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Algemene gegevens
Naam onderneming
Boers Holding BV

18-06-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boers Holding BV
(failliet of Boers Holding BV), statutair gevestigd te Amsterdam,
kantoorhoudende aan de Marianellastraat 59 te (1069 NM) Amsterdam.

18-06-2019
1

Activiteiten onderneming
(Financiële) holdingactiviteiten.

18-06-2019
1

Het bestuur van Boers Holding BV heeft verklaard dat de activiteiten van Boers
Holding BV bestonden uit het doorverhuren van w oningen en het adviseren
van de voormalige moedervennootschap van Boers Holding BV in verband met
bemiddeling bij de aanschaf van vastgoed.

13-12-2019
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 122.570,00

€ 16.723,00

€ 1.410,00

2017

€ 174.849,00

€ 9.394,00

€ 1.829,00

2018

€ 79.670,00

€ 2.505,00

€ 1.518,00

Toelichting financiële gegevens
Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

18-06-2019
1

De financiële gegevens over 2016, 2017 en 2018 zijn afkomstig uit de door de
boekhouder aangeleverde stukken, w elke stukken na datum faillissement zijn
opgemaakt. In 2019 heeft Boers Holding BV geen activiteiten verricht en ook
geen (financiële) administratie bijgehouden.

18-09-2020
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

18-06-2019
1

Toelichting
Het bestuur heeft tegenover de curator verklaard dat geen personeel is of w as
betrokken.

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

18-06-2019
1

Verslagperiode
van
18-7-2019

18-06-2019
1

t/m
18-6-2019
van
19-6-2019

13-09-2019
2

t/m
13-9-2019
van
14-9-2019

13-12-2019
3

t/m
13-12-2019
van
14-12-2019

18-03-2020
4

t/m
18-3-2020
van
19-3-2020

18-06-2020
5

t/m
18-6-2020
van
19-6-2020

18-09-2020
6

t/m
18-9-2020
van
19-9-2020
t/m
3-11-2020

Bestede uren

03-11-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 12 min

2

9 uur 48 min

3

10 uur 54 min

4

6 uur 24 min

5

4 uur 36 min

6

3 uur 12 min

7

2 uur 6 min

totaal

48 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is hoofdzakelijk tijd besteed aan
het leggen van contact met het bestuur van Boers Holding BV. Daarnaast is tijd
besteed aan de gebruikelijke w erkzaamheden.

18-06-2019
1

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is in de tw eede verslagperiode
naast de gebruikelijke w erkzaamheden voornamelijk tijd besteed aan het
contact met het bestuur van Boers Holding BV, het beoordelen van de
overgelegde administratie en aan de daaraan te verbinden gevolgen.

13-09-2019
2

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is in de derde verslagperiode
naast de gebruikelijke w erkzaamheden voornamelijk tijd besteed aan het
opheffen van de dochtervennootschap van Boers Holding BV.

13-12-2019
3

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is in de vierde verslagperiode
naast de gebruikelijke w erkzaamheden voornamelijk tijd besteed aan contact
met de Belastingdienst en het bestuderen van de bijgew erkte administratie.

18-03-2020
4

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is in de vijfde verslagperiode
naast de gebruikelijke w erkzaamheden voornamelijk tijd besteed aan het
contact met het bestuur van Boers Holding BV en de boekhouder in verband
met het rechtmatigheidsonderzoek.

18-06-2020
5

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is in de zesde verslagperiode
met name tijd besteed aan het contact met het bestuur van Boers Holding BV
en de boekhouder in verband met het rechtmatigheidsonderzoek.

18-09-2020
6

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is in de zevende en tevens
laatste verslagperiode tijd besteed aan het opstellen van onderhavig
faillissementsverslag en aan het contact met de boekhouder en het
bestuderen van stukken in verband met het rechtmatigheidsonderzoek.

03-11-2020
7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Bij akte van 1 november 2012 is Boers Holding BV opgericht. Enig bestuurder
en aandeelhouder op datum faillissement is de heer B.N. Boers.

18-06-2019
1

1.2 Lopende procedures
Het bestuur van Boers Holding BV heeft de curator aangegeven dat momenteel
geen procedures lopen.

18-06-2019
1

Het is de curator niet van lopende procedures gebleken.

03-11-2020
7

1.3 Verzekeringen
Nog niet bekend.

18-06-2019
1

Het is de curator niet van lopende verzekeringen gebleken.

03-11-2020
7

1.4 Huur
Op datum faillissement w as de curator geen huurovereenkomst bekend.

18-06-2019
1

Het bestuur van Boers Holding BV heeft tegenover de curator verklaard dat
Boers Holding BV op datum faillissement geen lopende huurovereenkomst had.
Het is de curator ook niet van een lopende huurovereenkomst gebleken.

18-09-2020
6

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door Altera Vastgoed NV vanw ege het
onbetaald laten van een vordering die zij uit hoofde van een vonnis op Boers
Holding BV heeft.

18-06-2019
1

Het bestuur van Boers Holding BV heeft aangegeven dat de activiteiten van
Boers Holding BV al sinds eind 2016/begin 2017 stilliggen.
Boers Holding BV huurde w oningen van Altera Vastgoed NV, w elke w oningen
w erden onderverhuurd. Het bestuur van Boers Holding BV heeft tegenover de
curator verklaard dat Boers Holding BV door het vertrek van de
(onder)huurders niet meer aan haar verplichtingen uit hoofde van de door haar
met Altera Vastgoed NV gesloten huurovereenkomsten kon voldoen.
De curator heeft een en ander nog in onderzoek.
Het bestuur van Boers Holding BV heeft aangegeven dat de
adviesw erkzaamheden door privéomstandigheden al langere tijd stillagen. Met
het w egvallen van de inkomsten uit het doorverhuren van de w oningen, had
Boers Holding BV in het geheel geen inkomsten meer.

13-12-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

18-06-2019
1

Toelichting
Het bestuur van Boers Holding BV heeft tegenover de curator verklaard dat
geen personeel is of w as betrokken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

18-06-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft navraag bij het bestuur van Boers Holding BV gedaan.

18-06-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover de curator heeft kunnen nagaan zijn er geen onroerende zaken in
eigendom van Boers Holding BV.

18-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft in het kadaster nagekeken of er onroerende zaken in
eigendom van Boers Holding BV zijn.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

18-06-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

18-06-2019
1

Het bestuur van Boers Holding BV heeft tegenover de curator verklaard dat
Boers Holding BV niet over bedrijfsmiddelen beschikt.

13-09-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

18-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft navraag bij het bestuur van Boers Holding BV gedaan.

18-06-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor zover de curator kan nagaan is geen voorraad en/of onderhanden w erk
bekend.

18-06-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft navraag bij het bestuur van Boers Holding BV gedaan.

18-06-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Voor zover de curator kan nagaan is geen andere activa bekend.

18-06-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft navraag bij het bestuur van Boers Holding BV gedaan.

18-06-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Voor zover de curator kan nagaan zijn geen debiteuren bekend.

18-06-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft navraag bij het bestuur van Boers Holding BV gedaan.

18-06-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Boers Holding BV houdt een rekening bij ING Bank NV aan. De rekening
vertoont een debetsaldo van EUR 92,16. ING Bank NV heeft vooralsnog geen
vordering ingediend.

18-06-2019
1

5.2 Leasecontracten
Het is de curator (vooralsnog) niet gebleken van enige gebondenheid van
Boers Holding BV aan een leasecontract.

18-06-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Het bestuur van Boers Holding BV heeft tegenover de curator verklaard dat
van zekerheidsrechten geen sprake is.

18-06-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Het bestuur van Boers Holding BV heeft tegenover de curator verklaard dat
van een seperatistenpositie geen sprake is.

18-06-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nog niet bekend.

18-06-2019
1

Het bestuur van Boers Holding BV heeft tegenover de curator verklaard dat
van enig eigendomsvoorbehoud geen sprake is.

13-09-2019
2

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

18-06-2019
1

Het bestuur van Boers Holding BV heeft tegenover de curator verklaard dat
van retentierechten geen sprake is.

13-09-2019
2

5.7 Reclamerechten
Nog niet bekend.

18-06-2019
1

Het bestuur van Boers Holding BV heeft tegenover de curator verklaard dat
van reclamerechten geen sprake is.

13-09-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

18-06-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft navraag bij het bestuur van Boers Holding BV gedaan.

18-06-2019
1

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

18-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

18-06-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

18-06-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

18-06-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

18-06-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

18-06-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

18-06-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

18-06-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt (vooralsnog) niet over enige administratie.

18-06-2019
1

De curator heeft het bestuur van Boers Holding BV om administratie verzocht.
Naar het zich laat aanzien ontbreekt de/een financiële administratie geheel,
althans gedeeltelijk. Het bestuur van Boers Holding BV heeft aldus niet aan
haar boekhoud- en administratieplicht uit artikel 2:10 BW voldaan.

13-09-2019
2

Het bestuur van Boers Holding BV heeft verklaard de administratie van Boers
Holding BV alsnog op orde te zullen brengen en de jaarrekeningen over de
afgelopen jaren alsnog te zullen laten opmaken. Het bestuur van Boers
Holding BV heeft hiervoor een boekhouder ingeschakeld.

13-12-2019
3

De curator heeft inmiddels de bijgew erkte administratie van de boekhouder
mogen ontvangen. De curator heeft de stukken bestudeerd en naar aanleiding
hiervan vragen aan het bestuur van Boers Holding BV en de boekhouder
gesteld. Het bestuur van Boers Holding BV en de boekhouder hebben
aangegeven de vragen spoedig te zullen beantw oorden. Na ontvangst van de
antw oorden hoopt de curator te kunnen beoordelen of aan de boekhoud- en
administratieplicht uit artikel 2:10 BW is voldaan.

18-03-2020
4

Naar aanleiding van de bijgew erkte administratie heeft de curator in de vorige
verslagperiode enkele vragen aan het bestuur van Boers Holding BV en de
boekhouder gesteld. Als gevolg van gezondheidsproblemen van de enig
bestuurder van Boers Holding BV heeft een reactie lange tijd op zich laten
w achten. Inmiddels heeft de curator w eer enig contact met het bestuur van
Boers Holding BV en de boekhouder gehad. De curator vertrouw t erop spoedig
een reactie te zullen ontvangen en vervolgens te kunnen beoordelen of aan de
boekhoud- en administratieplicht uit artikel 2:10 BW is voldaan.

18-06-2020
5

Op grond van artikel 2:10 BW dient de administratie op dusdanige w ijze te zijn
gevoerd dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap
kunnen w orden gekend.

18-09-2020
6

De administratie van Boers Holding BV lijkt in de laatste drie jaren voor datum
faillissement niet op een w ijze te zijn gevoerd dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de vennootschap daaruit konden w orden gekend. Na datum
faillissement is de administratie zodanig bijgew erkt dat de rechten en
verplichtingen van de vennootschap daaruit w el kunnen w orden gekend.

7.2 Depot jaarrekeningen
Bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn geen deponeringen
bekend. De bestuurder van Boers Holding BV heeft bovendien aangegeven
geen jaarrekeningen te hebben gepubliceerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

18-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Naar het zich laat inzien is een goedkeurende accountantsverklaring niet
vereist.

18-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nader w ordt onderzocht of aan de stortingsverplichting is voldaan.

18-06-2019
1

De curator heeft vooralsnog niet kunnen nagaan of aan de stortingsplicht is
voldaan. Aangezien het geplaatst kapitaal EUR 1,00 is, acht de curator het niet
opportuun nader onderzoek naar de stortingsplicht te doen.

18-06-2020
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nader w ordt onderzocht of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

18-06-2019
1

Boers Holding BV is op 1 november 2012 opgericht. Sindsdien zijn geen
jaarrekeningen gedeponeerd. Het bestuur heeft derhalve niet aan zijn
verplichtingen uit het artikel 2:394 BW voldaan. Onbehoorlijk bestuur staat
hiermee vast. Of dit onbehoorlijk bestuur tot aansprakelijkheid van het bestuur
leidt, w ordt nader onderzocht.

Toelichting
Naar aanleiding van de bevindingen in het kader van het administratie- en
rechtmatigheidsonderzoek is het de curator gebleken dat het bestuur in de
periode voorafgaande aan het faillissement een onbehoorlijke taakvervulling
kan w orden verw eten. De curator heeft aan de geconstateerde
onregelmatigheden gevolgen verbonden en beraadt zich op de verdere
gevolgen.

Toelichting
In samenspraak met de betrokken rechter-commissaris heeft de curator het
bestuur van Boers Holding BV de mogelijkheid geboden de administratie alsnog
op orde te brengen. De curator zal het administratie- en
rechtmatigheidsonderzoek om deze reden na ontvangst van de bijgew erkte
administratie (opnieuw ) uitvoeren.

Toelichting
Zoals reeds in het eerste verslag opgemerkt, staat onbehoorlijk bestuur (in
ieder geval door het niet deponeren van de jaarrekeningen) vast. Of dit
onbehoorlijk bestuur tot aansprakelijkheid van het bestuur leidt, w ordt nader
onderzocht. De curator heeft het administratie- en rechtmatigheidsonderzoek
op basis van de bijgew erkte administratie nog niet afgerond.

Toelichting
De curator heeft de bijgew erkte administratie bestudeerd en heeft naar
aanleiding daarvan vragen aan het bestuur van Boers Holding BV en haar
boekhouder gesteld. De vragen zijn naar tevredenheid beantw oord en de
administratie geeft van onregelmatigheden geen blijk. De curator heeft op
basis daarvan besloten aan het vastgestelde onbehoorlijk bestuur geen
gevolgen te verbinden.

13-09-2019
2

13-12-2019
3

18-03-2020
4

03-11-2020
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

Toelichting
Het is de curator niet van paulianeus handelen gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

18-06-2019
1

03-11-2020
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verw acht dat in de volgende verslagperiode met het
rechtmatigheidsonderzoek kan w orden gestart.

18-06-2019
1

Na ontvangst van de bijgew erkte administratie zal de curator het
administratie- en rechtmatigheidsonderzoek (opnieuw ) uitvoeren.

13-12-2019
3

De curator heeft de bijgew erkte administratie ontvangen, de stukken
bestudeerd en naar aanleiding hiervan vragen aan het bestuur van Boers
Holding BV en de boekhouder gesteld. De curator heeft het administratie- en
rechtmatigheidsonderzoek op basis van de bijgew erkte administratie nog niet
afgerond.

18-03-2020
4

De curator heeft nog geen reactie ontvangen op de vragen die naar aanleiding
van het bestuderen van de administratie zijn gesteld. De curator heeft aldus
het administratie- en rechtmatigheidsonderzoek niet kunnen voortzetten.

18-06-2020
5

Het grootste deel van de door de curator gestelde vragen is inmiddels naar
tevredenheid beantw oord. Enkele vragen staan nog open. De curator
verw acht het rechtmatigheidsonderzoek na de beantw oording van die vragen
te kunnen afronden.

18-09-2020
6

De curator heeft de bijgew erkte administratie bestudeerd en heeft naar
aanleiding daarvan vragen aan het bestuur van Boers Holding BV en haar
boekhouder gesteld. De vragen zijn naar tevredenheid beantw oord en de
administratie geeft van onregelmatigheden geen blijk. De curator heeft op
basis daarvan besloten aan het vastgestelde onbehoorlijk bestuur geen
gevolgen te verbinden.

03-11-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Verdere pogingen om informatie beschikbaar te krijgen zijn
vooralsnog niet geslaagd. Inmiddels heeft de curator uitzicht op het verkrijgen
van informatie.

18-06-2019
1

De curator heeft met het bestuur van Boers Holding BV gesproken en de bij het
bestuur beschikbare administratie ontvangen en onderzocht. Naar aanleiding
hiervan heeft de curator opnieuw contact met het bestuur gehad. Vervolgens
heeft de curator aan de geconstateerde onregelmatigheden gevolgen
verbonden.

13-09-2019
2

De curator heeft met het bestuur van Boers Holding BV gesproken over de
gevolgen van de geconstateerde onregelmatigheden. Daarnaast heeft een
gesprek met/verhoor van het bestuur van Boers Holding BV met de betrokken
rechter-commissaris plaatsgevonden, w aaraan de curator heeft deelgenomen.
De curator heeft vervolgens met het bestuur van Boers Holding BV en de
boekhouder afspraken over de aan te leveren bijgew erkte administratie
gemaakt.

13-12-2019
3

De curator heeft de bijgew erkte administratie ontvangen, de stukken
bestudeerd en naar aanleiding hiervan vragen aan het bestuur van Boers
Holding BV en de boekhouder gesteld.

18-03-2020
4

De curator heeft het bestuur van Boers Holding BV en de boekhouder diverse
herinneringen gestuurd en onderzoek naar de openstaande vragen gedaan.

18-06-2020
5

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en heeft in dat
kader diverse keren contact met het bestuur van Boers Holding BV en de
boekhouder gehad.

18-09-2020
6

De curator heeft in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek contact met
de boekhouder gehad en stukken bestudeerd.

03-11-2020
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behoudens het salaris van de curator zijn (vooralsnog) geen
boedelvorderingen bekend.

18-06-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 12.633,00

8.3 Pref. vord. UWV

18-06-2019
1

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

18-06-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.275,34

18-06-2019
1

Toelichting
Kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

18-06-2019
1

Toelichting
Tot op heden heeft zich naast de aanvrager van het faillissement uit eigen
bew eging één concurrente crediteur gemeld.
3

13-12-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 112.346,61

18-06-2019
1

€ 114.070,84

13-12-2019
3

Toelichting
Ruim 93% van het totale bedrag van de concurrente crediteuren betreft de
vordering van de aanvrager van het faillissement. De overige tw ee crediteuren
hebben ten opzichte van die vordering relatief kleine vorderingen.

18-06-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

18-06-2019
1

Het faillissement van Boers Holding BV zal (w egens de toestand van de boedel
- een gebrek aan baten) vermoedelijk voor opheffing ex artikel 16
Faillissementsw et aan de rechtbank w orden voorgedragen.

18-06-2020
5

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement van Boers
Holding BV (w egens de toestand van de boedel - een gebrek aan baten) voor
opheffing ex artikel 16 Faillissementsw et aan de rechtbank voor te dragen.

03-11-2020
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Plaatsen en bevestigen van uit eigen bew eging ingediende vorderingen.

18-06-2019
1

De curator heeft verschillende keren contact met de Belastingdienst gehad.

18-03-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

18-06-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-06-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft navraag bij het bestuur van Boers Holding BV gedaan.

18-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Vooralsnog ligt de focus op informatievergaring. Daarnaast zal de curator zich
bezighouden met het veiligstellen van administratie, althans aan het
(gedeeltelijk) ontbreken daarvan conclusies verbinden. Vervolgens zal het
rechtmatigheidsonderzoek w orden uitgevoerd.

18-06-2019
1

De curator zal zich beraden op de verder aan de geconstateerde
onregelmatigheden te verbinden gevolgen. Daarnaast zal de curator het
onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden voortzetten. Verder zal de curator
de mogelijke strafrechtelijke gevolgen onderzoeken.

13-09-2019
2

Voorts zal de curator in het licht van bovenstaande de
schikkingsonderhandelingen met het bestuur van Boers Holding BV

voortzetten.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator na ontvangst van de
bijgew erkte administratie het rechtmatigheidsonderzoek (opnieuw ) uitvoeren.

13-12-2019
3

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator het
rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van de bijgew erkte administratie in de
komende verslagperiode afronden.

18-03-2020
4

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden verw acht de curator het
rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van de bijgew erkte administratie in de
komende verslagperiode af te ronden.

18-06-2020
5

De curator verw acht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende
verslagperiode af te ronden.

18-09-2020
6

Vermoedelijk zal de curator de rechter-commissaris vervolgens verzoeken het
faillissement van Boers Holding BV (w egens de toestand van de boedel - een
gebrek aan baten) voor opheffing ex artikel 16 Faillissementsw et aan de
rechtbank voor te dragen.
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zal de rechtercommissaris verzoeken het faillissement van Boers Holding BV (w egens de
toestand van de boedel - een gebrek aan baten) voor opheffing ex artikel 16
Faillissementsw et aan de rechtbank voor te dragen.

03-11-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

18-06-2019
1

De curator streeft ernaar het faillissement in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

18-06-2020
5

De curator verw acht het faillissement in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

18-09-2020
6

De curator zal zo spoedig mogelijk na het indienen van onderhavig verslag de
rechter-commissaris verzoeken het faillissement van Boers Holding BV
(w egens de toestand van de boedel - een gebrek aan baten) voor opheffing
ex artikel 16 Faillissementsw et aan de rechtbank voor te dragen.

03-11-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Onder meer het opstellen van onderhavig verslag.

18-06-2019
1

Onder meer het opstellen van onderhavig verslag, het opheffen van de
dochtervennootschap van Boers Holding BV en een gesprek met/verhoor van
het bestuur van Boers Holding BV met de betrokken rechter-commissaris.

13-12-2019
3

Het opstellen van onderhavig verslag.

18-03-2020
4

Het opstellen van onderhavig verslag.

18-06-2020
5

Het opstellen van onderhavig verslag.

18-09-2020
6

Het opstellen van onderhavig verslag.

03-11-2020
7

Bijlagen
Bijlagen

