debiteuren, verw erken betalingen, overleg Belastingdienst et cetera.

25-09-2018
2

Incasseren debiteuren, verzamelen facturen, aanschrijven van en bellen met
debiteuren, overleg Belastingdienst et cetera.

18-02-2019
3

Verzamelen resterende facturen, contact Belastingdienst etc

09-08-2019
4

In de afgelopen verslagperiode is aangifte omzetbelasting gedaan w aarin
(mede) de omzetbelasting is betrokken over de aan de debiteuren verzonden
facturen. Deze omzetbelasting zal na het opleggen van de aanslag aan de
Belastingdienst kunnen w orden voldaan, een en ander mede in het kader van
de nog te verstrekken vrijw aringen aan de debiteuren. De vrijw aringen w orden
door de debiteuren als voorw aarde voor betaling aan de boedel gesteld omdat
zij niet het risico w illen lopen (ook) door de Belastingdienst te w orden
aangesproken.

21-11-2019
5

Inhoudelijk beoordelen vrijw aringsovereenkomsten. De curator streeft ernaar
om in de volgende verslagperiode na ontvangst van de aangepaste
vrijw aringsovereenkomsten deze naar de betreffende debiteuren te verzenden
met het verzoek om tot ondertekening over te gaan.

18-02-2020
6

In de afgelopen verslagperiode zijn substantiële vorderingen op debiteuren
geïnd. De curator streeft ernaar om dit in de volgende verslagperiode af te
ronden.

19-05-2020
7

De curator streeft ernaar de incassoprocedure voor de inning van de laatste
openstaande factuur op korte termijn aanhangig te maken.

18-08-2020
8

De incasso van de vorderingen op de debiteuren is vrijw el afgerond. Het is de
verw achting dat de incasso tijdens de komende verslagperiode kan w orden
afgerond.

21-10-2020
9

Afronden debiteurenincasso.

28-01-2021
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde heeft een positief saldo bij zow el de ING Bank als de Rabobank.

19-06-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde heeft een positief saldo bij zow el de ING Bank (EUR 1.342,34) als
de Rabobank (EUR 16.805,63). Voornoemde bedragen zijn naar de
boedelrekening overgemaakt.

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde had nog een positief saldo bij de Rabobank van EUR 47.926,26. Dit
bedrag is in de afgelopen verslagperiode nog geïncasseerd.

25-09-2018
2

09-08-2019
4

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde least auto’s.

19-06-2018
1

De leaseovereenkomsten zijn beëindigd en de auto’s zijn ingeleverd.

25-09-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft w aarschijnlijk goederen aan de Rabobank verpand, maar
gezien het positieve banksaldo speelt dit verder geen rol.

19-06-2018
1

Niet van toepassing.

25-09-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

19-06-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

19-06-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

19-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

19-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
nvt

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-06-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact met bank

19-06-2018
1

Contact met bank, i.v.m. verw erken betalingen.

25-09-2018
2

Contact met bank, i.v.m. incasseren positief saldo

09-08-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In overleg met de rechter-commissaris w orden de detacheringsactiviteiten van
gefailleerde voortgezet tot 30 juni 2018 of zoveel eerder als de gedetacheerde
w erknemer zijn arbeidsovereenkomst met gefailleerde opzegt. Op deze w ijze
w orden de belangen van alle betrokkenen bediend;
- de w erknemer kan vanuit een lopende opdracht een ander
detacheringsbureau vinden om op deze manier de detacheringsopdracht te
kunnen blijven vervullen;
- de opdrachtgever ziet de dienstverlening tijdelijk gecontinueerd en heeft tijd
om met de betreffende medew erker een andere detacheringsconstructie op te
zetten;
- de boedel kan haar actief vergroten door nog bijna 1.5 maand de
medew erkers te detacheren. Bovendien is het de verw achting dat de
debiteurenincasso door de voortzetting voorspoedig kan verlopen, aangezien
de opdrachtgevers niet of nauw elijks schade lopen door het faillissement.

6.2 Financiële verslaglegging

19-06-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Dit volgt komend verslag.

19-06-2018
1

De curator heeft voor een bedrag van EUR 156.107,98 inclusief btw
boedelfacturen opgesteld voor het factureren van onderhanden w erk van voor
faillissementsdatum en verricht w erk in de maand mei 2018.

25-09-2018
2

De curator heeft voor een bedrag van EUR 97.112,12 inclusief btw
boedelfacturen opgesteld voor het w erk dat is verricht in de maand juni 2018.
Derhalve is in totaal een bedrag van EUR 253.220 inclusief btw aan
boedelvorderingen gefactureerd.
In totaal is reeds een bedrag van EUR 186.455,28 inclusief btw geïncasseerd
op de reguliere bankrekening van gefailleerde. Daarvan is al een bedrag van
EUR 148.702,44 doorgestort naar de boedelrekening.
Aangaande het nog te incasseren bedrag aan boedeldebiteuren is de curator
in overleg getreden met de Belastingdienst, omdat ten aanzien van dit bedrag
een beroep w ordt gedaan op het opschortingsrecht.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contact met alle opdrachtgevers en gedetacheerde medew erkers ivm w el/niet
voortzetting onderneming en opzetten van afspraken daaromtrent, overleg
met de rechter-commissaris.

19-06-2018
1

Contact met alle opdrachtgevers en gedetacheerde medew erkers i.v.m.
w el/niet voortzetting onderneming en opzetten van afspraken daaromtrent,
overleg met de rechter-commissaris, opstellen van boedelfacturen en het
incasseren ervan, inclusief overleg met de Belastingdienst.

25-09-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht. Het is haar
gebleken dat andere detacheerders in deze branche niet of nauw elijks
geïnteresseerd zijn, omdat zij al snel w orden gekw alificeerd als opvolgend
w erkgever, met alle risico’s van dien zoals de ketenregeling en de
transitievergoeding.

19-06-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek naar doorstart mogelijkheden.

19-06-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Hier doet de curator nog onderzoek naar, maar de boekhouding oogt
ordentelijk.

19-06-2018
1

Hier doet de curator nog onderzoek naar, maar de boekhouding oogt
ordentelijk. In de afgelopen verslagperiode zijn ook alle (mail)accounts et
cetera veiliggesteld door een IT-specialist.

18-02-2019
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet en de curator streeft er naar deze
in de aankomende verslagperiode af te ronden.

09-08-2019
4

De (voormalig) curator heeft de boekhouding bestudeerd en (de huidige
curator) heeft een accountant een zogenaamde quick scan laten uitvoeren.
Naar aanleiding daarvan is een aantal vragen gerezen. De curator zal deze
voorleggen aan de bestuurder.

21-11-2019
5

De curator heeft naar aanleiding van de bestudering van de administratie een
reeks vragen voorgelegd aan de bestuurder. De curator heeft hier vooralsnog
geen reactie op ontvangen. De bestuurder is (nogmaals) verzocht om de
inhoudelijk op de vragen te reageren. Indien dat op 30 mei a.s. nog niet is
gebeurd, zal de curator daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.

19-05-2020
7

De bestuurder heeft de vragen over de administratie beantw oord en nader
onderbouw d met aanvullende stukken. De curator heeft ook de accountant die
betrokken w as bij het eerdere onderzoek van de administratie verzocht om de
reactie van de bestuurder inclusief de daarbij behorende bescheiden nader te
onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn nadere vragen gerezen
die de curator zal voorleggen aan de bestuurder.

18-08-2020
8

De bestuurder heeft de aanvullende vragen van de curator recent (uitvoerig)
beantw oord. De curator zal deze reactie in de komende verslagperiode nader
bestuderen en eventuele vervolgacties nemen.

21-10-2020
9

De curator heeft de reactie van de bestuurder nader bestudeerd. Naar
aanleiding daarvan zijn aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld. De
curator verw acht uiterlijk 1 februari 2021 een reactie van de bestuurder op de
aanvullende vragen te zullen ontvangen.

28-01-2021
10

De bestuurder heeft aanvullende vragen van de curator beantw oord.
Daarnaast heeft de curator, onder meer in overleg met de gespecialiseerde
accountant, nadere vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder heeft
deze beantw oord en daarbij ook persoonlijk een toelichting gegeven. De
curator heeft deze antw oorden momenteel in onderzoek en verw acht het
rechtmatigheidsonderzoek op korte termijn te kunnen afronden.

28-04-2021
11

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: is te laat gedeponeerd op 8 mei 2018
2015: is te laat gedeponeerd op 29 mei 2017
2014: is te laat gedeponeerd op 11 april 2016

19-06-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Lijkt niet van toepassing

19-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is meer dan vijf jaar geleden opgericht en een eventuele
vordering uit dien hoofde zal zijn verjaard. Hier doet de curator derhalve geen
nader onderzoek naar.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-06-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hier doet de curator nog onderzoek naar.

Toelichting
De curator heeft een reeks vragen aan de bestuurder voorgelegd. De vraag of
er sprake is van onbehoorlijk bestuur is mede afhankelijk van de
beantw oording van die vragen door de bestuurder.

Toelichting
De bestuurder heeft de vragen van de curator beantw oord. De curator heeft
de beantw oording van deze vragen ook nader laten onderzoeken door de
accountant. Naar aanleiding van dit nader onderzoek zijn aanvullende vragen
gerezen; de curator zal deze aanvullende vragen voorleggen aan de
bestuurder. De vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur is mede
afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek en de beantw oording van de
nadere vragen door de bestuurder.

Toelichting
De curator verw acht de komende verslagperiode de vraag of er sprake is
gew eest van onbehoorlijk bestuur te kunnen beantw oorden.

Toelichting
De curator heeft een aantal aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld. De
curator is vooralsnog in afw achting van een reactie van de bestuurder.
Afhankelijk van de reactie van de bestuurder en mogelijk nader onderzoek zal
de curator naar verw achting kunnen beoordelen of er sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De bestuurder heeft aanvullende vragen van de curator beantw oord.
Daarnaast heeft de curator, onder meer in overleg met de gespecialiseerde
accountant, nadere vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder heeft
deze beantw oord en daarbij ook persoonlijk een toelichting gegeven. De
curator heeft deze antw oorden momenteel in onderzoek en verw acht het
onderzoek naar onbehoorlijk bestuur in de komende verslagperiode af te
ronden.

7.6 Paulianeus handelen

19-06-2018
1

19-05-2020
7

18-08-2020
8

21-10-2020
9

28-01-2021
10

28-04-2021
11

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Hier doet de curator nog onderzoek naar.
Ja

19-06-2018
1

25-09-2018
2

Toelichting
De curator heeft een betaling van EUR 19.360 vlak voor faillissementsdatum
aan een gelieerde vennootschap als paulianeus gekw alificeerd en op de voet
van artikel 42 Fw vernietigd en teruggevorderd. Het bestuur van de gelieerde
vennootschap heeft aangegeven niet bew ust paulianeus te hebben
gehandeld, doch w el in te zien dat de vernietiging terecht is en het bedrag
terugbetaald middels verrekening van een boedelschuld van gefailleerde aan
de gelieerde vennootschap w egens het uitlenen van een w erknemer.

Toelichting
De curator heeft een reeks vragen aan de bestuurder voorgelegd. De vraag of
er sprake is van paulianeus handelen is mede afhankelijk van de
beantw oording van die vragen door de bestuurder.

Toelichting
De bestuurder heeft de vragen van de curator beantw oord. De curator heeft
de beantw oording van deze vragen ook nader laten onderzoeken door de
accountant. Naar aanleiding van dit nader onderzoek zijn aanvullende vragen
gerezen; de curator zal deze aanvullende vragen voorleggen aan de
bestuurder. De vraag of er sprake is van paulianeus handelen is mede
afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek en de beantw oording van de
nadere vragen door de bestuurder.

Toelichting
De curator verw acht in de komende verslagperiode de vraag of er sprake is
gew eest van paulianeus handelen te kunnen beantw oorden.
In onderzoek

19-05-2020
7

18-08-2020
8

21-10-2020
9

28-01-2021
10

Toelichting
De curator heeft een aantal aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld. De
curator is vooralsnog in afw achting van een reactie van de bestuurder.
Afhankelijk van de reactie van de bestuurder en mogelijk nader onderzoek zal
de curator naar verw achting kunnen beoordelen of er sprake is gew eest van
paulianeus handelen.
In onderzoek
Toelichting
De bestuurder heeft aanvullende vragen van de curator beantw oord.
Daarnaast heeft de curator, onder meer in overleg met de gespecialiseerde
accountant, nadere vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder heeft
deze beantw oord en persoonlijk toegelicht. De curator heeft deze
antw oorden momenteel in onderzoek en verw acht de vraag of er sprake is
gew eest van paulianeus handelen in de komende verslagperiode te kunnen
beantw oorden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

28-04-2021
11

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Vooralsnog oogt de administratie op orde en w erkt de bestuurder mee aan de
beantw oording van de vragen van de curator.

19-06-2018
1

De curator heeft een reeks vragen aan de bestuurder voorgelegd. De vraag of
er sprake is van rechtmatig handelen is mede afhankelijk van de
beantw oording van die vragen door de bestuurder.

19-05-2020
7

De bestuurder heeft de vragen van de curator beantw oord. De curator heeft
de beantw oording van deze vragen ook nader laten onderzoeken door de
accountant. Naar aanleiding van dit nader onderzoek zijn aanvullende vragen
gerezen; de curator zal deze aanvullende vragen voorleggen aan de
bestuurder. De vraag of er sprake is van rechtmatig handelen is mede
afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek en de beantw oording van de
nadere vragen door de bestuurder.

18-08-2020
8

De bestuurder verw acht in de komende verslagperiode de vraag of er sprake is
gew eest van rechtmatig handelen te kunnen beantw oorden.

21-10-2020
9

De curator heeft een aantal aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld. De
curator is vooralsnog in afw achting van een reactie van de bestuurder.
Afhankelijk van de reactie van de bestuurder en mogelijk nader onderzoek zal
de curator naar verw achting kunnen beoordelen of er sprake is gew eest van
rechtmatig handelen.

28-01-2021
10

De bestuurder heeft aanvullende vragen van de curator beantw oord.
Daarnaast heeft de curator, onder meer in overleg met de gespecialiseerde
accountant, nadere vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder heeft
deze beantw oord en persoonlijk toegelicht. De curator heeft deze
antw oorden momenteel in onderzoek en verw acht de vraag of er sprake is
gew eest van rechtmatig handelen in de komende verslagperiode te kunnen
beantw oorden.

28-04-2021
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste administratieonderzoek.

19-06-2018
1

Veilig stellen nadere administratie.

18-02-2019
3

Administratieonderzoek en opdracht aan accountant voor uitvoeren van een
nadere quick scan.

21-11-2019
5

Naar aanleiding van de door een accountant gedane quick scan van de
administratie is een aantal vragen naar boven gekomen. De curator zal deze
vragen in de komende verslagperiode per brief aan de bestuurder voorleggen.

18-02-2020
6

Naar aanleiding van de bestudering van de administratie zijn een reeks vragen
naar boven gekomen. Deze vragen zijn zow el per brief als per e-mail
voorgelegd aan de bestuurder. Ondanks dat de termijn voor een reactie is
verlopen, heeft de curator geen reactie ontvangen. De curator heeft de termijn
eenmalig verlengd tot en met 30 mei 2020.

19-05-2020
7

De curator streeft ernaar het onderzoek zo spoedig mogelijk af te ronden,
maar is daarbij mede afhankelijk van de medew erking van derden.
De curator streeft naar een afronding van het rechtmatigheidsonderzoek in de
komende verslagperiode.

18-08-2020
8

Bestudering administratie en uitgebreid verzoek om uitleg aan de bestuurder
opstellen.

21-10-2020
9

Bestuderen reactie bestuurder en administratie en verzoek nadere toelichting
bestuurder.

28-01-2021
10

Correspondentie bestuurder, overleg gespecialiseerde accountant en
bespreking met bestuurder.

28-04-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Onbekend, maar de curator houdt rekening met een forse boedelvordering van
het UW V en van de verhuurder van het pand.
€ 10.620,00
Toelichting
Een aantal w erknemers heeft een boedelvordering ingediend, die nog door de
curator beoordeeld moet w orden. De curator houdt daarnaast rekening met
een forse boedelvordering van het UW V en van de verhuurder van het pand.

19-06-2018
1

18-02-2019
3

Een bedrag van ruim EUR 42.000 is reeds betaald aan boedelcrediteuren,
onder andere vanw ege een taxatie, het in stand houden van de IT structuur
en salaris curator.

Toelichting
Een aantal w erknemers heeft een boedelvordering ingediend, die nog door de
curator beoordeeld moet w orden. De curator houdt daarnaast rekening met
een forse boedelvordering van het UW V van EUR 181.000 en van de
verhuurder van het pand. Een bedrag van ruim EUR 43.000 is reeds betaald
aan boedelcrediteuren, onder andere vanw ege een taxatie, het in stand
houden van de IT structuur en salaris curator.
€ 192.381,14

09-08-2019
4

21-11-2019
5

Toelichting
UW V, w erknemers + (pro memorie) salaris en verschotten curator, verhuurder.
€ 272.983,56

18-02-2020
6

Toelichting
Salaris en verschotten curator, afdracht OB boedelperiode, UW V, w erknemers ,
verhuurder.
€ 199.503,50
Toelichting
Griffierecht, UW V, verhuurder en salaris curator.
De omzetbelasting over de boedelperiode en de boedelvorderingen van
w erknemers zijn in de afgelopen verslagperiode betaald.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-05-2020
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.403.228,00

19-06-2018
1

€ 1.486.943,00

25-09-2018
2

€ 1.599.290,00

18-02-2019
3

€ 1.611.025,19

18-08-2020
8

Toelichting
De curator heeft bij de Belastingdienst een schuldopgaaf opgevraagd. Het
verschil met het vorige bedrag bestaat voornamelijk uit (door de
Belastingdienst in rekening gebrachte) rente tot aan de faillissementsdatum.
€ 159.849.423,00

21-10-2020
9

Toelichting
Doordat de debiteuren, naast bedragen aan de boedel, conform
afspraak/verlichting ook aan de Belastingdienst hebben betaald, is de
vordering van de Belastingdienst verlaagd. Van een betaling heeft de curator
nog geen verrekeningsbericht ontvangen. De vordering van de Belastingdienst
zal dan ook naar verw achting iets lager uitvallen.
€ 1.567.824,56

28-01-2021
10

Toelichting
Per abuis is in het vorige verslag een onjuiste w eergave gegeven van de
vordering van de Belastingdienst. Dit had EUR 1.598.494,23 moeten zijn.
Doordat de debiteuren betalingen hebben verricht aan de Belastingdienst, is
de vordering van de Belastingdienst middels verrekening (enigszins) verlaagd
tot voornoemd bedrag.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog onbekend
€ 186.707,00

8.4 Andere pref. crediteuren

19-06-2018
1

09-08-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog onbekend
€ 14.983,71

19-06-2018
1

25-09-2018
2

Toelichting
Nog onbekend
€ 14.983,71

18-02-2019
3

Toelichting
Het betreft w erknemersvorderingen, die nog door de curator beoordeeld
dienen te w orden.

Toelichting
Naar alle w aarschijnlijkheid zal niet kunnen w orden toegekomen aan de
vorderingen van andere preferente crediteuren. Deze vorderingen zijn
derhalve (nog) niet nader getoetst; nadere toetsing zal dienen plaats te
vinden indien er toch nog een uitdeling op deze vorderingen zou kunnen
volgen.
€ 18.013,94

21-11-2019
5

19-05-2020
7

Toelichting
W erknemers

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Nog onbekend

19-06-2018
1

2

25-09-2018
2

3

18-02-2019
3

6

09-08-2019
4

7

18-02-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Nog onbekend

19-06-2018
1

€ 28.883,55

25-09-2018
2

€ 28.995,27

18-02-2019
3

€ 49.589,30

09-08-2019
4

€ 58.387,88

18-02-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daar valt in dit stadium nog geen uitspraak over te doen.

19-06-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren en te w oord staan van crediteuren, opzeggen van
overeenkomsten.

19-06-2018
1

Inventariseren en te w oord staan van crediteuren.

18-02-2019
3

Contact Belastingdienst.

18-02-2020
6

Betaling loonheffing en omzetbelasting aan Belastingdienst.

19-05-2020
7

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
- praktische en financiële afw ikkeling voortzetting onderneming
- incasseren debiteuren
- verkoop activa
- administratie onderzoek
- opzeggen verzekeringen
afw ikkelen lease overeenkomsten

19-06-2018
1

- incasseren debiteuren
- administratie onderzoek

25-09-2018
2

- incasseren debiteuren
- administratie onderzoek

18-02-2019
3

- incasseren debiteuren
- voortzetten administratie onderzoek

09-08-2019
4

- voortzetting en (voor zover mogelijk) afronding incasseren debiteuren;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;

19-05-2020
7

- Incassoprocedure aanhangig maken; en
- voortzetten en (indien mogelijk) afronding rechtmatigheidsonderzoek.

18-08-2020
8

- monitoren verrekeningsbericht Belastingdienst;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkelen faillissement.

21-10-2020
9

- afronden rechtmatigheidsonderzoek; en
- afw ikkelen faillissement.

28-01-2021
10

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:
- afronden rechtmatigheidsonderzoek; en
- afw ikkelen faillissement.

28-04-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator streeft naar een afw ikkeling binnen een jaar.

19-06-2018
1

De curator streeft naar een voortvarende afw ikkeling van het faillissement. Hij
is daarbij o.a. afhankelijk van de reactie van de bestuurder en de betaling van
de debiteuren.

19-05-2020
7

De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode meer duidelijkheid
te verstrekken over de afw ikkeling van het faillissement. De w ijze van
afw ikkeling zal mede afhankelijk zijn van het resultaat van het
rechtmatigheidsonderzoek en de incassoprocedure.

18-08-2020
8

De curator streeft naar een afw ikkeling van het faillissement op korte termijn,
w aarbij geldt dat dit mede afhankelijk zal zijn van de conclusies op grond van
het verdere rechtmatigheidsonderzoek en eventuele vervolgstappen naar
aanleiding daarvan.

21-10-2020
9

De curator streeft naar een afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn, w aarbij
geldt dat dit mede afhankelijk zal zijn van de reactie termijn van de bestuurder
en de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek.

28-01-2021
10

De curator streeft naar een afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

28-04-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag
28-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

28-04-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag en financieel verslag.

19-06-2018
1

Opstellen faillissementsverslag en financieel verslag.

25-09-2018
2

Opstellen faillissementsverslag en financieel verslag, uitstelverzoek aan
rechter-commissaris voor het onderhavige verslag.

18-02-2019
3

Opstellen faillissementsverslag en financieel verslag, uitstelverzoek aan
rechter-commissaris voor het onderhavige verslag, verzoek tot ontslag curator
en benoeming nieuw e curator.

09-08-2019
4

Opstellen faillissementsbeslag en financieel verslag.

18-02-2020
6

Opstellen faillissementsverslag en financieel verslag.

19-05-2020
7

Opstellen faillissementsverslag en financieel verslag.

18-08-2020
8

Opstellen faillissementsverslag en financieel verslag.

21-10-2020
9

Opstellen faillissementsverslag en financieel verslag.

28-01-2021
10

Opstellen faillissementsverslag en financieel verslag.

28-04-2021
11

Bijlagen
Bijlagen

