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Algemene gegevens
Naam onderneming
W ever Detachering B.V.

17-01-2020
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is opgericht op 14 september 2017. Zij is in het handelsregister
ingeschreven onder nummer 69615691 en statutair gevestigd te Amsterdam.
Gefailleerde houdt kantoor te (3621 ZB Breukelen) aan De Corridor 14j. Het
geplaatst kapitaal bedraagt € 100,00.

17-01-2020
1

De bedrijfsomschrijving van gefailleerde luidt: "Arbeidsbemiddeling.
Bedrijfsopleiding en -training. Uitleenbureaus. Detailhandel via internet in
voedingsmiddelen en drogisterijw aren."

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteert een detacheringsbureau, gericht op de w erving en
selectie van personeel op het gebied van milieuzaken, sloop-, renovatie- en
timmerw erkzaamheden alsmede het plaatsen hiervan.

Financiële gegevens

17-01-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 615.868,49

€ 91.700,00

€ 1.914.206,06

2018

€ 206.341,24

€ -69.749,20

€ 1.274.377,31

2019

€ 0,00

€ -25.616,86

€ 76.795,07

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over de boekjaren 2017 tot en met 2019 zijn gebaseerd op de
administratie van gefailleerde.

17-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens opgaaf van het bestuur had gefailleerde op datum faillissement geen
w erknemers meer in dienst.

17-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 106,96

17-01-2020
1

€ 106,96

23-04-2020
2

€ 106,96

30-07-2020
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-12-2019

17-01-2020
1

t/m
17-1-2020
van
18-1-2020

23-04-2020
2

t/m
23-4-2020
van
24-4-2020

30-07-2020
3

t/m
30-7-2020
van
31-7-2020

18-11-2020
4

t/m
16-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 0 min

2

14 uur 30 min

3

9 uur 0 min

4

4 uur 42 min

totaal

61 uur 12 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.

1. Inventarisatie

17-01-2020
1

1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer J.F. W ever.

17-01-2020
1

De bestuurder heeft aangegeven dat hij in 2006 de eenmanszaak W ever
Detachering heeft opgericht. Uit de akte van oprichting van gefailleerde van 14
september 2017 volgt dat deze eenmanszaak bij w ijze van volstorting in
gefailleerde is ingebracht, w aarbij de onderneming w erd geacht van 1 janauri
2017 af voor rekening en risico van gefailleerde te zijn gedreven. De curator
heeft inmiddels eveneens de onderliggende akte van inbreng ontvangen. De
curator heeft dit in onderzoek. W aar nodig, zullen aanvullende vragen w orden
gesteld.
In onderzoek.

30-07-2020
3

De curator heeft geen aanleiding kanttekeningen te plaatsen bij de inbreng
van de eenmanszaak in gefailleerde.

18-11-2020
4

1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement w aren tw ee procedures aanhangig:

17-01-2020
1

- Bodemprocedure bij de Rechtbank Noord-Nederland tussen gefailleerde als
eiseres in conventie / gedaagde in reconventie en W PF Groep B.V. als
gedaagde in conventie / eiseres in reconventie met geldelijke en soortelijke
vorderingen over en w eer in conventie en reconventie.
De procedure in conventie w as reeds van rechtsw ege geschorst vanw ege het
faillissement van W PF Groep B.V., dat bij vonnis van de Rechtbank NoordNederland van 26 februari 2019 w erd uitgesproken. De curator in het
faillissement van W PF Groep B.V. heeft de (reconventionele) vorderingen van
W PF Groep B.V. op gefailleerde gecedeerd aan mevrouw J. Brouw er, die de
procedure tegen gefailleerde heeft voortgezet.
De curator heeft de Rechtbank Noord-Nederland op de hoogte gebracht van
het faillissement van gefailleerde. De rechtbank heeft de procedure in
reconventie (eveneens) ex. artikel 29 Fw geschorst om slechts dan te w orden
voortgezet indien de vorderingen van mevrouw Brouw er ter verificatie zouden
w orden betw ist.
- Bodemprocedure bij het Gerechtshof Amsterdam tussen CreditPay als
geïntimeerde in het hoger beroep (eiseres in eerste aanleg) en gefailleerde als
appellante in het hoger beroep (gedaagde in eerste aanleg) met geldelijke en
soortelijke vorderingen.
De onderhavige procedure staat op de rol van 21 januari 2020 voor
herstelexploot. De curator heeft het Gerechtshof Amsterdam op de hoogte
gebracht van het faillissement van gefailleerde.
In de bodemprocedure bij de Rechtbank Noord-Nederland tussen gefailleerde
en W PF Groep B.V. hebben gedaagden in conventie tevens eiseressen in
reconventie een verzoek gedaan tot doorhaling van de procedure. De curator
is vooralsnog geen procespartij in deze procedure.

1.3 Verzekeringen

18-11-2020
4

1.3 Verzekeringen
Volgens opgaaf van het bestuur w as er op faillissementsdatum sprake van een
rechtsbijstandsverzekering bij DAS Nederlandse Rechtsbijstand
Verzekeringsmaatschappij N.V. (DAS).

17-01-2020
1

De curator heeft bovengenoemde verzekering opgezegd en premierestitutie
gevraagd. DAS heeft de curator in reactie daarop bericht dat gefailleerde niet
bij haar verzekerd is. De curator heeft DAS een polis toegezonden w aarop
gefailleerde als verzekeringnemer is vermeld, en gevraagd om opheldering.
De curator heeft nogmaals premierestitutie verzocht aan DAS.

23-04-2020
2

De curator heeft na afw eging van kosten en baten besloten deze kw estie
verder te laten rusten.

30-07-2020
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurt de bedrijfsruimte te (3621 ZB) Breukelen, aan De Corridor
14j. Na daarvoor de machtiging van de rechter-commissaris te hebben
verkregen, heeft de curator de huurovereenkomst opgezegd met inachtneming
van een opzegtermijn van drie maanden.

1.5 Oorzaak faillissement

17-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bij het onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten zal de oorzaak van het
faillissement onderzocht w orden. De bestuurder heeft daarover geparafraseerd - het volgende verklaard:

17-01-2020
1

"In 2016 ben ik een samenw erkingsverband aangegaan met Payroll Firm B.V.
(hierna: “Payroll Firm”) te Heerenveen. Deze samenw erking verliep al vrij snel
moeizaam, onder andere vanw ege het feit dat Payroll Firm steeds hogere
kosten aan mij begon door te berekenen. Tijdens een bespreking met Payroll
Firm op 27 februari 2018 is gezamenlijk besloten de samenw erking te
beëindigen. Op dat moment had gefailleerde een vordering van ongeveer €
140.000 op Payroll Firm uit hoofde van niet-betaalde w erkvergoeding en
Payroll Firm een vordering van ongeveer € 90.000 op gefailleerde. Partijen
hebben toen mondeling afgesproken om de over en w eer bestaande
vorderingen te verrekenen.
In plaats van de gemaakte afspraken na te komen, heeft Payroll Firm haar
vordering op gefailleerde aan factoringmaatschappij CreditPay B.V. (hierna:
“CreditPay”) gecedeerd. CreditPay heeft vervolgens een bodemprocedure
tegen gefailleerde aanhangig gemaakt. Gefailleerde is op haar beurt een
procedure tegen Payroll Firm gestart. Het verzoek van gefailleerde om voeging
van beide zaken, is niet toegew ezen.
De kosten van voornoemde procedures zijn vergoed door Nederlandse
Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. (hierna: “DAS”), bij w ie
gefailleerde is verzekerd. In oktober 2019 heeft DAS gefailleerde aangegeven
dat het maximum aan te vergoeden kosten is bereikt. Aangezien gefailleerde
en/of haar bestuur niet over de middelen beschikten de procedures voort te
zetten, heeft gefailleerde haar eigen faillissement aangevraagd."
De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

18-11-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Volgens opgaaf van het bestuur had gefailleerde op datum faillissement geen
w erknemers meer in dienst.

17-01-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

17-01-2020
1

Toelichting
Het bestuur heeft aangegeven dat gefailleerde vóór 31 januari 2019 tw ee
w erknemers in dienst had.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen. Dit onderdeel is afgerond.

17-01-2020
1

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

17-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

17-01-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

17-01-2020
1

Bij nader onderzoek is gebleken dat gefailleerde volgens haar administratie
beschikt over een inventaris bestaande uit een douchesluis,
adembeschermingstoestel en tw ee Vision maskers. Het bestuur van
gefailleerde heeft aangegeven dat deze goederen reeds voor faillissement (als
asbesthoudend materiaal) zijn vernietigd.

23-04-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nu er geen stil pandrecht is gevestigd, is dit niet aan de orde.

17-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

17-01-2020
1

Geen.

23-04-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraden aangetroffen.

17-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

17-01-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

17-01-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

4. Debiteuren

17-01-2020
1

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurenvordering € 127.238,96 - R/C
W ever Groep € 2.151,89 W aarborgsommen € 380,00

€ 129.770,85

totaal

€ 129.770,85

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van gefailleerde blijkt niet van openstaande debiteuren.

17-01-2020
1

Bij nader onderzoek is gebleken dat gefailleerde volgens haar administratie
een bedrag van € 127.238,96 te vorderen heeft van Payroll Firm B.V., voor
w elke vordering een voorziening dubieuze debiteuren is gevormd. Voorts is
sprake van een vordering uit hoofde van rekening-courant op W ever Groep
B.V. en zou gefailleerde een bedrag van € 380 te vorderen hebben van MKB
Brandstof in verband met een betaalde w aarborgsom.

23-04-2020
2

Het bestuur heeft zich op het standpunt gesteld dat het contract met MKB
Brandstof is overgegaan op W ever Groep B.V. De curator voert een discussie
met het bestuur zow el over de betaalde w aarborgsom als over de rekeningcourantvordering op W ever Groep B.V.
MKB Brandstof heeft zich op het standpunt gesteld dat de overeenkomst op
een andere vennootschap is gesteld en heeft aangegeven de betaalde
w aarborgsom niet naar de faillissementsrekening over te maken. De curator
zal deze kw estie betrekken in het onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten.

30-07-2020
3

W ever Groep B.V. heeft de curator een voorstel gedaan tot een
betalingsregeling. De curator is hier niet mee akkoord gegaan en heeft W ever
Groep B.V. verzocht met een beter voorstel te komen.
De discussie met W ever Groep B.V. is voortgezet. Er zijn nog geen relevante
ontw ikkelingen te melden.

18-11-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

17-01-2020
1

Discussie bestuur rekening-courant en w aarborgsom. Inning
debiteurenvorderingen.

23-04-2020
2

Inning debiteurenvorderingen.

30-07-2020
3

Inning debiteurenvorderingen.

18-11-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. Volgens opgaaf van het bestuur zou
er een batig saldo zijn van € 92,68. Op verzoek van de curator heeft ING een
bedrag van in totaal € 96,19 naar de faillissementsrekening overgemaakt.
Voorts heeft de Belastingdienst het tegoed van € 10,77 op de g-rekening van
gefailleerde overgemaakt naar de faillissementsrekening.

17-01-2020
1

5.2 Leasecontracten
Geen.

17-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Qredits heeft een vordering bij de curator ingediend uit hoofde van een
verstrekt krediet aan de bestuurder, w elke vordering zou zijn gezekerd door
een pandrecht. De curator heeft Qredits bericht dat niet de bestuurder, maar
gefailleerde failliet is.

17-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

17-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen.

17-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Geen.

17-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet aan de orde.

17-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Geen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

17-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

17-01-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde w aren reeds gestaakt. De curator heeft de
onderneming niet voortgezet.

17-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

17-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

17-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft geen doorstart gerealiseerd.

17-01-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

17-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

17-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

17-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

17-01-2020
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 het bestuur niet aan de boekhoudverplichting heeft voldaan,
staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt
vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is gew eest.

17-01-2020
1

Het bestuur heeft de curator de administratie overhandigd. In de komende
verslagperiodes zal de curator onderzoek doen naar de gevoerde
administratie.
De curator heeft de afgelopen periode een aanvang gemaakt met het
onderzoek naar de administratie.

23-04-2020
2

In onderzoek.

30-07-2020
3

In onderzoek.

18-11-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
Ingevolge de w et rustte op het bestuur van gefailleerde de verplichting om de
jaarrekeningen uiterlijk 13 maanden (vanaf het boekjaar 2016: 12 maanden)
na afloop van het boekjaar openbaar te maken. 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.

17-01-2020
1

De jaarrekening over 2017/2018 is gedeponeerd op 24 oktober 2019, hetgeen
tijdig is.

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

17-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator doet onderzoek naar de w ijze van inbreng van de (onderneming
van de) eenmanszaak in gefailleerde.

17-01-2020
1

Dit onderzoek is nog gaande.

23-04-2020
2

In onderzoek.

30-07-2020
3

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

18-11-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of het
bestuur van gefailleerde zijn taak behoorlijk heeft vervuld.

17-01-2020
1

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

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

30-07-2020
3

18-11-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-01-2020
1

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.
De curator heeft geconstateerd dat gefailleerde minder dan een maand voor
haar faillissement een bedrag van € 10.000 aan managementfee heeft betaald
aan haar zustervennootschap W ever Groep B.V. Aangezien het bestuur de
curator tijdens de eerste bespreking desgevraagd heeft aangegeven dat
gefailleerde geen managementovereenkomsten heeft afgesloten, heeft de
curator deze betaling vernietigd. Het bestuur heeft zich tegen deze
vernietiging verw eerd. De curator beraadt zich thans.

Toelichting
De curator heeft naast voornoemde betaling de rechtshandeling bestaande uit
het aangaan van de managementovereenkomst van 27 december 2018 als het
samenstel van de hiervoor genoemde voornoemde transacties vernietigd. De
curator voert hierover een discussie met het bestuur en W ever Groep B.V.

Toelichting
De curator heeft de discussie met het bestuur en W ever Groep B.V. de
afgelopen periode voortgezet.
In onderzoek

23-04-2020
2

30-07-2020
3

18-11-2020
4

Toelichting
De discussie met het bestuur en W ever Groep B.V. is nog gaande en heeft
nog niet tot een oplossing geleid. De curator zal hieraan in de komende
verslagperiode de nodige aandacht besteden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
17-01-2020
1
De Belastingdienst heeft in eerste instantie gew eigerd verhaalsinformatie te
verstrekken, nu hij geen vordering op gefailleerde had. Omdat de
Belastingdienst nadien heeft aangegeven voornemens te zijn een
navorderingsaanslag op te leggen, heeft de curator de Belastingdienst
opnieuw verzocht verhaalsinformatie te verstrekken.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

30-07-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek boekhouding. Onderzoek stortingsverplichting. Onderzoek
onbehoorlijk bestuur.
Beraad vernietiging betaling W ever Groep B.V. Onderzoek ander paulianeus
handelen.

17-01-2020
1

Onderzoek boekhouding. Onderzoek stortingsverplichting. Onderzoek
onbehoorlijk bestuur.
Discussie bestuur en W ever Groep B.V. vernietiging rechtshandelingen.
Onderzoek ander paulianeus handelen.

23-04-2020
2

Onderzoek boekhouding. Onderzoek stortingsverplichting. Onderzoek
onbehoorlijk bestuur. Discussie bestuur en W ever Groep B.V. vernietiging
rechtshandelingen. Onderzoek ander paulianeus handelen.

30-07-2020
3

Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Discussie bestuur
en W ever Groep B.V. vernietiging rechtshandelingen. Onderzoek ander
paulianeus handelen.

18-11-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
p.m.

17-01-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Volgens opgaaf van het bestuur heeft gefailleerde geen fiscale schulden.
€ 1.308,00

17-01-2020
1

18-11-2020
4

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend uit hoofde van omzetbelasting over
2019 ad 1.308,00 inclusief rente en kosten.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet aan de orde.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-01-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

17-01-2020
1

Toelichting
De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven. Tot op heden
hebben 2 concurrente crediteuren zich bij de curator gemeld.
3

30-07-2020
3

Toelichting
De afgelopen verslagperiode heeft één concurrente crediteur zich bij de curator
gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 158.273,09

17-01-2020
1

€ 158.331,76

30-07-2020
3

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

17-01-2020
1

Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de
crediteuren en hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

18-11-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren.

17-01-2020
1

Inventarisatie crediteuren.

23-04-2020
2

Inventarisatie crediteuren.

30-07-2020
3

Inventarisatie crediteuren.

18-11-2020
4

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

17-01-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

17-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek boekhouding. Onderzoek
stortingsverplichting. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Beraad vernietiging
betaling W ever Groep B.V. Onderzoek ander paulianeus handelen.
Inventarisatie crediteuren.

17-01-2020
1

Discussie bestuur rekening-courant en w aarborgsom. Inning
debiteurenvorderingen. Onderzoek boekhouding. Onderzoek
stortingsverplichting. Onderzoek onbehoorlijk bestuur.
Discussie bestuur en W ever Groep B.V. vernietiging rechtshandelingen.
Onderzoek ander paulianeus handelen. Inventarisatie crediteuren.

23-04-2020
2

Onderzoek inbreng eenmanszaak. Onderzoek oorzaak faillissement. Inning
debiteurenvorderingen. Onderzoek boekhouding. Onderzoek
stortingsverplichting. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Discussie bestuur en
W ever Groep B.V. vernietiging rechtshandelingen. Onderzoek ander paulianeus
handelen. Inventarisatie crediteuren.

30-07-2020
3

Onderzoek oorzaak faillissement. Inning debiteurenvorderingen. Onderzoek
boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Discussie bestuur en W ever
Groep B.V. vernietiging rechtshandelingen. Onderzoek ander paulianeus
handelen. Inventarisatie crediteuren.

18-11-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onbekend w anneer het faillissement afgew ikkeld kan w orden. Het
volgende verslag zal rond 17 april 2020 beschikbaar zijn.

17-01-2020
1

Het is nog onbekend w anneer het faillissement afgew ikkeld kan w orden. Het
volgende verslag zal rond 23 juli 2020 beschikbaar zijn.

23-04-2020
2

Het is nog onbekend w anneer het faillissement afgew ikkeld kan w orden. Het
volgende verslag zal rond 30 oktober 2020 beschikbaar zijn.

30-07-2020
3

Het is nog onbekend w anneer het faillissement afgew ikkeld kan w orden. Het
volgende verslag zal rond 16 februari 2020 beschikbaar zijn.

18-11-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

