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Algemene gegevens
Naam onderneming
Profsporters Advies International B.V.

21-02-2019
1

Profsporters Advies Holding B.V.

03-02-2020
4

Dit betreft het eindverslag.

11-11-2020
7

Gegevens onderneming
Impuls 20
1446 W X PURMEREND

21-02-2019
1

Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 17 december 2019 is tevens het
faillissement uitgesproken van Profsporters Advies Holding. Dit verslag ziet op
de geconsolideerde verslaglegging inzake de faillissementen van de tw ee
vennootschappen.

03-02-2020
4

Activiteiten onderneming
De beoogde activiteiten bestonden uit de advisering en ondersteuning van
profsporters.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens

21-02-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt niet over enige administratie.

21-02-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Voor zover bij de curator bekend, geen.

21-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

Toelichting
Voor beide faillissementen: EUR 0,00

21-02-2019
1
03-02-2020
4

Verslagperiode
van
2-1-2019

21-02-2019
1

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

27-06-2019
2

t/m
26-6-2019
van
27-6-2019

16-10-2019
3

t/m
16-10-2019
van
26-2-2020

06-05-2020
5

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

17-08-2020
6

t/m
17-8-2020
van
18-8-2020
t/m
11-11-2020

11-11-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 48 min

2

39 uur 18 min

3

12 uur 30 min

4

13 uur 42 min

5

1 uur 48 min

6

3 uur 0 min

7

3 uur 36 min

totaal

85 uur 42 min

Toelichting bestede uren
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 derhalve geen rechten
w orden ontleend.

21-02-2019
1

In verband met de onderlinge verw evenheid van de faillissementen van de
vennootschappen heeft de rechter-commissaris ermee ingestemd dat de
openbare verslaglegging in de faillissementen geconsolideerd plaats zal
vinden. Als er voor een bepaalde vennootschap afw ijkende gegevens zijn, zal
dat apart w orden aangegeven.

03-02-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 28 juli 2016. Zij is in het handelsregister
ingeschreven onder nummer 66568277 en statutair gevestigd te Amsterdam.
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 50,00.
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profsporters Advies Holding B.V.
(KvK-nr. 66568196). Enig aandeelhouder en bestuurder van Profsporters
Advies Holding B.V. is de heer K.W . Blank.
De bedrijfsomschrijving van gefailleerde luidt: " Rechtskundig Adviesbureau:
Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding); de advisering en
ondersteuning van profsporters op financieel terrein; Voedingsadvies."

21-02-2019
1

Profsporters Advies Holding B.V. is opgericht op 28 juli 2016. Zij is in het
handelsregister ingeschreven onder nummer 66568196 en statutair gevestigd
te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 100,00.

03-02-2020
4

Enig aandeelhouder en bestuurder van Profsporters Advies Holding B.V. is de
heer K.W . Blank.
De bedrijfsomschrijving van gefailleerde luidt: "Financiële Holding".

1.2 Lopende procedures
Volgens de middellijk bestuurder liepen er op datum faillissement geen lopende
procedures.

21-02-2019
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.

21-02-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is de curator niet gebleken van lopende
verzekeringen.

27-06-2019
2

1.4 Huur
Gefailleerde heeft voor de huur van een RouteVision professional een
huurovereenkomst gesloten met RouteVision Nederland B.V. en BNP Paribas
Leasing Solutions N.V. Deze overeenkomst is door BNP Paribas Leasing
Solutions B.V. op 30 augustus 2016 beëindigd.

21-02-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de oorzaak
van het faillissement onderzocht w orden. Door de bestuurder is het volgende
“geparafraseerd “aangegeven.

21-02-2019
1

"Gefailleerde is opgericht in 2016. Het doel van gefailleerde w as om een
onderneming te exploiteren op het gebied van spelersmakelaardij, meer
specifiek het begeleiden van voetbaltalenten. De onderneming is echter nooit
van de grond gekomen. De oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit
dat gefailleerde - bij een gebrek aan inkomsten - de huurtermijnen voor de
RouteVision professional (kilometer- en rittenregistratie) en de leasetermijnen
voor de geleasede auto niet meer kon voldoen."
Het faillissement van Profsporters Advies Holding B.V. is aangevraagd door
Volksw agen Pon Financial Services in verband met onbetaald gelaten
leasetermijnen uit hoofde van een financial leaseovereenkomst.

03-02-2020
4

Ondanks diverse pogingen heeft de curator geen contact w eten te leggen met
de bestuurder.
De curator heeft ook in de afgelopen verslagperiode geen contact met de
bestuurder w eten te leggen.

11-11-2020
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

21-02-2019
1

Toelichting
Gefailleerde had geen w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Volgens het handelsregister: geen

21-02-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

21-02-2019
1

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

21-02-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

21-02-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de middellijk bestuurder beschikte gefailleerde niet over
bedrijfsmiddelen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

21-02-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nu gefailleerde geen zekerheden heeft gevestigd en niet beschikt over een
bodem of bedrijfsmiddelen is dit niet relevant.

21-02-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek of er mogelijk toch sprake is van bedrijfsmiddelen.

21-02-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de middellijk bestuurder van gefailleerde beschikte gefailleerde niet
over voorraden. Ook gelet op de aard van de onderneming is niet aannemelijk
dat gefailleerde over voorraden beschikte.

21-02-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

21-02-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Voor zover thans bekend bij de curator beschikt gefailleerde niet over ander
activa.

21-02-2019
1

Volgens het RDW register staan er tw ee voertuigen op naam van Profsporters
Advies Holding B.V. Het betreft een financial lease auto en een brommer. De
auto is reeds veiliggesteld door de curator. De brommer is ondanks verzoek
van de curator aan de bestuurder, niet ingeleverd.

03-02-2020
4

Volksw agen Pon heeft een taxatierapport opgesteld ten aanzien van de auto
en heeft de curator bericht dat zij zullen overgaan tot de verkoop van het
voertuig.

06-05-2020
5

Volksw agen Pon heeft het voertuig verkocht. De opbrengst van € 13.893,99
heeft Volksw agen Pon verrekend met openstaande facturen.

17-08-2020
6

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar mogelijke activa.

21-02-2019
1

Onderzoek naar mogelijke activa en terugvorderen brommer.

03-02-2020
4

De curator heeft getracht de brommer terug te vorderen. Nu het gaat om een
verouderde brommer, acht de curator het niet in het belang van de boedel
om verdere inspanningen te verrichten om de brommer terug te vorderen. De
kosten hiervan w egen niet op tegen de eventuele te realiseren opbrengst
van de brommer.

11-11-2020
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de middellijk bestuurder is de onderneming nooit van de grond
gekomen en is er geen sprake van een openstaande debiteurenpost. Nu de
curator niet over enige administratie beschikt kan hij dit vooralsnog niet
controleren.

21-02-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Na ontvangst van de administratie, onderzoek naar een eventuele
openstaande debiteurenpost.

21-02-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens de middellijk bestuurder bankierde gefailleerde bij ING Bank N.V., maar
zou deze rekening al in 2018 zijn opgezegd. ING Bank N.V. heeft (nog) geen
vordering ingediend in het faillissement.
€ 1.170,48
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend uit hoofde van een rekeningcourant verhouding.

5.2 Leasecontracten

21-02-2019
1

27-06-2019
2

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasede een voertuig. De leaseovereenkomst is ontbonden en het
voertuig is ingeleverd. De betreffende leasemaatschappij heeft het
faillissement aangevraagd uit hoofde van openstaande termijnen.

21-02-2019
1

Inmiddels is gebleken dat gefailleerde drie (i.p.v. één) voertuigen leasede. De
vorderingen terzake zijn ingediend.

27-06-2019
2

Profsporters Advies Holding B.V. heeft een financial leaseovereenkomst
afgesloten voor een auto. De leasemaatschappij heeft het faillissement
aangevraagd.

03-02-2020
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens de middellijk bestuurder had gefailleerde geen zekerheden gevestigd.

21-02-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Neen.

21-02-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Neen.

21-02-2019
1

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

21-02-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Vooralsnog geen.

21-02-2019
1

Afw ikkelen leaseovereenkomst.

03-02-2020
4

Geen.

11-11-2020
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft niet voortgezet.

21-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

21-02-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

21-02-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-02-2019
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

21-02-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of het bestuur van
gefailleerde aan de op hem 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 verplichtingen van gefailleerde kunnen w orden
gekend. Indien hij niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft
voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en

21-02-2019
1

w ordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is gew eest.
In het eerste gesprek dat de curator met de middellijk bestuurder heeft
gevoerd, heeft de middellijk bestuurder aangegeven dat hij in verzet w ilde
gaan. De curator heeft zich daarom aanvankelijk terughoudend opgesteld. Na
het eerste gesprek heeft de curator niets meer van de middellijk bestuurder
vernomen en is er ook geen administratie overhandigd. Nu de curator geen
contact meer w eet te leggen met de middellijk bestuurder, heeft hij de rechtercommissaris verzocht hem op te roepen voor een verhoor bij de rechtbank.
Op 14 maart 2019 (één dag voor het ingeplande verhoor) heeft de middellijk
bestuurder contact opgenomen met de curator. Een afspraak is gemaakt w aar
hij (vergezeld van zijn broer) is verschenen. Alstoen heeft hij zijn medew erking
toegezegd. De curator heeft daarom de rechter-commissaris verzocht het
ingeplande verhoor te schrappen. De curator heeft daarna aanvullende vragen
gesteld aan de middellijk bestuurder. Op een te summiere reactie van de
middellijk bestuurder, heeft de curator daarna geen contact meer w eten te
leggen met de middellijk bestuurder. De curator heeft daarom de rechtercommissaris verzocht om beiden op te roepen voor verhoor.

27-06-2019
2

Het verhoor heeft op 23 mei 2019 plaatsgevonden. De middellijk bestuurder is
verschenen. Tijdens dit verhoor heeft de middellijk bestuurder verklaard dat hij
geen administratie heeft gevoerd, er geen fiscale aangiften in zijn opdracht zijn
verricht en hij het merendeel van de ingediende vorderingen niet kent. Uit het
verhoor volgt dat de boekhoudplicht is geschonden.

7.2 Depot jaarrekeningen
Ingevolge de w et rust op een vennootschap de verplichting om haar
jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te
maken. Sinds 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.

21-02-2019
1

Gefailleerde heeft in het geheel geen jaarrekening gedeponeerd. Hiermee is de
deponeringsplicht geschonden.
Ook Profsporters Advies Holding B.V. heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd.
Hiermee is de deponeringsplicht geschonden.

03-02-2020
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 .

21-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft nog niet kunnen vaststellen of aan de deponeringsplicht is
voldaan, nu hij niet de beschikking heeft over het aandeelhoudersregister en
evenmin beschikt over de bankafschriften.

21-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de
(achtereenvolgende en/of feitelijke) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak
behoorlijk hebben vervuld. De curator zal nader onderzoek naar verschillende
aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.
Ja

21-02-2019
1

27-06-2019
2

Toelichting
Nu vaststaat dat het bestuur zow el de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW ,
alsmede de deponeringsplicht ex art. 2:394 BW heeft geschonden staat
daarmee tevens vast dat de bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW zijn taak
onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling
een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
De (middellijk) bestuurder heeft bij de rechter commissaris verklaard diverse
vorderingen van crediteuren niet te kennen alsook niet bekend te zijn met de
onderliggende overeenkomsten. De curator heeft kopieën van de diverse
overeenkomsten opgevraagd en (deels) ontvangen. De handtekening van de
(middellijk) bestuurder staan op alle tot dusver ontvangen overeenkomsten.
De middellijk bestuurder is inhoudelijk geïnformeerd dat de curator
voornemens is hem aansprakelijk te stellen w aarbij hem een termijn is gesteld
de curator te overtuigen dit achterw ege te laten. hierop heeft de middellijk
bestuurder niet gereageerd.
De curator zal het bestuur en de middellijk bestuurder aansprakelijk stellen
voor het volledige faillissementstekort en met de rechter commissaris de
nemen stappen bespreken.

Toelichting
De curator heeft het bestuur geïnformeerd dat Profsporters Advies Holding B.V.
alsook de heer Blank als (indirect) bestuurder van Profsporters Advies
International B.V. op meerdere gronden niet hebben voldaan aan het bepaalde
in art. 2:9, 2:10, 2:394 en 2:248 BW . Dit betekent, gelet op het bepaalde in
art. 2:11 jo 2.248, eerste en tw eede lid, BW , dat het (indirect) bestuur haar
taak onbehoorlijk heeft vervuld. Het bestuur heeft geen gebruik gemaakt van
de geboden mogelijkheid dit vermoeden te w eerleggen. De curator zal na
machtiging rechter commissaris rechtsmaatregelen tegen hen treffen.

Toelichting
Ondanks diverse pogingen heeft de curator geen contact meer w eten te
leggen met de bestuurder. De curator zal de vervolgstappen voorleggen aan
de rechter-commissaris.
Ja
Toelichting
De (in)direct bestuurder van beide vennootschappen is aansprakelijk gesteld
ex artikel 2:248 BW . De conclusie is dat de vennootschappen onbehoorlijk
zijn bestuurd en dat het onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is

16-10-2019
3

03-02-2020
4

11-11-2020
7

van het faillissement. Door of namens het (in)direct bestuur is niet inhoudelijk
gereageerd en tot op heden is geen verw eer gevoerd. De curator heeft
melding gedaan van faillissementsfraude.

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.

21-02-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal de curator trachten in contact te komen met
de middellijk bestuurder om zodoende de beschikking te krijgen over de
gevoerde administratie. Eerst dan kan de curator aanvangen met het
rechtmatigheidsonderzoek.

21-02-2019
1

zie 7.5.

27-06-2019
2

In beide faillissementen is in het geheel geen actief gerealiseerd. Ook is
gebleken dat de (indirect)bestuurder geen verhaal biedt. Een door de curator
te voeren aansprakelijkheidsprocedure zal daarom ook geen actief opleveren
voor de boedel.

11-11-2020
7

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

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Afw achten resultaat verhoor rechtbank. Na ontvangst van de administratie
starten met het rechtmatigheidsonderzoek.

21-02-2019
1

Geven het ontbreken van enige administratie kan de curator niet starten met
het rechtmatigheidsonderzoek, voor zover dit nog nodig is. Zie verder 7.5.

27-06-2019
2

Geen.

11-11-2020
7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
p.m.

21-02-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 40.221,00

21-02-2019
1

Toelichting
De vordering van de fiscus ziet op omzetbelasting over de periode januari
2017 tot en met juli 2018, op motorrijtuigbelasting over 2018 en de
vennootschapsbelasting over 2016 tot en met 2017.
€ 210.948,00

27-06-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend ad €153.700 die ziet op
intracommunautaire prestaties over het boekjaar 2017. De fiscus is gebleken
dat een buitenlandse onderneming diensten heeft geleverd aan gefailleerde.
Tijdens het verhoor heeft de middellijk bestuurder verklaard niks van deze
vordering of deze partij af te w eten.
€ 219.768,00

Toelichting
Profsporters Advies Holding B.V.: Nog niet bekend.

16-10-2019
3
03-02-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.113,58
Toelichting
Uit hoofde aanvraag faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21-02-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

21-02-2019
1

6

27-06-2019
2

Toelichting
De tw ee grootste vorderingen (respectievelijk € 21.834,19 en € 12.490,33)
zien op financial lease overeenkomsten met betrekking tot voertuigen. De
(middellijk) bestuurder heeft bij de rechter commissaris verklaard deze
overeenkomsten niet te kennen. De curator heeft kopieën van de lease
overeenkomsten opgevraagd en ontvangen. De handtekening van de
(middellijk) bestuurder staat op beide contracten alsook een kopie legitimatie.

Toelichting
Profsporters Advies Holding B.V.: Volksw agen Pon heeft een vordering ad EUR
48.354,91. Deze is nog niet ingediend.
2

03-02-2020
4

06-05-2020
5

Toelichting
Dit ziet op Profsporters Advies Holding B.V.
3

17-08-2020
6

Toelichting
Volksw agen Pon heeft een vordering ad EUR 24.266,88 ingediend.
6

11-11-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.358,94

21-02-2019
1

€ 44.290,98

27-06-2019
2

Toelichting
De curator doet onderzoek naar het ontstaan van de vorderingen. Zie ook 7.5.
€ 11.620,09

06-05-2020
5

Toelichting
Profsporters Advies Internationaal B.V. € 44.290,98
Profsporters Advies Holding B.V. € 11.620,09
€ 35.886,97

17-08-2020
6

Toelichting
Profsporters Advies Holding B.V. € 35.886,97
€ 44.290,98
Toelichting
Profsporters Advies Holding B.V. : € 35.886,97

11-11-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog onbekend hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

21-02-2019
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

11-11-2020
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren van crediteuren.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

21-02-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw achten resultaat verhoor middellijk bestuurder. Onderzoek naar mogelijke
activa; na ontvangst van de administratie starten met het
rechtmatigheidsonderzoek; inventarisatie van crediteuren.

21-02-2019
1

Bepalen w elke acties w orden ondernomen richting het (middellijk) bestuur in
het kader van bestuurdersaansprakelijkheid.

27-06-2019
2

Bepalen w elke acties w orden ondernomen richting het (middellijk) bestuur in
het kader van bestuurdersaansprakelijkheid. Onderzoek activa; afw ikkelen
leaseovereenkomst; inventarisatie crediteuren.

03-02-2020
4

Opheffen beide faillissementen ex artikel 16 Fw .

11-11-2020
7

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

21-02-2019
1

Dit betreft het eindverslag.

11-11-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

