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mr S.D. van de Kant

Algemene gegevens
Naam onderneming
Davaci B.V.

23-04-2018
1

Dit betreft het eindverslag

17-11-2020
9

Gegevens onderneming
Goudseseingel 84
3011 KD Rotterdam

23-04-2018
1

Activiteiten onderneming
Consultancy en interim management.

23-04-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2010

€ -1.509.644,44

€ 489.607,00

2011

€ -462.861,12

€ 193.093,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft (nog) geen contact met de bestuurder. De curator beschikt
dan ook niet over enig administratie. De laatste jaarrekening is gedeponeerd
op 17 oktober 2012. Het betrof hier de jaarrekening over het boekjaar 2011.

23-04-2018
1

De bestuurder heeft op 1 november 2018 contact opgenomen met de
bestuurder. De administratie is nog niet aangereikt.

12-11-2018
3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de kolommenbalans over 2010
en 2011 ontvangen, alsmede mutatieoverzichten over 2010 en 2011. De
curator heeft de bankafschriften opgevraagd bij Triodosbank, maar deze nog
niet ontvangen.

08-07-2019
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
De curator is niet bekend of er nog w erknemers in dienst zijn. Volgens het
handelsregister: 5
0

23-04-2018
1

12-11-2018
3

Toelichting
Gefailleerde had op datum faillissement geen w erknemers meer in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

08-08-2018
2

€ 7.500,00

27-01-2020
6

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een boedelkrediet van € 7.500,- ter
beschikking gesteld om actie richting de bestuurder te ondernemen.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-3-2018

23-04-2018
1

t/m
19-4-2018
van
23-4-2018

08-08-2018
2

t/m
8-8-2018
van
9-8-2018

12-11-2018
3

t/m
12-11-2018
van
13-11-2018

21-02-2019
4

t/m
21-2-2019
van
22-2-2019

08-07-2019
5

t/m
8-7-2019
van
9-7-2019

27-01-2020
6

t/m
27-1-2020
van
28-1-2020

06-05-2020
7

t/m
6-5-2020
van
7-5-2020

10-08-2020
8

t/m
10-8-2020
van
11-8-2020
t/m
17-11-2020

Bestede uren

17-11-2020
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 29 min

2

5 uur 12 min

3

13 uur 18 min

4

17 uur 0 min

5

13 uur 12 min

6

9 uur 42 min

7

1 uur 24 min

8

3 uur 42 min

9

3 uur 48 min

totaal

82 uur 47 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 16 januari 2006. Zij is in het handelsregister
ingeschreven onder nummer 34229940 en statutair gevestigd te Amsterdam.
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 25.000,-

23-04-2018
1

Enig aandeelhouder van gefailleerde is Davaci Operations B.V. (KvK nr.
04046752). Enig aandeelhouder en bestuurder van Davaci Operations B.V. is
Davaci Holding Ltd, een op Cyprus gevestigde onderneming.
Enig bestuurder van gefailleerde is de heer A.J.K. Slik.
In het handelsregister staat vermeld dat zow el gefailleerde, als Davaci
Operations B.V. per 24 maart 2016 zijn ontbonden door de Kamer van
Koophandel ex artikel 2:19a BW .
De bedrijfsomschrijving van gefailleerde luidt: "Ingenieurs en overig technisch
ontw erp en advies; Holdings (geen financiële); Het ontw ikkelen van ideeën op
elk gebied, zodat deze zelfstandig in de markt gezet kunnen w orden. Het
oprichten en verw erven van, deelnemen in, samenw erken met, voeren van
directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen. Het
verrichten van consultancy en interim management."
Uit de stukken die de Kamer van Koophandel aan de curator heeft gestuurd, is
gebleken dat de bestuurder van gefailleerde op 17 maart 2017 bezw aar heeft
aangetekend tegen het besluit van de Kamer van Koophandel om Davaci B.V.
te ontbinden. De Kamer van Koophandel had dit besluit genomen omdat de
vennootschap meer dan een jaar in gebreke is met de nakoming van de
verplichting tot openbaarmaking van de jaarstukken;

08-08-2018
2

De vennootschap geeft meer dan een jaar geen gevolg aan een aanmaning tot
het doen van aangifte voor de vennootschapsbelasting;
Nadat op 15 december 2017 een telefonische hoorzitting plaatsgevonden
heeft, heeft de Kamer het bezw aar gegrond verklaard.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

23-04-2018
1

1.3 Verzekeringen
Tot op heden niet bekend. Lopende verzekeringen zullen w orden
geïnventariseerd en op zo kort mogelijke termijn opgezegd w aarbij indien
mogelijk premierestitutie zal w orden gevraagd.

23-04-2018
1

Er zijn geen lopende verzekeringen.

12-11-2018
3

1.4 Huur
De curator is niet bekend met lopende huurovereenkomsten.

23-04-2018
1

Er zijn geen lopende huurovereenkomsten.

12-11-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de
voet van artikel 73a van de Faillissementsw et. Hoew el de informatie in dit
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een w eergave van
voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn
gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is,
nog niet geopenbaard kan w orden, of -achteraf- bijgesteld dient te w orden. Dit
kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen daarom geen rechten
w orden ontleend.

23-04-2018
1

Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de oorzaak
van het faillissement onderzocht w orden.
De curator heeft nog geen contact met de bestuurder w eten te krijgen. Uit
hoofde van een in 2011 in Zw itserland gevoerde procedure is gefailleerde
veroordeeld om een bedrag van CHF 5.500 aan Max Starkey te betalen. Uit
hoofde van een in 2014 in Frankrijk gevoerde procedure is gefailleerde
veroordeeld om een bedrag van € 246.420,00 aan Max Starkey te betalen.
Beide vorderingen zijn tot op heden niet voldaan, w aardoor Max Starkey het
faillissement heeft aangevraagd.
De curator heeft op 1 november telefonisch gesproken met de bestuurder. De
bestuurder heeft als volgt verklaard:

12-11-2018

3
Davaci B.V. is in 2005 opgericht en w as gespecialiseerd in het verrichten van
consultancy- en adviesw erkzaamheden voor grote internationale
ondernemingen. Ik ben enig bestuurder van gefailleerde en enig
aandeelhouder van gefailleerde is Davaci Operations B.V. De w erkzaamheden
w erden verricht door freelancers op basis van overeenkomsten van opdracht.
Daarnaast had gefailleerde één w erknemer in loondienst in de hoedanigheid
van financieel directeur. De beginjaren w aren erg lucratief, w aarbij soms w el
omzetten van 5 à 6 miljoen Euro w erden behaald. Echter is het vanaf de
economische crisis in 2007 niet meer gelukt de w instgevende tendens vast te
houden door zow el externe als interne factoren. Het aantal opdrachten nam
vanaf het begin van de crisis sterk af en er w erden investeringen gedaan
voordat daadw erkelijk w inst w erd gemaakt (op basis van niet nagekomen
getekende contracten met klanten) w aardoor de liquiditeit van de
onderneming uit balans raakte. Ik heb in deze tijd (ook in privé) veel geld
moeten lenen om het hoofd boven w ater te kunnen houden.
Om het tij te proberen te keren, heb ik in 2010 besloten mij te richten op een
andere markt, namelijk die in het Midden-Oosten. Gefailleerde bleek goed in
staat grote projecten af te sluiten met bedrijven in landen als Egypte, Bahrein
en Libië. Ook dit maal kreeg gefailleerde echter te maken met tegenslagen
door externe factoren. Vanaf 2011 ontstond namelijk de ’Arabische lente’
w aardoor veel bedrijven w aar gefailleerde opdrachten voor verrichte niet meer
in staat w aren bestaande (en nieuw e) contracten na te komen. De
w erkzaamheden namen dusdanig af dat er vanaf 2011 geen activiteiten voor
de onderneming meer w aren en enkel schulden overbleven. In 2011 is de
laatste jaarrekening gedeponeerd. De Kamer van Koophandel heeft doordat
geen jaarrekeningen w erden gedeponeerd gefailleerde ontbonden, maar ik
heb hier met succes bezw aar tegen gemaakt.
Nadat alle activiteiten gestaakt w aren, heb ik besloten om naar Andorra te
verhuizen en geen tijd en geld meer in gefailleerde te investeren. Ik heb een
aantal maal opdracht gegeven tot het doen van nihilaangiftes. De accountant
echter heeft mij geadviseerd om geen nihilaangifte te doen. Ik heb de
onderneming niet laten liquideren omdat ik, ondanks de hoge openstaande
vorderingen op gefailleerde telkens de hoop heb gehouden om de zaken recht
te trekken en nieuw leven in gefailleerde te blazen. Daarnaast beschikte ik
noch zakelijk, noch in privé over voldoende geld om eigen aangifte faillissement
te doen. Fiscaal zou het interessant zijn om met gefailleerde door te gaan in
verband met de verrekening van de compensabele verliezen.Uiteindelijk is het
faillissement op 6 maart 2018 uitgesproken op verzoek van de heer M. Starkey,
die als freelance verkoper voor gefailleerde w erkte. Gefailleerde heeft tw ee
buitenlandse procedures over onbetaalde commissies verloren van de heer
Starkey en daarnaast zijn ook vorderingen van de heer Ahmed en mevrouw
Morgan onbetaald gebleven.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

12-11-2018
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

23-04-2018
1

Toelichting
Volgens het handelsregister; 5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
vooralsnog niet

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Vooralsnog geen.

23-04-2018
1

Geen.

12-11-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende
zaken.

23-04-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

23-04-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet bekend.

23-04-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft in totaal voor een bedrag van € 173.758 aan vorderingen
ingediend. De vorderingen zien voornamelijk op OB over de jaren 2011 tot en
met het eerste kw artaal van 2016 en LH over het jaar 2011. Dit
bodemvoorrecht strekt zich uit over mogelijk nog aanw ezige bedrijfsinventaris.
De curator zal eerst onderzoeken of nog sprake is van een bodem, dan w el
van nog aanw ezige bedrijfsinventaris.

23-04-2018
1

Gefailleerde heeft geen bodem en ook geen bedrijfsinventaris.

12-11-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar mogelijke bedrijfsmiddelen.

23-04-2018
1

Geen.

12-11-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator is niet bekend of er nog sprake is van voorraden. Gelet op de aard
van de onderneming acht de curator het onaannemelijk dat er voorraden
zouden zijn.

23-04-2018
1

Gefailleerde beschikt niet over voorraden.

12-11-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek naar mogelijke voorraad.

23-04-2018
1

Geen.

12-11-2018
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet bekend.

3.9 Werkzaamheden andere activa

23-04-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Vooralsnog geen.

23-04-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Onbekend.

23-04-2018
1

De curator beschikt nog niet over de administratie.

12-11-2018
3

De curator heeft de kolommenbalans van 2010 en 2011 ontvangen. Uit deze
kolommenbalans blijkt niet van debiteuren.

08-07-2019
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vooralsnog geen.

23-04-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen vorderingen door banken ingediend.

12-11-2018
3

5.2 Leasecontracten
Niet bekend.

23-04-2018
1

Gefailleerde had geen leasecontracten gesloten.

12-11-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet bekend.

23-04-2018
1

Gefailleerde had geen zekerheden gevestigd.

12-11-2018
3

5.4 Separatistenpositie
Niet bekend.

23-04-2018
1

Neen.

12-11-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Neen

23-04-2018
1

5.6 Retentierechten
Neen

23-04-2018
1

5.7 Reclamerechten
Neen

23-04-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Vooralsnog geen.

23-04-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde w aren reeds lang gestaakt. Er is geen sprake
van voortzetten.

23-04-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

23-04-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen

23-04-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

23-04-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

23-04-2018
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen

23-04-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of gefailleerde aan de op
haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en w el in die zin dat op een
zodanige w ijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en

23-04-2018
1

verplichtingen van gefailleerde kunnen w orden gekend. Indien zij niet aan de
op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het
bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld w ordt vermoed dat dit
onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is gew eest.
De curator heeft nog geen contact met de bestuurder. De curator beschikt dan
ook niet over enige administratie.
Inmiddels heeft de bestuurder zich gemeld en heeft aangegeven dat de nog
bestaande administratie van gefailleerde momenteel verspreid staat
opgeslagen, zow el fysiek in dozen in Nederland als elektronisch op een harde
schijf in de w oning van de bestuurder. De curator zal contact opnemen met de
oud-accountant(s) om hen te verzoeken de relevante administratie toe te
sturen.

12-11-2018
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder (ook via de oudaccountant) de curator de relevante administratie gestuurd, w aaronder de
grootboekadministratie.De administratie is bijgew erkt tot en met het boekjaar
2011. Na 2012 heeft gefailleerde geen administratie meer gevoerd.
Gefailleerde heeft niet aan zijn boekhoudplicht voldaan.

21-02-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Ingevolge de w et rust op de vennootschap de verplichting om haar
jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te
maken. Vanaf het boekjaar 2016 is deze termijn verkort naar 12 maanden. De
openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de
Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening
openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak
onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

23-04-2018
1

Gefailleerde heeft vanaf het boekjaar 2012 geen jaarrekeningen meer
gedeponeerd. Dat is ook de reden w aarom gefailleerde door de Kamer van
Koophandel is ontbonden. Gefailleerde heeft niet voldaan aan haar
deponeringsplicht.
Ondanks diverse opdrachten aan de accountant tot het doen van deponering
van de jaarstukken, is hij hier niet toe overgegaan omdat gefailleerde niet
meer aan haar betaalverplichting kon voldoen.

12-11-2018
3

De laatste jaarrekening die gefailleerde heeft gepubliceerd betreft het
boekjaar 2011. Gefailleerde heeft hiermee de deponeringsplicht geschonden.

21-02-2019
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen
goedkeurende verklaring. De vennootschap kw alificeert als kleine c.q.
microrechtspersoon ex artikel 2:396 BW .

7.4 Stortingsverplichting aandelen

23-04-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft niet kunnen vaststellen of aan de stortingsverplichting is
voldaan, nu het aandeelhoudersregister ontbreekt en de betreffende
bankafschriften ook. Een eventuele vordering tot volstorting verjaart na vijf
jaren.

23-04-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de
(achtereenvolgende) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak behoorlijk
hebben vervuld.

23-04-2018
1

De curator zal nader onderzoek naar verschillende aspecten van het gevoerde
bestuur doen, alvorens conclusies te trekken.

Toelichting
De curator heeft de bestuurder op de hoogte gesteld van zijn voorlopige
bevindingen ten aanzien van de schending van de boekhoudplicht en de
deponeringsplicht. De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld
om een inhoudelijke reactie te geven op de voorlopige bevindingen van de
curator.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de
bestuurder. Dit heeft nog niet tot een resultaat geleid.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met de
fiscus en is nog in afw achting van opgevraagde informatie.

Toelichting
De curator heeft deels de opgevraagde informatie van de fiscus ontvangen.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode veelvuldig contact gehad met
de Belastingdienst.

Toelichting
De correspondentie met de fiscus heeft niet tot resultaten geleid.

7.6 Paulianeus handelen

21-02-2019
4

08-07-2019
5

27-01-2020
6

06-05-2020
7

10-08-2020
8

17-11-2020
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het
faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht w aarvan gefailleerde
w ist althans behoorde te w eten dat daarvan benadeling van schuldeisers het
gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het
faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terw ijl hetzij
deze derden w isten dat het faillissement reeds w as aangevraagd, hetzij deze
betaling het gevolg is gew eest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de
derde anderzijds, w elk overleg ten doel had om de derde door die betaling
boven andere schuldeisers te begunstigen.

23-04-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode alsnog proberen contact te
krijgen met de bestuurder, desnoods door hem op te laten roepen voor
verhoor bij de rechtbank.

23-04-2018
1

Nadat het bevel tot in verzekerde bew aringstelling w as afgegeven, heeft de
bestuurder zich alsnog gemeld. De curator heeft op 2 november 2018 de
rechter-commissaris verzocht tot opheffing van de in verzekerde
bew aringstelling.

12-11-2018
3

Na ontvangst van de administratie zal de curator een aanvang maken met het
rechtmatigheidsonderzoek.
De curator is in afw achting van de reactie van de bestuurder naar aanleiding
van de voorlopige conclusies van de curator.

21-02-2019
4

Voortzetten correspondentie bestuurder.

08-07-2019
5

Voortzetten correspondentie bestuurder en fiscus.

27-01-2020
6

Ook naar aanleiding van de veelvuldige correspondentie met de fiscus is niet
gebleken dat de bestuurder verhaal biedt. De curator acht de kans dat een
eventueel te voeren aansprakelijkheidsprocedure actief zal opleveren voor
de boedel heel klein.

17-11-2020
9

De curator acht het niet in het belang van de boedel om nog verdere actie
richting de bestuurder te initiëren. Dit onderdeel is hiermee afgehandeld.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
p.m.

08-08-2018
2

€ 7.500,00

17-11-2020
9

Toelichting
Het betreft hier de bijdrage van de concurrente crediteur ten behoeve van
het onderzoek in het faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 173.758,00

23-04-2018
1

Toelichting
De vorderingen zien op OB over de periode 2011 tot en met het eerste
kw artaal van 2016 en op LB over 2010 en 2011.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.785,75

17-11-2020
9

Toelichting
Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren gemeld bij de curator.
1

12-11-2018
3

08-07-2019
5

Toelichting
Het betreft hier de vordering van de aanvrager van het faillissement uit hoofde
van tw ee onherroepelijke veroordelingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 269.359,74

08-07-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaatsvinden aan de crediteuren
en hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

23-04-2018
1

De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond. Tegelijkertijd met de
indiening van dit verslag heeft de curator de rechter-commissaris verzocht
het faillissement voor te dragen voor opheffing w egens gebrek aan baten
(art. 16 Fw ). Er zal geen uitkering aan crediteuren plaatsvinden.

17-11-2020
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren van crediteuren.

23-04-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator voert thans geen procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

23-04-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode contact proberen te krijgen met
de bestuurder van gefailleerde. Volgens het GBA is hij geëmigreerd en zou hij
thans in Spanje w oonachtig zijn. De curator zal de bestuurder op laten roepen
voor verhoor, nu de bestuurder geen gehoor geeft aan de herhaalde oproepen
van de curator om contact met hem op te nemen.

23-04-2018
1

De bestuurder is niet verschenen op het verhoor bij de Rechtbank van 14 juni
2018. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om ex artikel 87 jo 106
Fw de rechtbank te verzoeken de heer Slik voor te dragen voor in verzekerde
bew aringstelling.

08-08-2018
2

Nadat de rechtbank het bevel voor in verzekerde bew aringstelling had
afgegeven, heeft de bestuurder zich alsnog gemeld. De curator heeft de
rechter-commissaris verzocht het bevel voor in verzekerde bew aarstelling w eer
in te (laten) trekken.

12-11-2018
3

De curator heeft de bestuurder op de hoogte gesteld van zijn voorlopige
bevindingen ten aanzien van het gevoerde beleid. De curator is in afw achting
van de reactie van de bestuurder.

21-02-2019
4

Voortzetten communicatie met de bestuurder.

08-07-2019
5

Voorzetten communicatie met de bestuurder en de fiscus.

27-01-2020
6

Opheffen faillissement ex artikel 16 Fw .

17-11-2020
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onbekend w anneer het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

23-04-2018
1

Dit betreft het eindverslag.

17-11-2020
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

23-04-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

