Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
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R-C
Curator

mr. M. de Vries
mr F.J.P.F. Vos

Algemene gegevens
Naam onderneming
Fastservice B.V.

05-12-2019
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is statutair gevestigd te Amsterdam, laatstelijk kantoorhoudende
te (1114 AB) Amsterdam-Duivendrecht aan het adres Joop Geesinkw eg 701 en
opgericht bij akte van 4 juni 2015.

05-12-2019
1

Gefailleerde staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
63462192.

Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich blijkens het handelsregister van de Kamer van
Koophandel bezig met het uitoefenen van een expeditie- en transportbedrijf in
alle goederen.
Van de (voormalig) bestuurder van gefailleerde begreep de curator dat
gefailleerde met name pakketten bezorgde.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 17.700,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 9.031,00

€ 22.641,00

Toelichting financiële gegevens

05-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens zijn onttrokken uit jaarrekening 2015, w elke
jaarrekening niet lijkt te zijn gedeponeerd, althans, dit volgt niet uit het
uittreksel van de Kamer van Koophandel. Voor het overige heeft de curator
nog geen inzicht in de jaarverslaggeving, omdat zij voor het overige niet over
enige jaarrekening beschikt. Dit terw ijl jaarrekening 2018 w el zou zijn
gedeponeerd op 13 november 2018.

05-12-2019
1

Volgens de (voormalig) bestuurder zou dit te maken hebben met een
consolidatie van jaarrekeningen. Hier doet de curator onderzoek naar.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Thans nog onbekend.

05-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

05-12-2019
1

€ 322,99

08-04-2020
2

Toelichting
Dit bedrag heeft de curator als boedelvergoeding ontvangen van de
leasemaatschappij in w iens belang het w as dat het laatste voertuig w erd
overgeschreven van gefailleerde naar de door de leasemaatschappij gevonden
koper.
€ 1.592,48

25-09-2020
3

€ 1.592,48

22-12-2020
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-10-2019

05-12-2019
1

t/m
5-12-2019
van
6-12-2019

08-04-2020
2

t/m
7-4-2020
van
8-4-2020

25-09-2020
3

t/m
25-9-2020
van
26-9-2020

22-12-2020
4

t/m
22-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

29 uur 54 min

2

17 uur 51 min

3

2 uur 54 min

4

6 uur 33 min

totaal

57 uur 12 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag w ordt op een verkorte en zakelijke w ijze de huidige stand van
zaken w eergegeven volgens de daarvoor geldende richtlijnen voor
verslaglegging. Het verslag heeft tot doel belanghebbenden inzicht te geven in
de stand van de boedel. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen
kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden
geïnterpreteerd als een afstand van enig recht of erkenning van
aansprakelijkheid.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

05-12-2019
1

Sinds 15 juni 2018 is de heer G.J.M. Bex de huidige statutair bestuurder. In de
jaren ervoor w as dat de heer G.A.C. Bex en vanaf datum oprichting tot 23
oktober 2017 w as dit Fastservice Group Limited. In de periodes dat
voornoemde (rechts)personen bestuurder w aren, w aren zij tevens enig
aandeelhouder.

05-12-2019
1

Tot op heden heeft de curator met name contact gehad met de voormalig
bestuurder c.q. aandeelhouder, de heer Bex sr. Met de heer Bex jr. w ordt
thans getracht een afspraak te plannen.
Er heeft nog geen (al dan niet telefonische) bespreking plaatsgevonden met
de heer Bex jr. De curator heeft de heer Bex gew ezen op zijn
informatieverplichtingen onder de faillissementsw et. De curator gaat zich
beraden over de vervolgaanpak ten aanzien hiervan.

08-04-2020
2

1.2 Lopende procedures
Hier is de curator niet van gebleken.

05-12-2019
1

Hier lijkt geen sprake van te zijn.

08-04-2020
2

1.3 Verzekeringen
Hier zou sprake van zijn, maar hier doet de curator nog onderzoek naar.

05-12-2019
1

Er is sprake van een rechtsbijstandverzekering bij DAS w aarbij een zaak is
aangemeld vanw ege een kettingbotsing tussen een voormalig w erknemer van
gefailleerde en een andere w eggebruiker. De curator doet nog onderzoek naar
de stand van dit geschil en de eventuele uitkering die zou kunnen plaatsvinden
aan gefailleerde.

08-04-2020
2

Onder deze verzekering is een uitkering ontvangen van EUR 1.269,49 en
daarna is deze geroyeerd.

25-09-2020
3

1.4 Huur
Ten tijde van de faillissementsuitspraak w erd door gefailleerde een flexibele
kantoorruimte inclusief postbus gehuurd op het laatst bekende
vestigingsadres aan de Joop Geesinkw eg 701. De in de kantoorruimte
aanw ezige faciliteiten zoals meubels, zijn eigendom van de verhuurder.
Over 2019 w as de huur tot en met oktober vooruit betaald. De
huurovereenkomst eindigde eind oktober van rechtsw ege, als gevolg w aarvan
opzegging ex artikel 39 lid 1 Fw niet benodigd bleek te zijn. Verlenging van de
huurovereenkomst w erd niet in het belang van de boedel geacht.
De curator heeft met de verhuurder afgesproken dat nog te ontvangen post
(op voornoemd adres) zal w orden doorgezonden per e-mail en van een
ontruimingsverplichting bleek geen sprake te zijn. Dit onderdeel is dan ook
afgerond.

1.5 Oorzaak faillissement

05-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Samengevat zou het faillissement volgens de voormalig bestuurder zijn
veroorzaakt door cashflow problemen veroorzaakt door problemen met de BTW
teruggaaf en door de opdrachtgever van gefailleerde opgelegde boetes w elke
w erden verrekend met door gefailleerde te ontvangen betalingen. De boetes
zouden zijn opgelegd omdat gefailleerde niet altijd aan haar
vervoersafspraken kon voldoen indien teveel pakketten moesten w orden
bezorgd door te w einig beschikbare w erknemers. Als gevolg hiervan kon het
personeel op enig moment niet meer w orden voldaan en w as daarom niet
meer bereid om w erkzaamheden te verrichten.

05-12-2019
1

Het faillissement is aangevraagd door de tw ee leasegevers van de vijf
transportvoertuigen die gefailleerde leasede voor haar activiteiten.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

05-12-2019
1

Toelichting
Ten tijde van de faillissementsuitspraak hadden nog vier w erknemers een
arbeidsovereenkomst met gefailleerde. Met machtiging van de rechtercommissaris zijn deze arbeidsovereenkomsten door de curator beëindigd en de
w erknemers hebben hun loonvorderingen ingediend bij het UW V.
De huidige bestuurder zou ook een arbeidsovereenkomst hebben gehad met
gefailleerde. Uitsluitend voor zover vereist is ook deze arbeidsovereenkomst
beëindigd, maar in reactie hierop heeft de curator niets vernomen van de
bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6
Toelichting
Naar het precieze aantal doet de curator nog onderzoek, maar voorafgaand
aan het faillissement had gefailleerde ook nog tw ee andere w erknemers in
dienst w iens arbeidsovereenkomsten reeds w aren geëindigd. De curator heeft
de loonvorderingen van deze w erknemers van hun gemachtigden ontvangen
en deze vorderingen zullen aan het UW V w orden gezonden teneinde te laten
beoordelen of deze onder de loongarantieregeling vallen.

2.3 Ontslagaanzegging

05-12-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-10-2019

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Telefonisch overleg, correspondentie en bespreking met de voormalig
bestuurder, contact met het UW V, organisatie intake UW V, correspondentie
met de rechter-commissaris, correspondentie met de w erknemers, etc. Dit
onderdeel is nagenoeg afgerond.

05-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog contact gehad met tw ee
gemachtigden van voormalig w erknemers van gefailleerde die ten tijde van het
faillissement reeds uit dienst w aren.

08-04-2020
2

Omdat deze w erknemers mogelijk ook nog aanspraak konden maken op de
loongarantieregeling van het UW V heeft de curator de gegevens van die
personen (met toestemming) gedeeld met het UW V. In elk geval één van die
w erknemers heeft hier - blijkens de regresvordering van het UW V - aanspraak
op kunnen maken. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Onderzoek van de curator heeft uitgew ezen dat gefailleerde geen eigenaresse
is van onroerende zaken.

05-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek in het Kadaster en bespreking met de voormalig bestuurder. Dit
onderdeel is hiermee afgerond.

05-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Leasevoertuigen

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde leasede per datum faillissement vijf transportvoertuigen van tw ee
leasemaatschappijen.

05-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Indien opportuun (hetgeen niet het geval lijkt te zijn) behartigt de curator ex
artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus.

05-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking met de voormalig bestuurder, uitvoerig contact met de
leasemaatschappijen, contact met de w erknemers, etc. Dit onderdeel is
nagenoeg afgerond.

05-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Hier is de curator niet van gebleken. Er w erden al enige tijd geen
vervoersw erkzaamheden meer verricht die nog dienden te w orden
gefactureerd en gefailleerde exploiteerde geen onderneming die voorraden
aanhield.

05-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespreking met de voormalig bestuurder en contact met de opdrachtgever van
gefailleerde.

05-12-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Handelsnaam

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt niet over enige (intellectuele) eigendommen (op de
handelsnaam na). Indien opportuun zal de curator overgaan tot het te gelde
maken van de handelsnaam.

3.9 Werkzaamheden andere activa

05-12-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek op internet, bespreking met de voormalig bestuurder, contact met
de w erknemers.

05-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode geen.

08-04-2020
2

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

25-09-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vordering op de opdrachtgever van
gefailleerde

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de voormalig bestuurder van gefailleerde zou zij nog bovenstaande
vordering hebben op de opdrachtgever van gefailleerde. De opdrachtgever
betw ist nog iets verschuldigd te zijn aan gefailleerde. De onderbouw ing van
deze betw isting is recent ontvangen en dient de curator nog te bestuderen.

05-12-2019
1

De voormalige opdrachtgever van gefailleerde betw iste nog iets te zijn
verschuldigd aan gefailleerde. De onderbouw ing van deze betw isting heeft de
curator bestudeerd en ter beoordeling voorgelegd aan de bestuurder.

08-04-2020
2

Eén van de tw ee bestuurders heeft de curator geïnformeerd zich niet in de
betw isting en onderbouw ing te kunnen vinden en hier inhoudelijk op terug te
zullen komen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. In de aankomende
verslagperiode zal de curator hier nader aandacht aan besteden en nogmaals
verzoeken om een inhoudelijke reactie.
De curator heeft het bestuur uitgenodigd bij haar op kantoor om deze casus te
bespreken.

25-09-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking met de bestuurder, contact met de opdrachtgever van gefailleerde,
bestuderen stukken, etc.

05-12-2019
1

Contact met de debiteur en met het bestuur.

08-04-2020
2

Correspondentie met het bestuur.

25-09-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. De bank heeft nog geen vordering
ingediend, maar er lijkt sprake te zijn van een debetsaldo van circa EUR

05-12-2019
1

200,00.

5.2 Leasecontracten
Per datum faillissement leasede gefailleerde vijf transportvoertuigen. De tw ee
leasemaatschappijen w aren de aanvragers van het faillissement, omdat
diverse leasetermijnen onbetaald w aren gebleven.

05-12-2019
1

Het betrof financial lease met eigendomsvoorbehoud tot het moment van
voldoening van alle leasetermijnen. Omdat de leaseovereenkomsten nog een
lange looptijd hadden en de boedel nihil is, kon de curator niet overgaan tot
het voldoen van de laatste leasetermijnen teneinde de eigendom van de
voertuigen te verw erven. De curator heeft dan ook medew erking verleend aan
het retourneren van de voertuigen aan de leasemaatschappijen.
Dit laatste had de nodige voeten in aarde omdat de voertuigen zich verspreid
over diverse locaties bevonden en de sleutels nog in het bezit w aren van
diverse personen. Naar de curator begreep is één voertuig onvindbaar
gebleken.
In het verleden zijn door gefailleerde ook bij andere leasemaatschappijen
transportvoertuigen geleased. Ook deze leasemaatschappijen lijken
grotendeels onbetaald te zijn gebleven. Hier doet de curator nader onderzoek
naar.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de overschrijving van het
laatste geleasede voertuig w at nog op naam van gefailleerde stond mede
mogelijk gemaakt. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

08-04-2020
2

De curator doet nog w el onderzoek naar het gegeven dat ook in het verleden
vorderingen van leasemaatschappijen onbetaald zijn gebleven.

5.3 Beschrijving zekerheden
De leasemaatschappijen hadden een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van
de transportvoertuigen. Van overige zekerheidsrechten is de curator niet
gebleken.

05-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie hiervoor paragrafen 5.2 en 5.3.

05-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Hier is de curator niet van gebleken.

5.7 Reclamerechten

05-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Hier is de curator niet van gebleken.

05-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

05-12-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact ING Bank, contact leasemaatschappijen en de advocaat van de
leasemaatschappijen, contact met de w erknemers van gefailleerde, het
verlenen van medew erking aan het retourneren van de geleasede voertuigen,
etc. Dit onderw erp is nagenoeg afgerond.

05-12-2019
1

Dit onderdeel lijkt thans te zijn afgerond.

08-04-2020
2

Correspondentie ING Bank.

25-09-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft geen voort te zetten lopende onderneming aangetroffen.

05-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Bespreking met de bestuurder, bestuderen stukken, contact derden, etc. Dit
onderdeel is hiermee afgerond.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

05-12-2019
1

6.4 Beschrijving
De onderneming van gefailleerde w as niet meer actief ten tijde van het
faillissement. Bovendien lijkt er geen sprake te zijn van separaat door te
starten bedrijfsonderdelen.

05-12-2019
1

6.5 Verantwoording
Zie paragraaf 6.4.

05-12-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

05-12-2019
1

Toelichting
Zie paragraaf 6.4.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

05-12-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing, zie paragraaf 6.4.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking met de bestuurder, bestuderen stukken, contact derden, etc. Dit
onderdeel is hiermee afgerond.

05-12-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft fysieke - en digitale administratie veiliggesteld. Of is voldaan
aan de boekhoudplicht dient nog te w orden onderzocht.

05-12-2019
1

De administratie maakt op het eerste gezicht een onvolledige en onverzorgde
indruk, in elk geval de fysieke administratie. In de aankomende verslagperiode
zal hier ander aandacht aan w orden besteed.

08-04-2020
2

De curator heeft het bestuur uitgenodigd voor een bespreking bij haar op
kantoor over de gevoerde administratie.

25-09-2020
3

Afgelopen verslagperiode heeft telefonisch overleg plaatsgevonden tussen
de curator en het bestuur, onder meer over de gevoerde administratie. Zie
voor het overige paragraaf 7.6 van dit openbaar verslag.

22-12-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Slechts jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 13 november 2018 en
vastgesteld op 9 mei 2018. Omdat niet is voldaan aan de deponeringsplicht ex
artikel 2:248 lid 2 juncto artikel 2:394 lid 3 BW is sprake van onbehoorlijke
taakvervulling en w ordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement.

05-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de beperkte bedrijfsomvang van gefailleerde gaat de curator ervan uit
dat voor gefailleerde geen goedkeuringsverklaring van een accountant is
vereist.

05-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier zal geen onderzoek naar w orden gedaan aangezien het geplaatste en
gestorte kapitaal EUR 1,20 bedraagt.

05-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

05-12-2019
1

Toelichting
Zie hiervoor paragraaf 7.2.

Toelichting
De curator heeft het bestuur uitgenodigd voor een bespreking bij haar op
kantoor over het gevoerde beleid.

Toelichting
Afgelopen verslagperiode heeft telefonisch overleg plaatsgevonden tussen
de curator en het bestuur, onder meer over het gevoerde beleid. Zie voor het
overige paragraaf 7.6 van dit openbaar verslag.

7.6 Paulianeus handelen

25-09-2020
3

22-12-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-12-2019
1

Toelichting
Hier w ordt nog (nader) onderzoek naar gedaan door de curator.
In onderzoek

08-04-2020
2

Toelichting
In de aankomende verslagperiode zal hier nader aandacht aan w orden
besteed.
In onderzoek

25-09-2020
3

Toelichting
Hier zal in de aankomende verslagperiode verder aandacht aan w orden
besteed.
Ja

22-12-2020
4

Toelichting
De curator heeft de afgelopen verslagperiode met het bestuur gesproken
over de gevoerde administratie, het bestuur van de onderneming en
bepaalde financiële transacties net voorafgaand aan de
faillissementsuitspraak als in de periode daaraan voorafgaand. Met name bij
dit laatste onderw erp is stilgestaan en ter toelichting dient het volgende.
Bij bestudering van de bankafschriften van gefailleerde viel het op dat net
voor datum faillissement, na de indiening van de aanvraag, in totaal EUR
3.700,00 is afgeschreven en is overgemaakt aan de bestuurders.
Daarnaast viel het de curator op dat veel betalingen door de grootste/enige
opdrachtgever van gefailleerde direct naar de privérekening van één van de
bestuurders w erden overgemaakt. Vanaf die bankrekening w erden
vervolgens w el w eer gefaseerd bedragen overgemaakt aan gefailleerde om
bepaalde betalingen mee te verrichten, maar volgens de curator zijn bij lange
na niet alle financiële middelen, althans een redelijk gedeelte, w eer ten
goede gekomen aan de onderneming van gefailleerde terw ijl schuldeisers
onbetaald bleven.
Bovengenoemde onderzoeksresultaten en standpunten heeft de curator met
het bestuur gedeeld en hierop is recent een reactie ontvangen. In de
aankomende verslagperiode zal de curator deze reactie beoordelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie de voorgaande paragrafen van dit openbaar verslag.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

22-12-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen administratie, bespreking met de voormalig bestuurder,
bestuderen diverse stukken, contact met derden, etc.

05-12-2019
1

Contact met het bestuur (teneinde een bespreking te plannen met de heer Bex
jr.) en diverse overige w erkzaamheden.

08-04-2020
2

Contact met het bestuur.

25-09-2020
3

Contact met het bestuur, zow el telefonisch als per e-mail.

22-12-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

05-12-2019
1

Toelichting
Thans nog onbekend. Rekening w ordt gehouden met het salaris curator en
mogelijk met de regresvordering van het UW V over de opzegtermijn van de
arbeidsovereenkomsten.
€ 4.768,00

08-04-2020
2

Toelichting
Voornoemd bedrag betreft de boedelvordering van het UW V. Voor het overige
w ordt rekening gehouden met het salaris curator.
€ 5.183,85
Toelichting
Voornoemd bedrag betreft de boedelvordering van het UW V. Voor het
overige w ordt rekening gehouden met het salaris curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

22-12-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 86.673,00

05-12-2019
1

Toelichting
De Belastingschuld bestaat met name uit loonheffingen en
motorrijtuigbelasting. Volgens de bestuurder zou er nog sprake zijn van een
vordering op de fiscus uit hoofde van BTW -teruggaaf. Hier doet de curator nog
onderzoek naar.
€ 188.167,00

08-04-2020
2

€ 239.334,00

25-09-2020
3

€ 239.526,00

22-12-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

05-12-2019
1

Toelichting
Thans nog onbekend.
€ 35.585,37

08-04-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

05-12-2019
1

Toelichting
Rekening w ordt gehouden met de vordering van de aanvragers van het
faillissement en mogelijk met loonvorderingen van voormalig w erknemers ex
artikel 3:288 sub e BW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

05-12-2019
1

Toelichting
Tot op heden hebben acht concurrente crediteuren hun vorderingen ter
verificatie ingediend.
11

08-04-2020
2

12

25-09-2020
3

13

22-12-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 218.290,43

05-12-2019
1

€ 270.071,75

08-04-2020
2

€ 270.163,85

25-09-2020
3

€ 273.044,55

22-12-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Met name leasemaatschappijen vertegenw oordigen voornoemd bedrag.

05-12-2019
1

Over de w ijze van afw ikkeling zijn vooralsnog geen uitspraken te doen.

08-04-2020
2

Over de w ijze van afw ikkeling zijn vooralsnog geen uitspraken te doen.

25-09-2020
3

Het is de verw achting van de curator dat het faillissement zal eindigen als
gevolg van opheffing ex artikel 16 Fw of na een vereenvoudigde afw ikkeling
ex artikel 137a Fw .

22-12-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bijw erken crediteurenlijst en financieel verslag en contact met crediteuren.

05-12-2019
1

Bijw erken crediteurenlijst en financieel verslag en contact met crediteuren.

08-04-2020
2

Bijw erken crediteurenlijst en financieel verslag en contact met crediteuren.

25-09-2020
3

Bijw erken crediteurenlijst en financieel verslag en contact met crediteuren.

22-12-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Bespreking met de bestuurder en het controleren van de roljournalen civiel
handel en kanton. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

05-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode met name richten op:
- het spreken van de huidige bestuurder;
- het doen van administratieonderzoek; en
- het afw ikkelen van eventuele verzekeringen.

05-12-2019
1

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode met name richten op:
- het spreken van de huidige bestuurder;
- het doen van administratieonderzoek;
- het afw ikkelen van de debiteurenpositie;
- het onderzoeken van een mogelijke Belastingteruggaaf;
en
- het afw ikkelen van de rechtsbijstandverzekering.

08-04-2020
2

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode met name richten op:
- de bespreking met het bestuur over de debiteurenpositie, het gevoerde
beleid en de administratie; en
- het nader onderzoeken van een mogelijke Belastingteruggaaf

25-09-2020
3

Naast de eventuele gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de
aankomende verslagperiode richten op de reactie van het bestuur ten
aanzien van de door de curator gesignaleerde financiële transacties.

22-12-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is thans nog niet in te schatten, maar de curator streeft naar afw ikkeling op
de kortst mogelijke termijn.

05-12-2019
1

Dit is thans nog niet in te schatten, maar de curator streeft naar afw ikkeling op
de kortst mogelijke termijn.

08-04-2020
2

Gestreefd w ordt naar afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

22-12-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2021

22-12-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag en correspondentie rechter-commissaris.

05-12-2019
1

Opstellen faillissementsverslag en correspondentie rechter-commissaris.

08-04-2020
2

Opstellen openbaar verslag.

22-12-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

