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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Leyden Multimedia B.V.

15-04-2020
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Gemeente IJsselstein
Kantoorhoudende te 1948 RM Beverw ijk aan de Schieland 18

15-04-2020
1

KvK-nummer: 30229521
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er
echter niet voor instaan dat de informatie in het verslag juist en/of volledig is.
De curator baseert zich op de aangetroffen administratie en door derden ter
beschikking gestelde informatie. Mogelijk is niet alle informatie beschikbaar
en/of is er onjuiste informatie aangeleverd. Om die reden is dit verslag
uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan w orden ontleend.

Activiteiten onderneming
Het leveren van diensten en apparatuur (en import) voor multimediale
communicatie toepassingen en ICT dienstverlening in het algemeen.

Financiële gegevens

15-04-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 105.870,00

€ -87.126,00

€ 123.578,00

2019

€ 1.089.218,00

€ -57.348,00

€ 142.723,00

2018

€ 1.467.764,00

€ 52.573,00

€ 184.612,00

2017

€ 1.964.412,00

€ -183.750,00

€ 190.242,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2019 en 2020 zijn afkomstig uit de interne administratie/
kolommenbalansen.
Over 2017 en 2018 zijn de cijfers afkomstig uit ontvangen (concept)
jaarrekeningen.

15-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

15-04-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er zes personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 18.900,00

15-04-2020
1

Toelichting

€ 104.519,09

04-08-2020
2

Toelichting
- Goodw ill: € 11.500,00
- Onderhandenw erk: € 1.000,00
- Inventaris: € 2.500,00
- vergoeding inzet personeel: € 3.900,00
- Opbrengst verkoop broncode: € 30.250,00 incl. btw
- Pre-faillissement debiteuren: € 58.149,72 (*van dit bedrag staat een bedrag
van € 20.267,26 op de derdengeldenrekening van de curator. Dit bedrag w ordt
eerdaags overgemaakt naar de boedelrekening.
Totaal: € 107.299,72
Reeds betaalde boedelschulden:
- Kosten doordraaiperiode: € 663,13
- Kosten derden in verband met verkoop broncode: € 2.117,50
Het huidige boedelsaldo bedraagt derhalve € 104.519,09 (*).

€ 105.182,22

12-11-2020
3

Toelichting
- Goodw ill: € 11.500,00
- Onderhandenw erk: € 1.000,00
- Inventaris: € 2.500,00
- Vergoeding inzet personeel: € 3.900,00
- Opbrengst verkoop broncode: € 30.250,00 incl. btw
- Pre-faillissement debiteuren: € 58.149,72
Totaal: € 107.299,72
Reeds betaalde boedelschulden:
- Kosten derden in verband met verkoop broncode: € 2.117,50
In het vorige verslag w erd als reeds betaalde boedelschulden een bedrag van
€ 663,13 aangegeven. Dit bedrag zag op een betaling aan de w erknemer van
Combird voor w erkzaamheden over de periode na datum faillissement.
Aanvankelijk had het UW V gew eigerd om dit bedrag aan de w erknemer te
betalen, w aardoor de kosten voor rekening van de boedel kw amen, maar na
een bezw aarprocedure heeft het UW V besloten om het bedrag alsnog aan de
w erknemer uit te betalen. Gelet hierop heeft de w erknemer het door de boedel
betaalde bedrag aan de boedel terugbetaald.
Het huidige boedelsaldo bedraagt derhalve € 105.182,22.
€ 105.377,18
Toelichting
A. Baten
- Goodw ill: € 11.500,00
- Onderhandenw erk: € 1.000,00
- Inventaris: € 2.500,00
- Vergoeding inzet personeel: € 3.900,00
- Opbrengst verkoop broncode: € 30.250,00 incl. btw
- Pre-faillissement debiteuren: € 58.149,72
- Restituties: € 201,81
Totaal: € 107.201,53
B. Reeds betaalde boedelschulden:
- Kosten derden in verband met verkoop broncode: € 2.117,50
Het huidige boedelsaldo bedraagt derhalve € 105.377,18 (A-B).

Verslagperiode

19-02-2021
4

Verslagperiode
van
17-3-2020

15-04-2020
1

t/m
14-4-2020
van
15-4-2020

04-08-2020
2

t/m
4-8-2020
van
5-8-2020

12-11-2020
3

t/m
11-11-2020
van
12-11-2020

19-02-2021
4

t/m
18-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

90 uur 42 min

2

60 uur 36 min

3

21 uur 48 min

4

21 uur 18 min

totaal

194 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Van Leyden Multimedia B.V. o.a. h.o.d.n. Combird,
hierna: 'Combird', is op 28 juli 2007 opgericht. Enig aandeelhouder en
bestuurder is Birdhouse Group B.V. Van Leyden Beheer B.V. is bestuurder van
Birdhouse Group B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Van Leyden
Beheer B.V. is de heer R.E. van Leyden.

15-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn tw ee lopende procedures.
In beide procedures is Combird de gedaagde partij, zie verder randnummer 9
van dit verslag.

15-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Alle gebruikelijke verzekeringen zijn na datum faillissement gecontinueerd,
zulks om enige dagen nog door te draaien teneinde de kans op een doorstart
zo groot mogelijk te houden. Inmiddels zijn alle verzekeringen opgezegd.

15-04-2020
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte aan de Schieland 18 te Beverw ijk w ordt gehuurd.

15-04-2020
1

Bij schrijven van 26 maart 2020 is de huurovereenkomst opgezegd. Getracht
w ordt om de bedrijfsruimte eind april 2020 leeg en bezemschoon aan de
verhuurder op te leveren.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder zijn een aantal grote opdrachten eind 2018
/ begin 2019 tot een einde gekomen. Maar het is niet gelukt om nieuw e
opdrachten en klanten te verw erven, ondanks diverse pogingen daartoe.

15-04-2020
1

Volgens opgave van de bestuurder heeft hij getracht om het tij te keren, maar
dat heeft niet mogen baten. Omdat er vooruitzicht w as op verbetering heeft de
bestuurder, na raadpleging en instemming van de aandeelhouders, het
faillissement aangevraagd.
De oorzaken van het faillissement vormen onderdeel van het
rechtmatigheidsonderzoek dat in het faillissement zal w orden uitgevoerd.

Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn geen andere oorzaken aan het licht
gekomen dan de hiervoor in verslag 1 genoemde oorzaken.

04-08-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

15-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

15-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-3-2020

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Direct na het faillissement is een video conference call opgezet om de
personeelsleden te informeren omtrent het faillissement.

15-04-2020
1

Bij schrijven van 18 maart 2020 zijn alle arbeidsovereenkomsten opgezegd en
is het UW V geïnformeerd over het faillissement.
Verder alle gebruikelijke w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement,
w aaronder ook begrepen individuele telefonische gesprekken met het
personeel onder meer in verband met hun inzet gedurende de
doordraaiperiode.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing, zie hiervoor.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

15-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek in het Kadaster.

15-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoormeubilair en beperkte grijpvoorraad

€ 2.500,00

€ 0,00

totaal

€ 2.500,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

15-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en verkoop

15-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Onderhandenw erk

€ 1.000,00

€ 0,00

totaal

€ 1.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van het faillissement w aren er een aantal niet noemensw aardige
projecten die zich in de aanvang fase bevonden. De onderhanden w erk positie
is, na inventarisatie, verkocht aan de doorstarter.

15-04-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie positie onderhanden w erk, kosten inzichtelijk maken en verkoop
daarvan.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Immateriële activa

€ 11.500,00

€ 0,00

Broncode softw are

€ 30.250,00

€ 0,00

totaal

€ 41.750,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

15-04-2020
1

Toelichting andere activa
In het kader van de doorstart is de immateriële activa verkocht voor een
bedrag van €11.5000,-- aan de doorstarter.

15-04-2020
1

In het faillissement bevindt zich verder nog een bron code die door Combird is
ontw ikkkeld voor een project van een grote opdrachtgever. De bron code is in
2018 in escrow gezet.
In de afgelopen verslagperiode is herhaalde malen overleg gevoerd met de
opdrachtgever teneinde te bezien of de opdrachtgever bereid is om de IErechten van de bron code van de boedel over te nemen. De opdrachtgever
meent dat de IE-rechten niet bij Combird liggen maar bij haar. Hoew el er
getracht is om deze discussie in deze verslagperiode af te ronden, is dat
helaas niet mogelijk gebleken.
In de afgelopen verslagperiode zijn er meerderen gesprekken gevoerd met de
opdrachtgever aangaande de verkoop van de broncode. Na vele overleggen
en onderhandelingen, is de broncode met toestemming van de rechtercommissaris verkocht voor een bedrag van € 30.250,-- incl. btw .

04-08-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, onderzoek naar IE-rechten bron code, vele overleggen met de
opdrachtgever en bestuurder, et cetera.

15-04-2020
1

Overleggen en onderhandelingen in verband met verkoop broncode,
correspondentie, opstellen koopovereenkomst, etc.

04-08-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 70.407,30

€ 58.149,72

€ 0,00

totaal

€ 70.407,30

€ 58.149,72

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De nominale w aarde van de debiteurenportefeuille bedraagt € 70.407,30. Van
dit bedrag is een bedrag van € 26.669,84 ontvangen op de ING bankrekening
van Combird. De ING Bank zal w orden verzocht om de ontvangsten op de
faillissementsrekening te storten.

15-04-2020
1

Een bedrag van ca. € 11.000,-- ziet op een debiteur die een procedure jegens
Combird aanhangig heeft gemaakt, w aarin de debiteur een vordering van ca. €
600.000,-- meent te hebben op Combird (zie verder randnummer 9 van dit
verslag).
Op tw ee debiteuren van in totaal ca. € 2.000,-- na, zijn de overige debiteuren
in de afgelopen verslagperiode geïncasseerd. Met een van de tw ee debiteuren
is het tot op heden niet gelukt om in contact te komen, ondanks herhaalde
sommaties. Met de andere debiteur w ordt thans overlegd. Verw acht w ordt dat
het incassotraject in de komende verslagperiode kan w orden afgerond.

04-08-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Veiligstellen debiteurenadministratie met onderliggende stukken.

15-04-2020
1

Incassering debiteuren, sommaties, overleggen en correspondentie daartoe,
correspondentie en overleggen met bestuurder met betrekking tot de
debiteuren, etc.

04-08-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten

15-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
Drie voertuigen w erden op full operational basis geleased.
Direct na het faillissement is de leasemaatschappij in de gelegenheid gesteld
om de voertuigen terug te halen. De voertuigen zijn enkele dagen later door
de leasemaatschappij opgehaald.

15-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is geen sprake van zekerheden.

15-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing, zie hiervoor.

15-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht om kenbaar te maken of zij
een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud en/of enig ander
zekerheidsrecht. Door geen van de crediteuren is daar vooralsnog een beroep
op gedaan .

15-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

15-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.

15-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

15-04-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing, zie hiervoor.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing, zie hiervoor.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

15-04-2020
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Direct na het faillissement is met de bestuurder gesproken en is een
inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden. Na toestemming van de rechtercommissaris zijn de w erkzaamheden op beperkte schaal tot en met 20 maart
2020 voortgezet, zulks om de kans op een doorstart te vergroten.

15-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Gedurende de beperkte doordraaiperiode is voor ca. € 500,-- kosten gemaakt,
w elke kosten nog niet aan de boedel zijn doorbelast. De opbrengst over deze
bedraagt tussen € 500,-- en € 1.000,--. De exacte bedragen zullen in de
komende verslagperiode bekend w orden.

15-04-2020
1

De kosten over de doordraaiperiode bedragen € 663,13.

04-08-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Telefonische overleggen en correspondentie met de bestuurder, w erknemers,
opdrachtgevers en leveranciers.

15-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In het kader van een doorstart is met vier partijen gesproken.
Tw ee partijen hebben uiteindelijk een bieding gedaan. Na toestemming van de
rechter-commissaris is de doorstart aan de hoogste biedende partij gegund.

15-04-2020
1

De doorstarter heeft aan vier personeelsleden een arbeidsovereenkomst
aangeboden. Drie personeelsleden hebben het aanbod geaccepteerd en zijn
met ingang van 1 april 2020 in dienst getreden bij de doorstarter.

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor.

15-04-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 18.900,00

15-04-2020
1

Toelichting
Zie randnummer 3 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

15-04-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opstellen geheimhoudingsovereenkomst, diverse overleggen en
onderhandelingen met diverse partijen, opstellen koopovereenkomst, et
cetera.

15-04-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

15-04-2020
1

De administratie is in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek onderzocht.
Gebleken is dat de administratie voldoet aan de eisen die hieraan gesteld
mogen w orden ex artikel 2:10 BW .

04-08-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

15-04-2020
1

De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:

04-08-2020
2

2018: 15 mei 2019
2017: 8 februari 2019
2016: 8 november 2017
Aangezien de enig aandeelhouder ook bestuurder is van Combird, leidt de
ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. In dit geval
vervallen de 2 maanden tijd voor vaststelling. In casu betekent dit dat de
jaarrekeningen binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar
gedeponeerd moeten zijn. Het boekjaar van Combird is gelijk aan het
kalenderjaar, zodat de uiterste deponeerdatum 8 november is.
Gelet op het vorenstaande, zijn de jaarrekeningen 2016 en 2018 tijdig
gedeponeerd. De jaarrekening 2017 is te laat gedeponeerd.
Uit het rechtmatigheidsonderzoek en de overleggen die met de bestuurder
hebben plaatsgevonden kan w orden aangenomen dat dit verzuim niet een
belangrijk oorzaak van het faillissement is gew eest, zodat daar geen gevolgen
ex artikel 2:248 lid 2 BW aan kunnen w orden verbonden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Aangezien Combird binnen de door artikel 2:396 BW gestelde grenzen valt,
hoeft aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de getrouw heid daarvan te
w orden toegevoegd.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

15-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Combird is in 2007 opgericht. Gelet hierop is een eventuele vordering tot
volstorten van de aandelen op de faillissementsdatum reeds verjaard ex artikel
3:307 lid 1 BW . Derhalve is een nader onderzoek naar de volstorting van de
aandelen niet opportuun.

15-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

15-04-2020
1

04-08-2020
2

Toelichting
Uit het rechtmatigheidsonderzoek is niet gebleken dat er sprake is van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-04-2020
1

Nee

04-08-2020
2

Toelichting
Uit het rechtsmatigheidsonderzoek zijn (vooralsnog) geen paulianeuze
handelingen aan het licht gekomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Met het rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels aangevangen.
Verw acht w ordt dat het onderzoek in de komende verslagperiode zal w orden
afgerond.

15-04-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er zijn geen onrechtmatigheden
aangetroffen. Vraagpunten die uit het onderzoek naar voren kw amen, zijn
door het bestuur nader toegelicht.

04-08-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor.

15-04-2020
1

Zie hiervoor.

04-08-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
- Salaris en verschotten curator: p.m.
- UW V: p.m.
- Verhuurder: pm.

15-04-2020
1

€ 5.111,33

04-08-2020
2

Toelichting
Toelichting
- Salaris en verschotten curator: p.m.
- UW V: p.m.
- Verhuurder: € 5.111,33
€ 37.799,37

12-11-2020
3

Toelichting
- Salaris en verschotten curator: p.m.
- UW V: € 32.688,04
a. Loonvordering ex artikel 66 lid 1 W W : € 29.184,40
b. Premie w g-deel SV ex artikel 66 lid 3 W W : € 3.503,64
- Verhuurder: € 5.111,33

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 140.624,00

15-04-2020
1

€ 152.886,00

04-08-2020
2

€ 151.886,00

12-11-2020
3

€ 180.383,00

19-02-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door het UW V is nog geen vordering ingediend.
€ 21.870,99

15-04-2020
1

12-11-2020
3

Toelichting
a. Loonvordering ex artikel 66 lid 1 W W : € 18.323,68
b. Premie w g-deel SV ex artikel 66 lid 3 W W : € 3.547,31

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Vooralsnog zijn er nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-04-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

15-04-2020
1

29

04-08-2020
2

28

12-11-2020
3

29

19-02-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 52.391,61

15-04-2020
1

€ 395.405,60

04-08-2020
2

€ 385.638,96

12-11-2020
3

€ 385.717,16

19-02-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

15-04-2020
1

Nog niet bekend.

04-08-2020
2

Gelet op het huidige boedelactief en het eventueel nog te realiseren actief
enerzijds en de hoogte van de boedel- en de preferente vorderingen
anderzijds w ordt verw acht dat er geen uitkering kan w orden gedaan aan de
concurrente crediteuren.

12-11-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijving crediteuren en plaatsing ingediende vorderingen op de
crediteurenlijst.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen

15-04-2020
1

Er zijn tw ee procedures aanhangig.

15-04-2020
1

(1) Tibbaa B.V.
(2) Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant

9.2 Aard procedures
(1) Tibbaa
Tibbaa meent dat Combird haar geheimhouding jegens haar zou hebben
geschonden en vordert o.a. een bedrag van € 154.000,-- van Combird.
(2) Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant
GGZ Oost-Brabant meent dat er sprake is van w anprestatie zijdens Combird en
vordert een bedrag van € 600.000,-- van Combird.

9.3 Stand procedures

15-04-2020
1

9.3 Stand procedures
(1) Tibbaa B.V.

15-04-2020
1

Op 16 maart 2020 is een conclusie van antw oord ingediend. Stand van de
procedure is op dit moment verder nog niet bekend.
(2) Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant
Deze procedure stond op de rol van 6 april 2020 voor comparitie van partijen.
De rechtbank is geïnformeerd over het faillissement. Verdere stand van de
procedure is nog niet bekend.
(1) Tibbaa B.V.

04-08-2020
2

Procedure is beëindigd. Tibbaa heeft nog geen vordering in het faillissement
ingediend.
(2) Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant
Procedure is verw ezen naar de parkeerrol van 7 oktober 2020.
In deze zaak vindt er in september overleg plaats tussen enerzijds GGZ OostBrabant en anderzijds de verzekeraar en de boedel.
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant

12-11-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is overleg gevoerd met zow el GGZ OostBrabant als de verzekeraar. Daarnaast heeft er driepartijenoverleg (tussen de
curator, GGZ Oost-Brabant en diens advocaten en de advocaten van de
verzekeraar) plaatsgevonden teneinde de mogelijkheden van een minnelijke
regeling te beproeven. Verw acht w ordt dat er in de komende verslagperiode
duidelijk zal gaan w orden of een regeling tot stand kan komen.
Gelet hierop is de procedure verw ezen naar de parkeerrol.
In de afgelopen verslagperiode hebben er besprekingen plaatsgevonden,
enerzijds tussen de verzekeraar en GGZ Oost-Brabant en anderzijds tussen
GGZ Oost-Brabant en de curator. De gesprekken die tussen de curator en
GGZ Oost-Brabant plaats hebben gevonden w aren gericht op het bereiken
van overeenstemming over de overdracht van de aanspraken van de boedel
jegens de verzekeraar aan GGZ Oost-Brabant. Het ziet er naar uit dat er snel
overeenstemming kan w orden bereikt met alle betrokken partijen.

9.4 Werkzaamheden procedures

19-02-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures
Bestudering van de processtukken, telefonische overleggen en
correspondentie met de advocaten van Combird, overleggen met de
bestuurder, et cetera.

15-04-2020
1

Vele overleggen met en correspondentie aan en van verzekeraar (middels
advocaat) en de advocaten van GGZ Oost-Brabant, nadere bestudering
processtukken in verband met positie boedel, etc.

04-08-2020
2

Diverse overleggen met de advocaten van de verzekeraar en de advocaten
van GGZ Oost-Brabant, correspondentie, bepaling positie boedel, etc.

12-11-2020
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Diverse overleggen met de advocaten GGZ Oost-Brabant, correspondentie
daaromtrent, bepaling positie boedel, etc.

19-02-2021
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
(1) Rechtmatigheidsonderzoek (zie randnummer 7);
(2) Incassering debiteuren;
(3) Afrekening doordraaiperiode.

15-04-2020
1

(1) Incassering laatste 2 debiteuren;
(2) Procedure GGZ Oost-Brabant monitoren en overleg met betrokkenen

04-08-2020
2

(1) Incassering laatste 2 debiteuren;
(2) Procedure GGZ Oost-Brabant.

12-11-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

15-04-2020
1

Nog niet bekend.

04-08-2020
2

Nog niet bekend.

12-11-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
17-4-2021

19-02-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

15-04-2020
1

Zie hiervoor, onder 10.1

04-08-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

