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Algemene gegevens
Naam onderneming
Clustervision B.V.

10-05-2019
1

Gegevens onderneming
Gyroscoopw eg 56
1042 AC Amsterdam
Nummer KvK: 54051282

10-05-2019
1

Activiteiten onderneming
De Vennootschap is gespecialiseerd in het ontw erpen, bouw en en installeren
van high performance computers (rekenclusters) en het ontw ikkelen van
daarvoor bestemde softw are.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

€ 16.274.138,00

€ 323.559,00

€ 5.861.800,00

2016

€ 9.380.656,00

€ -1.754.628,00

€ 5.401.598,00

2017

€ 10.750.534,00

€ -778.678,00

€ 4.656.945,00

2018

€ 11.758.216,00

€ -1.227.852,00

€ 3.781.746,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

10-05-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2018 betreffen interne cijfers, die nog niet in een jaarrekening
zijn verw erkt. Cijfers over de eerste maand van 2019 zijn niet beschikbaar.

10-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
39

10-05-2019
1

Toelichting
De Vennootschap had 39 w erknemers in dienst. De arbeidsovereenkomsten
zijn inmiddels opgezegd.

Boedelsaldo
€ 103.000,00

10-05-2019
1

Toelichting

€ 2.787,12

04-09-2019
2

€ 55.290,21

04-12-2019
3

€ 59.311,90

14-09-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-2-2019

10-05-2019
1

t/m
4-4-2019
van
5-4-2019

04-09-2019
2

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

04-12-2019
3

t/m
30-11-2019
van
4-4-2020

11-03-2020
4

t/m
29-2-2020
van
1-3-2020

11-06-2020
5

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

14-09-2020
6

t/m
31-8-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

230 uur 24 min

2

50 uur 15 min

3

13 uur 55 min

4

33 uur 15 min

5

19 uur 0 min

6

10 uur 25 min

totaal

357 uur 14 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is Clustervision
Holding B.V., w aarvan de aandelen uiteindelijk w orden gehouden door dhr.
H.A. Ninaber, die daarvan tevens (middellijk) bestuurder is. Dhr. F.J. van der
Hout is tevens (middellijk) bestuurder.

10-05-2019
1

Ninaber is tevens bestuurder van de zustermaatschappijen Clustervision GmbH
en Clustervision Ltd, w aarvan de aandelen eveneens gehouden w orden door
Clustervision Holding B.V. Clustervision GmbH verkeert eveneens in staat van
faillissement.

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
Gebruikelijke bedrijfs-, schade-, reis-, inventaris- en
aansprakelijkheidsverzekeringen.

10-05-2019
1

1.4 Huur
De vennootschap huurde een bedrijfsruimte aan de Gyroscoopw eg 56 te
Amsterdam. De huurovereenkomst is ex. artikel 39 Fw opgezegd.

10-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Na een tw eetal verliesjaren - in 2016: € 1.754.628 en in 2017: € 778.678 voorzag het bestuur voor 2018 een forse omzetstijging en een kleine w inst.
Dat deze prognoses niet zijn uitgekomen, w ijt het bestuur, ondanks een sterk
eerste halfjaar in 2018, met name aan het feit dat in het laatste kw artaal
enkele grote projecten vertraging opliepen, w aardoor de in deze projecten
besloten cash flow niet op gang kw am doordat er nog niet gefactureerd kon
w orden. In de markt w aarin de vennootschap opereerde (op het gebied van
High Performance Computers (HPC)) w as het gebruikelijk gew orden dat
projecten volledig w erden voorgefinancierd, terw ijl de bank de kredietlijn in de
afgelopen jaren juist terugbracht. Dat zorgde ervoor dat dergelijke
vertragingen direct een liquiditeitstekort konden veroorzaken. Daarbij bleven
nieuw e orders, die voor een herstel van cash flow hadden kunnen zorgen, in
het laatste kw artaal van 2018 grotendeels uit. Door een combinatie van deze
factoren kw am de vennootschap in januari 2019 in acute liquiditeitsnood, die
niet op voorzienbare termijn kon w orden verholpen, w aardoor het bestuur
genoodzaakt w as het faillissement aan te vragen.

10-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
39

10-05-2019
1

Toelichting
De Vennootschap had 39 w erknemers in dienst, w aarvan vier mensen in
Frankrijk onder een Franse arbeidsovereenkomst. Alle arbeidsovereenkomsten
zijn inmiddels opgezegd.

Toelichting
In de afgelopen periode is in overleg met de rechter-commissaris en de Franse
w erknemers getracht het ontslag van deze w erknemers ook naar Frans recht
te finaliseren, zodat deze w erknemers aanspraak kunnen maken op een
uitkering door de AGS (Franse pendant van het UW V).

04-09-2019
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
39

10-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-2-2019

35

22-2-2019

4

totaal

39

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagbrieven w erknemers, corr. R-C, bespreking/intake personeel, corr./tel.
UW V, corr./tel. bestuurder, corr. w erknemers.

10-05-2019
1

Bestuderen stukken, corr./ tel. w erknemers, tel. bestuurder, corr. accountant,
corr. AGC-CGEA, bespr. /corr. /tel. R-C.

04-09-2019
2

Corr. Franse w erknemer.

04-12-2019
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris

€ 20.000,00

totaal

€ 20.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verw ezen w ordt naar par. 6 (doorstart).

10-05-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft ten behoeve van de fiscus met een beroep op het bodemrecht
de opbrengst van de inventaris geïncasseerd (zie par. 6 (doorstart).

10-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Voorraad Amsterdam

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 30.000,00

Voorraad MHH

€ 125.000,00

totaal

€ 155.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verw ezen w ordt naar par. 6 (doorstart).

10-05-2019
1

De doorstarter heeft rechten en plichten onder de lopende overeenkomst met
LIST overgenomen voor een boedelbijdrage van € 27.000,-.

04-09-2019
2

Met de Duitse curator is overleg gevoerd over de vordering van Airbus. Airbus
heeft een betaling gedaan aan het Ambtsgericht München ter aflossing van het
onderhanden w erk. De curator onderzoekt hoe dit bedrag te innen valt.

04-12-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespr. inz. lopende projecten, afhandelen eigendomsvoorbehouden,
bestuderen stukken, corr. bestuurder, corr./tel. taxateur, corr./tel.
geïnteresseerde partijen.

10-05-2019
1

Bestuderen stukken, corr. verhuurder, corr./ tel. bestuurder, corr./ tel.
doorstarter, corr. curator Clustervision GmbH, corr. RDW .

04-09-2019
2

Tel. Duitse curator inz. Airbus.

11-03-2020
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

IE-rechten, softw are

€ 50.000,00

totaal

€ 50.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verw ezen w ordt naar par. 6 (doorstart).

10-05-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Corr. doorstarter.

04-12-2019
3

Bestuderen stukken, corr. Hammer, corr. Deutsche Bank, corr. Airbus.

11-06-2020
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 395.175,86
totaal

€ 395.175,86

Toelichting debiteuren
De vorderingen op debiteuren zijn verpand en inning is door de pandhouder
(Deutsche Bank) ter hand genomen.

10-05-2019
1

Naar tw ee mogelijke vorderingen is onderzoek gedaan. In de eerste plaats
betreft het de mogelijke restantvordering op Airbus. Zoals in het eerste verslag
gemeld, is kort na faillissement met Airbus getracht overeenstemming te
bereiken over een gedeeltelijke afronding van het lopende project. Dat is niet

11-03-2020
4

gelukt, w aardoor vanuit de boedel in beginsel geen factuur voor het
onderhanden w erk kon w orden gestuurd, aangezien w as overeengekomen
dat de volgende termijnbetaling pas verschuldigd zou w orden na afronding van
die w erkzaamheden. Niettemin heb ik mij tezamen met Deutsche Bank en de
Duitse curator ten opzichte van Airbus steeds op het standpunt gesteld dat
Airbus nog een bedrag verschuldigd w as voor reeds geleverde, maar nog niet
betaalde, w erkzaamheden. Airbus heeft dit steeds betw ist, maar heeft
desondanks besloten een bedrag van circa € 120.000,- als nabetaling te
voldoen. Aangezien Airbus niet betrokken w il geraken bij de discussie tussen
de boedel, Deutsche Bank en de Duitse curator over de vraag aan w ie dit
bedrag toekomt, heeft zij het Amtsgericht München verzocht een rekening te
openen w aarop genoemd bedrag in escrow kan w orden geplaatst. Het
Amtsgericht heeft mij inmiddels bevestigd de rekening geopend te hebben en
Airbus te hebben verzocht daarop bedoelde betaling te doen. Zodra de
betaling is geschied, zal de curator in overleg treden met de betrokkenen om
te komen tot een verdeling.
De tw eede mogelijke vordering betreft die op Hammer Plc, een partij w aarmee
de Vennootschap samenw erkte in een project voor Linköping (een Zw eedse
universiteit). Uit het rechtmatigheidsonderzoek is gebleken dat op Hammer
mogelijk een vordering bestaat uit hoofde van het overnemen van contractuele
rechten van de Vennootschap jegens Linköping. Hierover is de curator met de
bestuurder in gesprek.
1. Airbus
Betaling aan het Amtsgericht is geschied. Airbus voldeed een bedrag van €
119.862,53 op de Escrow -rekening van het Amtsgericht. De curator heeft een
Duitse advocaat ingeschakeld teneinde de boedel te adviseren bij de inning
van dit bedrag en de onderhandelingen met de Duitse curator ter hand te
nemen.

11-06-2020
5

2. Hammer Plc
Naar aanleiding van een bespreking met de bestuurder en ontvangst van de
documentatie met betrekking tot het project voor Linköping, heeft de curator
moeten concluderen dat de boedel geen vordering jegens Hammer Plc geldend
kan maken. Het onderzoek hiernaar zal dan ook w orden gestaakt.
De inning van het bedrag inzake Airbus loopt. In tw ee brieven heeft de
Duitse advocaat van de boedel aan de curator van Clustervision GmbH
duidelijk gemaakt dat het door Airbus betaalde bedrag aan de Nederlandse
boedel toekomt aangezien niet op geldige w ijze een verlängerter
eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. Het w achten is thans op de
reactie van de Duitse curator. Aan Dell is een bericht met eenzelfde strekking
gestuurd. De curator streeft ernaar om op korte termijn te overleggen over
een minnelijk oplossing.
Een ander punt betreft de afw ikkeling van de claim van Deutsche Bank inz.
onderhanden w erk dat voor faillissement door de boedel is afgerond. De
daarmee samenhangende vordering van ca. € 105.000 betreft een vordering
uit hoofde van een overeenkomst met de Luxemburgse klant van de
vennootschap, w elke vordering is gefactureerd en geïnd ná faillissement. De
curator verschilt met de bank van mening over de vraag of de bank op deze
vordering een pandrecht heeft. De curator meent dat dit niet het geval is,
omdat het een toekomstige vordering betrof, de bank betw ist dit standpunt.
Het bedrag is betaald en staat thans op de derdengeldenrekening van de

14-09-2020
6

curator in afw achting van al dan niet minnelijke verdeling. De curator zal een
laatste poging doen met de bank tot overeenstemming te komen over een
billijke verdeling, w aarbij een procedure kan w orden vermeden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatiew erkzaamheden.

10-05-2019
1

Bestuderen stukken bankgarantie, corr. MKB Brandstof.

04-09-2019
2

Corr. bank inz. bankgarantie, tel. bestuurder, corr. advocaat MHH.

04-12-2019
3

Bestuderen stukken, corr./ tel. Airbus, bespr./ corr./ tel. bestuurder.

11-03-2020
4

Bestuderen stukken, corr. Deutsche Bank, corr. Airbus, corr. Hammer, corr.
bestuurder, bespr./ corr. R-C.

11-06-2020
5

Corr. duitse advocaat inz Airbus, bestuderen stukken.

14-09-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 429.083,00

10-05-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is als gevolg van inning van verpande vorderingen
en opbrengst van de voorraad inmiddels fors teruggelopen.

Toelichting vordering van bank(en)
Er heeft overleg plaatsgevonden met Rabobank over vrijgave van het
geblokkeerde saldo van circa € 90.000,-. Gebleken is dat circa € 85.000,- niet
op korte termijn kan w orden vrijgegeven, omdat de betreffende bankgarantie
nog loopt tot april 2021. De curator is met de bestuurder in overleg om te
bezien of de verplichtingen uit hoofde van het onderliggende contract kunnen
w orden overgenomen, zodat de bankgarantie alsnog kan w orden vrijgegeven.
Het restant, circa € 5.000,- is inmiddels vrijgegeven door Rabobank en zal
w orden overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

11-03-2020
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Verpanding voorraad, inventaris, vorderingen op derden, borgstelling van
bestuurder, achterstelling intragroepvorderingen.

10-05-2019
1

In verband met enkele bankgaranties is een saldo op een ten name van de
Vennootschap staande spaarrekening geblokkeerd. Een deel van het saldo is
reeds vrijgegeven, maar een gedeelte staat nog vast in verband met nog
lopende garanties.

04-12-2019
3

Een bedrag van € 4.021,69 is overgemaakt op de boedelrekening ter zake
een vrijgegeven bankgarantie.

14-09-2020
6

5.4 Separatistenpositie
Deutsche Bank heeft inning van vorderingen zelf ter hand genomen. De aan
haar verpande voorraad is in het kader van de doorstart verkocht , w aarna de
opbrengst aan haar is afgedragen. Zie par. 6 (doorstart) hierna.

10-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse schuldeisers hebben een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De meeste zijn thans afgew ikkeld. Met de doorstarter
is overeengekomen dat eigendom van derden w ordt gerespecteerd.

10-05-2019
1

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
€ 3.000,00
Toelichting
Bijdrage bedongen voor verkoop van de aan de bank verpande voorraad in het
kader van de doorstart.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-05-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Div. besprekingen, corr, tel. Deutsche Bank, inz. verpanding/inning
vorderingen/onderhanden w erk, communicatie crediteuren met
eigendomsvoorbehoud,

10-05-2019
1

Tel. Rabobank, tel. Deutsche Bank, corr./ tel. bestuurder, corr./ tel. doorstarter,
corr. leveranciers inz. evb,

04-09-2019
2

Corr./ tel. bank inz. bankgaranties.

04-12-2019
3

Bestuderen stukken, corr. banken, overleg inz. bankgaranties, corr.
bestuurder, corr. begunstigde bankgaranties.

11-03-2020
4

Corr. Deutsche Bank inz. Airbus.

11-06-2020
5

Corr. Deutsche Bank inz. Airbus.

14-09-2020
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met tw ee opdrachtgevers, Airbus en Medizinische Hochschule Hannover
("MHH"), is getracht overeenstemming te bereiken over een (gedeeltelijke)
afronding van het lopende project. Dat is als gevolg van allerhande
complicaties niet gelukt. Toen duidelijk w erd dat voortzetting niet slaagde, is
getracht deze lopende projecten in het kader van de doorstart over te dragen.
Dat is voor w at betreft MHH gelukt. Zie 6.4 hierna.

10-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Corr/tel diverse opdrachtgevers, corr/tel Duitse curator.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

10-05-2019
1

6.4 Beschrijving
Nadat voortzetting/afronding van lopende projecten niet haalbaar bleek, is na
overleg met de bank en de Duitse curator besloten een doorstart te
bew erkstelligen, w aarbij, naast handelsnaam, softw are, w erknemers, tevens
de bij MHH in Hannover aanw ezige hardw are zou w orden aangeboden. Deze
hardw are w as aan MHH verkocht voor een bedrag van ca. € 500.000, maar
niet betaald en zou bij niet-voortzetting van het project dus door MHH moeten
w orden geretourneerd. Deutsche Bank en de Duitse curator meenden beide
rechten ten aanzien van deze voorraad te kunnen doen gelden.

10-05-2019
1

Inmiddels hadden diverse partijen zich met interesse voor een mogelijke
overname gemeld. Voor deze partijen is een dataroom beschikbaar gesteld,
w aarna tw ee partijen een bieding hebben uitgebracht. Na enige
onderhandeling is op 28 maart 2019 een koopovereenkomst tot stand
gekomen met Taurus Europe B.V., een leverancier van hardw are. Hierbij zijn de
inventaris, de voorraad en de IE-rechten verkocht voor een totaalbedrag van €
225.000. Tevens zijn enkele medew erkers in dienst van Taurus getreden.
In de afgelopen periode is nog enige tijd besteed aan de overdracht van het
MHH-contract aan Taurus. Dat is thans afgerond.

04-09-2019
2

6.5 Verantwoording
Het bod van Taurus w as verrew eg het hoogste en bood tevens de
mogelijkheid de inventaris en voorraad in Nederland te verkopen. De rechtercommissaris heeft de doorstart goedgekeurd.

10-05-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 225.000,00

10-05-2019
1

Toelichting
De verdeling van de koopsom is als volgt:
(i) Inventaris: € 20.000;
(ii) Voorraad in Amsterdam: € 30.000;
(iii) Voorraad MHH: € 125.000;
(iv) IE-rechten: € 50.000.
Met de bank en de Duitse curator is ten slotte een akkoord bereikt, dat €
30.000 van de opbrengst aan de Duitse boedel zou w orden afgedragen. Aldus
w erd de verdeling als volgt:
Bank: € 125.000 minus boedelbijdrage van € 3.000, dus € 122.000
Duitse curator: € 30.000
Nederlandse boedel: € 73.000

6.7 Boedelbijdrage
€ 3.000,00
Toelichting
zie onder 6.6.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

10-05-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Corr./tel. div. geïnteresseerde partijen, Corr. /tel. curator Clustervison GmbH,
corr./tel. bestuurder, corr./tel. i.v.m. voortzetting div. projecten, corr./tel.
Deutsche Bank/Duitse curator, opstellen koopovereenkomst.

10-05-2019
1

Bespr./ Corr./ tel. doorstarter, corr./ bespr. bestuurders, corr./ tel. curator
Clustervision GmbH, aanpassen overeenkomst, corr./ tel. verhuurder,

04-09-2019
2

Corr. doorstarter.

04-12-2019
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is overhandigd. Aan de boekhoudplicht is voldaan.

10-05-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

10-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn goedgekeurd. Beide bevatten een
w aarschuw ing ten aanzien van de continuïteit.

10-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt nog onderzocht.

Toelichting
In de afgelopen periode is de administratie nader onderzocht, zijn er nadere
vragen aan het bestuur gesteld en deze zijn beantw oord. De antw oorden van
het bestuur w orden thans bestudeerd.
Nee
Toelichting
Na bestudering van de door het bestuur in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek beantw oorde vragen, komt de curator tot de
conclusie dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

10-05-2019
1

11-03-2020
4

11-06-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog niet aangetroffen.
Nee

10-05-2019
1

11-06-2020
5

Toelichting
Op basis van de door het bestuur beantw oorde vragen ten aanzien van enkele
overboekingen, komt de curator tot de conclusie dat van paulianeuze
transacties niet is gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen stukken, corr. bestuurder.

11-03-2020
4

Bestuderen stukken.

11-06-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 157,30

10-05-2019
1

Toelichting
salaris curator p.m.
Claimsagent: € 157,30
€ 384.690,61

04-09-2019
2

Toelichting
Claimsagent: € 202,68; verhuurder: € 37.462,10; UW V: € 347.025,83.
€ 384.699,68

04-12-2019
3

Toelichting
Claimsagent: € 211,75; verhuurder: € 37.462,10; UW V: € 347.025.83.
€ 384.705,73
Toelichting
Claimsagent: € 217,80; verhuurder: € 37.462,10; UW V: € 347.025,83.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-06-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 179.717,00

10-05-2019
1

€ 874.582,00

04-09-2019
2

€ 874.898,00

11-03-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.
€ 153.173,18

10-05-2019
1

04-09-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 13.055,71

10-05-2019
1

Toelichting
Het betreft vorderingen van w erknemers.
€ 23.331,71

04-09-2019
2

Toelichting
Drie w erknemers hebben een loonvordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
48

10-05-2019
1

59

04-09-2019
2

62

04-12-2019
3

64

11-06-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.717.571,00

10-05-2019
1

€ 1.914.766,56

04-09-2019
2

€ 2.006.189,05

04-12-2019
3

€ 2.106.728,98

11-06-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

10-05-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Corr./tel. div. crediteuren, brief verhuurder i.v.m. opzeggen huurovereenkomst,
corr./tel. i.v.m duurovereenkomsten, corr. bestuurder.

10-05-2019
1

Corr./ tel. crediteuren inz. vorderingen en onderhanden w erk, corr./ tel.
w erknemers, corr./ tel. verhuurder.

04-09-2019
2

Bestuderen stukken, corr. crediteuren.

04-12-2019
3

Corr. fiscus.

14-09-2020
6

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

10. Overig

10.1 Plan van aanpak
- afw ikkelen saldi Rabobank;
- afw ikkelen kw estie LIST
- afw ikkelen Franse w erknemers
- rechtmatigheidsonderzoek
- onderzoek claim Hammer
- onderzoek claim Airbus

10-05-2019
1

- afw ikkelen saldi Rabobank;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek claim Hammer;
- onderzoek claim Airbus;
- afw ikkelen claim Deutsche Bank inz. onderhanden w erk.

04-09-2019
2

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek claim Hammer;
- onderzoek claim Airbus;
- afw ikkelen claim Deutsche Bank inz. onderhanden w erk.

04-12-2019
3

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek claim Hammer;
- onderzoek claim Airbus;
- afw ikkelen claim Deutsche Bank inz. onderhanden w erk.

11-03-2020
4

- innen van het door Airbus betaalde bedrag aan Amtsgericht München;
- afw ikkelen claim Deutsche Bank inz. onderhanden w erk (LIST).

11-06-2020
5

- innen van het door Airbus betaalde bedrag aan Amtsgericht München;
- afw ikkelen claim Deutsche Bank inz. onderhanden w erk (LIST).

14-09-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-05-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-12-2020

10.4 Werkzaamheden overig

14-09-2020
6

10.4 Werkzaamheden overig
Corr./bespr. R-C, opstellen verslag, tel. bestuurder.

10-05-2019
1

Opstellen openbaar verslag, corr. bestuurder, corr. R-C, verrichten betalingen,
opstellen salarisvoorstel, corr. Franse accountant.

04-09-2019
2

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, corr./ tel. bestuurder, corr. bank.

04-12-2019
3

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

11-06-2020
5

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

14-09-2020
6

Bijlagen
Bijlagen

