Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
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Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak
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19-09-2022
F.13/21/176
NL:TZ:0000206844:F003
11-11-2021

R-C
Curator

mr. A.E. de Vos
mr M.N. de Groot

Algemene gegevens
Naam onderneming
Koster c.s. Advocaten B.V. tevens handelend onder de naam Koster c.s.
Advocatuur & Mediation

17-12-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koster c.s.
Advocaten B.V., statutair gevestigd te Zaandam, kantoorhoudende (1506 JB)
Zaandam aan de Vincent van Goghw eg 83, aldaar tevens handelend onder de
naam Koster c.s. Advocatuur & Mediation. Koster c.s. Advocaten B.V. staat
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 35019629.

17-12-2021
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Het faillissement is uitgesproken op 11 november 2021 door de rechtbank
Noord-Holland en is vervolgens overgedragen aan de rechtbank Amsterdam.

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten luiden volgens het Handelsregister als volgt:
"Uitoefening van de praktijk van 1 of meer advocaten, met inachtneming van
alle op het beroep van advocaat toepasselijke w etsbepalingen".
De activiteiten van Koster c.s. Advocaten bestaan uit een zakelijke en
particuliere praktijk, een faillissementspraktijk en toevoegingszaken.

Financiële gegevens

17-12-2021
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 382.949,00

€ -72.001,00

€ 546.480,00

2019

€ 574.024,00

€ -44.778,00

€ 620.951,00

2017

€ 740.471,00

€ -91.565,00

€ 905.057,00

2018

€ 672.139,00

€ -115.382,00

€ 705.232,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de gedeponeerde jaarrekeningen.

17-12-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
4

17-12-2021
1

Boedelsaldo
€ 22.728,46

17-12-2021
1

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn debiteurenbetalingen en is de vergoeding
voor de overname van de dossiers (zie hiervoor paragraaf 6) ontvangen.

€ 33.034,18

17-03-2022
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn debiteurenbetalingen ontvangen, alsmede
de koopsom voor de activa.

€ 31.461,01

17-06-2022
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn vereffeningskosten voldaan en zijn
debiteurenbetalingen ontvangen.

€ 40.281,87
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn debiteurenbetalingen ontvangen.

Verslagperiode

19-09-2022
4

Verslagperiode
van
11-11-2021

17-12-2021
1

t/m
16-12-2021
van
17-12-2021

17-03-2022
2

t/m
17-3-2022
van
18-3-2022

17-06-2022
3

t/m
17-6-2022
van
18-6-2022

19-09-2022
4

t/m
17-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

139 uur 12 min

2

50 uur 0 min

3

13 uur 54 min

4

19 uur 18 min

totaal

222 uur 24 min

Toelichting bestede uren
De aan het faillissement bestede tijd ziet met name op een eerste bespreking
met de (indirect) bestuurders, het ontslag van de w erknemers, inventarisatie
van de activa, contact met crediteuren, opzeggen van de lopende
overeenkomsten, biedproces in verband met de verkoop van het
cliëntenbestand, overdracht van de (toevoegings)zaken en de bew aring van
het (digitale) dossier.

17-12-2021
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De w erkzaamheden die in de afgelopen verslagperiode zijn verricht zien op de
voortzetting van de debiteurenincasso, afw ikkeling verkoop activa en het
veiligstellen van de (fysieke) dossiers.

17-03-2022
2

De w erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode zien op afronding van het
veiligstellen van de dossiers en het monitoren van de debiteurenincasso.

17-06-2022
3

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 222 uur en 54 minuten.

19-09-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Koster c.s. Advocaten B.V. is opgericht op 28 januari 1988. Sinds 23 april 2015
zijn de bestuurders Mingalaba B.V. en Zjiraf B.V. Deze vennootschappen
houden tevens gezamenlijk alle aandelen in het kapitaal van Koster c.s.
Advocaten B.V.

17-12-2021
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Mingalaba B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Mingalaba B.V. is de heer Feringa. Bij
vonnis d.d. 11 november jl. is Mingalaba B.V. eveneens in staat van
faillissement verklaard door de rechtbank Noord-Holland. Het faillissement is
overgedragen aan rechtbank Amsterdam (F.13/21/175).
Zjiraf B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Zjirav B.V. is de heer Biezen. Bij vonnis
d.d. 11 november jl. is Zjiraf B.V. eveneens in staat van faillissement verklaard
door de rechtbank Noord-Holland. Het faillissement is overgedragen aan
rechtbank Amsterdam (F.13/21/174).

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende procedures.
Hiervan is de curator ook niet gebleken.

17-12-2021
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1.3 Verzekeringen
Koster c.s. Advocaten B.V. heeft onder meer een Aansprakelijkheidsverzekering
en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AON. Voor w at
betreft de gebruikelijke verzekeringen, geldt dat de curator deze - voor zover
mogelijk - heeft opgezegd.

17-12-2021
1

1.4 Huur
Kantoorruimte:
Koster c.s. Advocaten B.V. heeft een huurovereenkomst gesloten voor
kantoorruimte aan de Vincent van Goghw eg 83 te Zaandam. De verhuurder
heeft de huurovereenkomst op 30 november 2021 opgezegd met inachtneming
van de opzegtermijn ex art 39 Fw van 3 maanden, derhalve tegen 28 februari
2022. De verhuurder heeft inmiddels aanspraak gemaakt op de door Koster
c.s. Advocaten B.V. afgegeven bankgarantie. Op 6 december 2021 heeft de
verhuurder zijn vordering ingediend bij de curator. Koster c.s. Advocaten B.V.
heeft vanaf september 2021 geen huur meer betaald bij verhuurder. De
curator zal op korte termijn overgaan tot beoordeling van de vordering.

17-12-2021
1

Printer:
Koster c.s. Advocaten B.V. heeft een huurovereenkomst gesloten voor een
printer. De huurovereenkomst van de printer is ex art. 39 Fw opgezegd.
De curator heeft contact met de verhuurder over de oplevering van het pand.

17-03-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
De (indirect) bestuurders van Koster c.s. Advocaten B.V. hebben ten aanzien
van de oorzaken voor het faillissement het volgende verklaard:

17-12-2021
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De omzetten van Koster c.s. Advocaten B.V. bleven geruime tijd achter en de
resultaten zijn al geruime tijd negatief. Dit komt mede omdat enkele klanten
van Koster c.s. Advocaten B.V. zijn w eggevallen en de opbrengsten in de
overige dossiers te laag w aren. Omdat er onvoldoende liquide middelen w aren
kon Koster c.s. Advocaten niet aan haar lopende verplichtingen voldoen en is
de crediteurenstand opgelopen, w aardoor een faillissement onvermijdelijk is
gew orden.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

17-12-2021
1

Toelichting
Ten tijde van faillietverklaring w as sprake van 4 dienstverbanden. De 4
personeelsleden in dienst verrichtten secretariële w erkzaamheden en
ondersteunend w erk op de W SNP-desk. In totaal w aren 3 advocaten en 4
medew erkers w erkzaam bij Koster c.s. Advocaten B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
17-12-2021
1

Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-11-2021

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden w aaruit de
salarisverplichtingen konden w orden voldaan, is het voltallige personeel door
de curator, na daartoe van de rechter-commissaris verkregen machtiging,
ontslag aangezegd.

17-12-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft Koster c.s. Advocaten B.V. geen onroerende zaken
in eigendom.

17-12-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Kadastrale recherche.

17-12-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 252,00

totaal

€ 252,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Koster c.s. Advocaten B.V. bestaan uit beperkt
kantoormeubilair, keukenapparatuur, servies, een koffiemachine en
w erkplekken. De leeftijd van de inventaris is gedateerd (10 jaar +).

17-12-2021
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De activa van Koster c.s. w ordt geïnventariseerd voor verkoop. Tot op heden
hebben zich diverse geïnteresseerde partijen gemeld voor overname van de
activa.
De activa is verkocht aan een opkoper voor een bedrag van € 252,-- ex btw .
De partij heeft de koopsom op de boedelrekening overgemaakt en de activa uit
het pand verw ijderd en het pand leeg en bezemschoon achtergelaten.

17-03-2022
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

17-12-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventarisatie bedrijfsmiddelen.

17-12-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor het onderhanden w erk w ordt verw ezen naar onderdeel 6.4 van dit
verslag.

17-12-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Teruggaaf Gemeente Zaanstad

€ 23,71

totaal

€ 23,71

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Op de rekening bij ABN AMRO Bank is een teruggaaf van € 23,71 ontvangen
van de gemeente Zaanstad. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

17-06-2022
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Salaris bew indvoerder

€ 11.471,38

€ 11.471,38

€ 8.059,29

€ 8.059,29

Debiteuren (cliënten dossiers)

€ 14.854,49

€ 14.854,49

totaal

€ 34.385,16

€ 34.385,16

Raad voor Rechtsbijstand

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens de administratie bedroeg het openstaande debiteurensaldo bedroeg
per datum faillissement € 329.437,29. Dit betreffen veelal verouderde
debiteurenvorderingen. In de komende verslagperiode zal de curator trachten
een helder beeld te krijgen van de omvang van de debiteurenportefeuille en
incasseerbaarheid daarvan.

17-12-2021
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Debiteuren (cliëntendossiers):
In de afgelopen verslagperiode zijn zow el debiteurenbetalingen ontvangen op
de boedelrekening, als op de rekeningen die Koster c.s. aanhield bij ABN AMRO
Bank N.V. In totaal is in de afgelopen verslagperiode een bedrag van €
12.721,91 op de boedelrekening ontvangen. De curator onderzoekt de
mogelijkheden voor verdere incasso.

17-03-2022
2

Raad voor Rechtsbijstand:
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 1.141,59 ontvangen op de
rekening bij ABN AMRO Bank N.V. Dit bedrag is overgemaakt naar de
boedelrekening.
Salaris bew indvoerder:
Uit hoofde van een afgew ikkelde w snp-zaak heeft de rechtbank het eindsalaris
van de bew indvoerder die destijds w as verbonden aan Koster c.s., alsmede

van de opvolgend bew indvoerder vastgesteld. Het aan Koster c.s. toekomende
salaris ad € 2.130,50 is naar de boedelrekening overgemaakt.
Debiteuren (cliëntendossiers):
In de afgelopen verslagperiode zijn zow el debiteurenbetalingen ontvangen op
de boedelrekening, als op de rekeningen die Koster c.s. aanhield bij ABN AMRO
Bank N.V. In totaal is in de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 619,68
op de boedelrekening ontvangen (inclusief de op de rekening van ABN AMRO
Bank ontvangen gelden). De curator onderzoekt de mogelijkheden voor
verdere incasso.

17-06-2022
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Salaris bew indvoerder:
Uit hoofde van tw ee afgew ikkelde w snp-zaken heeft de rechtbank het
eindsalaris van de bew indvoerder die destijds w as verbonden aan Koster c.s.,
alsmede van de opvolgend bew indvoerder vastgesteld. Het aan Koster c.s.
toekomende salaris ad € 1.291,97 is naar de boedelrekening overgemaakt.
Debiteuren (cliëntendossiers):
Op de boedelrekening in in totaal een bedrag van € 671,95 geïncasseerd. De
curator onderzoekt de mogelijkheden voor verdere incasso van o.a. lopende
betalingsregelingen en oudere openstaande facturen.

19-09-2022
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Salaris bew indvoerders/curatoren:
In de afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met de bew indvoerders
aan w ie reeds vóór datum faillissement w snp-zaken w aren overgedragen. Uit
hoofde van diverse afgew ikkelde w snp-zaken heeft de rechtbank het
eindsalaris van de bew indvoerder die destijds w as verbonden aan Koster
c.s., alsmede van de opvolgend bew indvoerder vastgesteld. Het aan Koster
c.s. toekomende salaris ad € 8.048,91 is naar de boedelrekening
overgemaakt.
Voorts zijn vóór datum faillissement enkele faillissementsdossiers die in
behandeling w aren bij Koster c.s. Advocaten overgedragen aan opvolgende
curatoren. De curator heeft contact gezocht met de betreffende curatoren in
verband met een mogelijke eindafrekening ten aanzien van aan Koster c.s.
toekomend curatorsalaris.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
inventarisatie debiteuren.

17-12-2021
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De w erkzaamheden zien op het in kaart brengen van de betalingen die
debiteuren hebben verricht op de rekening bij ABN AMRO Bank N.V., het
aanmanen van de nog openstaande debiteuren, correspondentie met de
opvolgend bew indvoerder in een w snp-zaak en het verw erken van de
betalingen.

17-03-2022
2

In de afgelopen periode is gecorrespondeerd met ABN AMRO Bank, de
opvolgende bew indvoerders en met enkele debiteuren.

17-06-2022
3

In de afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met de bew indvoerders
en de curatoren in verband met de overgenomen dossiers.

19-09-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 37.052,89

17-12-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Koster c.s. Advocaten B.V. hield een rekening aan bij ABN AMRO Bank N.V. De
vordering uit hoofde van een lening en een rekening-courant krediet bedraagt
per datum faillissement € 37.052,89 + p.m.

5.2 Leasecontracten
Koster c.s. Advocaten B.V. heeft een huur/leaseovereenkomst gesloten voor
een printer.

17-12-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. heeft tot zekerheid voor de betaling van het krediet een
pandrecht bedongen op de debiteuren en de inventaris.

17-12-2021
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5.4 Separatistenpositie
De curator heeft de zekerheidsdocumentatie van ABN AMRO Bank N.V.
bestudeerd. Gelet op de samenstelling van de debiteurenportefeuille heeft ABN
AMRO Bank N.V. afstand gedaan van haar pandrechten op de debiteuren. Ten
aanzien van de roerende zaken handhaaft ABN AMRO Bank N.V. haar
pandrechten, maar nu deze voornamelijk zien op bodemzaken, zal uitw inning
daarvan w aarschijnlijk nagenoeg niets opleveren.

17-12-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

17-12-2021
1

Een crediteur heeft zich gemeld bij de curator en een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

17-06-2022
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5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
retentierechten.

17-12-2021
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen

17-12-2021
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

17-06-2022
3

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

17-06-2022
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voortzetting van de onderneming behoort niet tot de mogelijkheden.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

17-12-2021
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

17-12-2021
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6.4 Beschrijving
Mede naar aanleiding van de gesprekken met bestuurders is de conclusie dat
voortzetting van de onderneming niet tot de mogelijkheden behoort. Koster
c.s. Advocaten B.V. heeft nagenoeg geen vaste cliënten. De (indirect)
bestuurders van Koster c.s. Advocaten B.V. hebben daarnaast aangegeven dat
zij voornemens zijn hun w erkzaamheden in de advocatuur te beëindigen. In
samenspraak met het bestuur is gezocht naar een geschikte partij om de
lopende zaken van Koster c.s. Advocaten B.V. over te nemen. De deken van
het arrondissement Noord-Holland is op de hoogte gesteld van het
faillissement. De curator heeft nauw contact gehad met de deken en er is
aangegeven dat een oplossing w ordt gezocht voor de opvolging van dossiers
door een ander advocatenkantoor. Het streven van de curator is te
w aarborgen dat géén cliënt tussen w al en schip raakt. Daarnaast is van
belang om het (digitale) archief van Koster c.s. Advocaten B.V. veilig in
bew aring te stellen.

17-12-2021
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De rechtbank Noord-Holland heeft andere curatoren in het arrondissement
Noord-Holland benoemd tot opvolgend curator in de faillissementen die mr
Biezen onder zijn hoede had.

6.5 Verantwoording
Bij de curator hebben zich drie geïnteresseerde partijen gemeld voor de
(gedeeltelijke) overname van de lopende (toevoegings)zaken. De curator
heeft, onder voorw aarde van strikte geheimhouding, aan de geïnteresseerde
partijen inzicht verschaft in de (lopende) praktijk van Koster c.s. Advocaten B.V.
Met toestemming van de rechter-commissaris en in nauw overleg met de deken
is het bod van € 15.000 geaccepteerd. De koop en overdracht van de dossiers
(ca. 57 dossiers) is vastgelegd in een activa-overeenkomst.

17-12-2021
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De verkoop en overdracht van de dossiers geschiedt onder de uitdrukkelijke
voorw aarde dat de desbetreffende cliënt schriftelijk zijn/haar toestemming
verleend voor de overdracht. Uitgesloten van de verkoop zijn een viertal
dossiers in het kader van een conflicterend belang met de praktijk van de
koper.

6.6 Opbrengst
€ 14.969,81

17-12-2021
1

Toelichting
De koopsom van € 15.000 is verminderd met een ontvangen betaling van €
30,19, derhalve is in totaal € 14.969,81 ontvangen op de boedelrekening.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

17-12-2021
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft een inventarisatie gemaakt van de (toevoegings)zaken.
Voorts is gecorrespondeerd met de drie gegadigden.

17-12-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (digitale) administratie is afgegeven en zal in de komende verslagperiode
w orden onderzocht.

17-12-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
2020: gedeponeerd
2019: gedeponeerd
2018: gedeponeerd
2017: gedeponeerd
2016: gedeponeerd

21
24
19
27
11

oktober 2021; derhalve tijdig;
oktober 2020; derhalve tijdig;
oktober 2019; derhalve tijdig;
juli 2018; derhalve tijdig;
mei 2017; derhalve tijdig.

17-12-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap
vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393, lid
1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

17-12-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Koster c.s. Advocaten B.V. is opgericht in 1988. Een eventuele vordering uit
hoofde van de volstortingsverplichting is derhalve verjaard, zodat hier geen
nader onderzoek naar zal w orden gedaan.

17-12-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

17-12-2021
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
De curator start in de komende verslagperiode met het onderzoek in de
administratie.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

17-12-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator start in de komende verslagperiode met het
rechtmatigheidsonderzoek.

17-12-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verkrijgen en veiligstellen van de administratie.;
onderzoek deponering jaarrekeningen.

17-12-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

17-12-2021
1

Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.

€ 10.940,44

17-03-2022
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V heeft de navolgende vordering ingediend:
€ 9.073,70 ex art 66 lid 1 W W
€ 1.866,74 ex art 66 lid 3 W W

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

17-12-2021
1

Tot op heden geen.

€ 1.998,00

17-03-2022
2

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend ter zake van Loonheffingen en
Omzetbelasting.

€ 5.170,00

17-06-2022
3

€ 4.424,00

19-09-2022
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8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

17-12-2021
1

Nog niet bekend.

€ 4.348,69

17-03-2022
2

Toelichting
UW V heeft de navolgende vordering ingediend:
€ 3.508,91 ex art 66 lid 1 W W
€ 839,78 ex art 66 lid 3 W W

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

17-12-2021
1

Tot op heden geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

17-12-2021
1

11

17-03-2022
2

13

19-09-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.418,97

17-12-2021
1

€ 279.503,94

17-03-2022
2

€ 280.042,72

17-06-2022
3

€ 270.449,23

19-09-2022
4

Toelichting
Door de verhuurder is de bankgarantie van € 10.000,-- getrokken. w aardoor
het bedrag van de concurrente vorderingen is verlaagd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

17-12-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventariseren en aanschrijven crediteuren;
verw erken ingediende vorderingen.
Verw erken ingediende vorderingen.

17-12-2021
1

17-03-2022
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

17-12-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

17-12-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

17-12-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

17-12-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator richt zich in de komende verslagperiode op de navolgende
w erkzaamheden:

17-12-2021
1

verkoop bedrijfsmiddelen/inventaris;
afw ikkelen activatransactie;
afw ikkelen huurovereenkomst;
inventariseren omvang en incasseerbaarheid debiteurenportefeuille
aanvangen oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
crediteurenadministratie.

debiteurenincasso;
rechtmatigheidsonderzoek.

17-03-2022
2

De w erkzaamheden zullen zich de komende verslagperiode richten op het
afronden van de debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek.

17-06-2022
3

De w erkzaamheden zullen zich de komende verslagperiode richten op het
afronden van de debiteurenincasso en de afrekening met de opvolgende
bew indvoerders en curatoren (voor zover mogelijk). Daarnaast zal de curator
het oorzaken- en het rechtmatigheidsonderzoek afronden.

19-09-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afw ikkeling van het faillissement kan nog niet w orden
gegeven.

17-12-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
19-12-2022

19-09-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

17-12-2021
1

