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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap Saensigt Bouw bedrijf B.V.

01-12-2021
1

Gegevens onderneming
Saensigt Bouw bedrijf B.V.
statutair gevestigd te Zaanstad
bezoekadres: in verband met de bescherming van de privacy van de
bestuurder zal deze informatie niet w orden vermeld.

01-12-2021
1

Activiteiten onderneming
Het ontw erpen van bouw tekeningen van w oningen in het hoog segment,
alsmede het exploiteren van een bouw - en aannemingsbedrijf.

01-12-2021
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Vanaf de oprichting van Saensigt Bouw bedrijf B.V. zijn er geen jaarrekeningen
opgemaakt en gedeponeerd. De curator heeft de voorhanden zijnde digitale
administratie laten veiligstellen.

01-12-2021
1

In onderzoek.
Het onderzoek naar de financiële gegevens is beschreven onder 7.1 van dit
verslag.

28-02-2022
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

01-12-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

01-12-2021
1

€ 144,81

28-02-2022
2

€ 2.743,35

01-06-2022
3

Verslagperiode
van
1-5-2023

01-12-2021
1

t/m
2-12-2021
van
2-12-2021

28-02-2022
2

t/m
1-3-2022
van
2-3-2022

01-06-2022
3

t/m
1-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

40 uur 0 min

2

98 uur 10 min

3

60 uur 50 min

totaal

199 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Saensigt Bouw bedrijf B.V. is opgericht bij notariële
akte van 15 februari 2019. Vanaf de oprichting is bestuurder van Saensigt
Bouw bedrijf B.V., de heer X. Het geplaatst aandelenkapitaal in Saensigt
Bouw bedrijf B.V. w ordt vanaf de oprichting gehouden door de heer X.

01-12-2021
1

In verband met de bescherming van de persoonsgegevens, w orden de namen
van de voornoemde bestuurder en aandeelhouder niet vermeld in dit
faillissementsverslag.

1.2 Lopende procedures
Door Saensigt Bouw bedrijf B.V. is op 20 mei 2021 een procedure aanhangig
gemaakt voor de rechtbank Den-Haag, sector kanton, locatie Gouda tegen de
heer Y, h.o.d.n. W it en Zo. Saensigt Bouw bedrijf B.V. heeft betaling gevorderd
van openstaande facturen en verschillende schadeposten. In reconventie heeft
de heer Y, h.o.d.n. W it en Zo een vordering jegens Saensigt Bouw bedrijf
ingesteld uit hoofde van in opdracht van Saensigt Bouw bedrijf verrichte, nog
niet gefactureerde w erkzaamheden. De curator heeft de rechtbank Den-Haag,
sector kanton, locatie Gouda verzocht de procedure voorlopig op de parkeerrol
te plaatsen, tot hij de beslissing heeft gemaakt over het al dan niet overnemen
van de procedure op grond van artikel 27 lid 3 Fw .

01-12-2021
1

Daarnaast heeft een opdrachtgever van Saensigt Bouw bedrijf B.V.
voorafgaand aan het faillissement een procedure aanhangig gemaakt bij de
Raad van Arbitrage in Bouw geschillen jegens Saensigt Bouw bedrijf B.V. De
procedure is op grond van artikel 29 Fw geschorst.
De rechtbank Den Haag, sector kanton heeft de procedure tegen Y, h.o.d.n.
W it & Zo voor onbepaalde tijd op de parkeerrol geplaatst, totdat de curator
heeft besloten om de procedure al dan niet over te nemen. De curator verricht
thans onderzoek naar de ingestelde vordering en het verw eer alsmede naar
de mogelijkheden van een eventuele minnelijke afw ikkeling.

28-02-2022
2

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke
afbetalingsregeling tegen finale kw ijting gesloten met Y, h.o.d.n. W it & Zo, op
grond w aarvan deze debiteur in termijnen een totaalbedrag van € 4.586,50
aan de boedel zal betalen. Tot op heden is er een bedrag van € 3.586,50
overgemaakt op de faillissementsrekening. Zodra de afbetalingsregeling
correct is nagekomen, zal de curator de aanhangige procedure bij de
rechtbank Den Haag, sector kanton doorhalen.

01-06-2022
3

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder zijn alle verzekeringen op naam van
Saensigt Bouw bedrijf B.V. voorafgaand aan het faillissement reeds beëindigd.

01-12-2021
1

In onderzoek.
Gebleken is dat op naam van Saensigt Bouw bedrijf B.V. nog een
aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering, alsmede een
bestelautoverzekering is afgesloten. De bestelautoverzekering blijkt
betrekking te hebben op een voertuig, w elke eigendom is van een
aanverw ante vennootschap. De verzekeringen zijn per 14 januari 2022
beëindigd. De beëindiging van de bestelautoverzekering heeft geresulteerd in
een premierestitutie van € 144,81, w elk bedrag is bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

28-02-2022
2

Gebleken is dat de bestelauto op 3 december 2021 is uitgebrand. De
verzekeringsmaatschappij heeft eerst aan de curator bevestigd, dat Saensigt
Bouw bedrijf B.V. hierdoor aanspraak maakt op een vastgestelde schade
uitkering van € 11.000,00 exclusief BTW . Vervolgens heeft de verzekeraar dit
standpunt gew ijzigd en aan de curator bevestigd dat alsnog geen recht op
uitkering bestaat, omdat het kenteken van de bestelauto niet op naam w as
geregistreerd van Saensigt Bouw bedrijf B.V. De curator heeft de verzekeraar
op meerdere gronden verzocht dit standpunt te heroverw egen en alsnog over
te gaan tot uitkering (uit coulance) van het vastgestelde schadebedrag.
Ten aanzien van de aanspraken op de schade-uitkering is nog geen
inhoudelijke reactie ontvangen van de verzekeraar. De curator beraadt zich
op een vervolg.

01-06-2022
3

1.4 Huur
n.v.t.

01-12-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van Saensigt Bouw bedrijf B.V. is uitgesproken op verzoek van
tw ee schuldeisers in verband met openstaande facturen voor het leveren van
zaken c.q. diensten tot een totaalbedrag van € 9.752,54.
Volgens opgave van de bestuurder van Saensigt Bouw bedrijf B.V. zijn er
verschillende oorzaken aan te w ijzen voor het faillissement.
Een oorzaak van het faillissement zou er in zijn gelegen dat Saensigt
Bouw bedrijf B.V. te maken heeft gehad met verschillende opdrachtgevers die
aan het eind van een gerealiseerd project niet overgingen tot volledige
betaling van de facturen, omdat zij meenden dat zij posten konden verrekenen
met de facturen. Volgens opgave van de bestuurder zou dat gaan om
bijvoorbeeld vermeend minderw erk.
Een andere oorzaak van het faillissement zou er in zijn gelegen dat door
Saensigt Bouw bedrijf ingehuurde onderaannemers zorgden voor geschillen
met opdrachtgevers, w aarna deze Saensigt Bouw bedrijf B.V. aansprakelijk
hielden. Volgens de bestuurder w as het vervolgens vaak niet mogelijk om de
schade te verhalen bij de onderaannemers.
Tevens had Saensigt Bouw bedrijf B.V., volgens opgave van de bestuurder, te
maken met een extern administratiekantoor die de administratie van Saensigt

01-12-2021
1

Bouw bedrijf B.V. niet deugdelijk verrichtte. Ondanks dat de bestuurder van
Saensigt Bouw bedrijf B.V. de relevante stukken toestuurde aan het
administratiekantoor, is er volgens de bestuurder nooit een balans en/of een
jaarrekening opgemaakt, ook zouden de BTW -aangiftes niet zijn verzorgd,
w aardoor er ambtshalve naheffingsaanslagen zouden zijn opgelegd door de
fiscus.
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaken en achtergronden
van het faillissement.
De curator heeft zich ten opzichte van het extern administratiekantoor op het
standpunt gesteld, dat Saensigt Bouw bedrijf B.V. de met dit kantoor gesloten
overeenkomst van opdracht voor faillissement op goede gronden heeft
ontbonden, althans dat Saensigt Bouw bedrijf B.V. tot een bedrag van €
11.467,29 onverschuldigd heeft betaald. Het betreffende administratiekantoor
is verzocht dit bedrag over te maken op de faillissementsrekening. De curator
heeft ook een aan dit administratiekantoor verw ante vennootschap op
dezelfde gronden verzocht een totaalbedrag van € 3.051,30 terug te betalen
aan Saensigt Bouw bedrijf B.V. De genoemde bedragen zijn nog niet
bijgeschreven op de faillissementsrekening.

28-02-2022
2

De curator heeft het bestuur vragen gesteld over de achtergronden van het
faillissement, het ontbreken van een jaarrekening en de gevoerde
(grootboek)administratie. Het bestuur heeft op onderdelen een aanvullende
toelichting gegeven. Het onderzoek is nog gaande.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een
gerechtelijke procedure bij de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland
opgestart tegen zow el het externe administratiekantoor als ook tegen een
aan dit kantoor gelieerde vennootschap, w aarin terugbetaling w ordt
gevorderd van een bedrag van € 11.467,29 respectievelijk € 3.051,30. Deze
gerechtelijke procedure w ordt verder besproken bij onderdeel 9 van dit
verslag.
Inzake het onderzoek naar de achtergronden van het faillissement, het
ontbreken van een jaarrekening en de gevoerde administratie acht de
curator een voortzetting van het onderzoek en het eventueel instellen van
een rechtsvordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid, mede
gelet op het ontbreken van relevante verhaalsmogelijkheden en de
procesrisico's in verband met verschillende omstandigheden die het
faillissement kunnen hebben veroorzaakt, niet langer opportuun. Het
onderzoek is hierdoor afgerond.

01-06-2022
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

01-12-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

01-12-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
N.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

01-12-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

01-12-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de bestuurder heeft Saensigt Bouw bedrijf B.V. geen
bedrijfsmiddelen op haar naam staan. De bestuurder verrichtte de
w erkzaamheden voornamelijk op een computer, w elke hij in privé eigendom
heeft.

01-12-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

01-12-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

01-12-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

01-12-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

3.9 Werkzaamheden andere activa

01-12-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder heeft Saensigt Bouw bedrijf B.V. vier
openstaande vorderingen op verschillende debiteuren. Op basis van de eerste
bevindingen is het de curator gebleken dat een van deze vorderingen geen
debiteur betreft van Saensigt Bouw bedrijf B.V., maar van een andere
onderneming. De curator doet onderzoek naar de inbaarheid van de overige
debiteuren.

01-12-2021
1

Gebleken is dat van de drie overgebleven vorderingen er nog een vordering
geen betrekking heeft op Saensigt Bouw bedrijf B.V., maar een debiteur is van
een aanverw ante vennootschap. Bovendien heeft de betreffende aanverw ante
vennootschap afstand gedaan van de vordering. Van de tw ee overgebleven
debiteuren, heeft één vordering betrekking op een tegenvordering van
Saensigt Bouw bedrijf B.V. in de geschorste procedure bij de Raad van
Arbitrage in bouw geschillen. De andere vordering heeft betrekking op de door
Saensigt Bouw bedrijf B.V. aanhangig gemaakte procedure bij de Rechtbank
Den Haag, sector kanton tegen de heer Y h.o.d.n. W it & Zo. Deze tw ee
vorderingen w orden besproken bij onderdeel 1.2 van dit verslag.

28-02-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek en inventarisatie.

01-12-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

01-12-2021
1

Saensigt Bouw bedrijf B.V. heeft geen bancaire financiering afgesloten. Ook is
geen sprake van een krediet in rekening-courant bij een bankinstelling.
Saensigt Bouw bedrijf B.V. heeft slechts een zakelijke bankrekening en een
hieraan gekoppelde spaarrekening afgesloten bij de coöperatieve Rabobank
U.A. De bank heeft uit deze rechtsverhouding geen vordering op Saensigt
Bouw bedrijf B.V.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

01-12-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

01-12-2021
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

01-12-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet bekend.

01-12-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet bekend.

01-12-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet bekend.

01-12-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

01-12-2021
1

In verband met het ontbreken van pand- en hypotheekrechten, zijn er geen
afspraken over boedelbijdragen gemaakt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.

01-12-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging

01-12-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

01-12-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

01-12-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

01-12-2021
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

01-12-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

01-12-2021
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

01-12-2021
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

01-12-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Saensigt Bouw bedrijf B.V. zou in eerste instantie verzorgd
w orden door een extern administratiekantoor. Volgens de bestuurder van
Saensigt Bouw bedrijf B.V. w erd de financiële administratie niet, althans niet

01-12-2021
1

deugdelijk verw erkt door dit externe kantoor, zodat de bestuurder van
Saensigt Bouw bedrijf B.V. heeft besloten om zelf de administratie te verzorgen.
De curator heeft de digitale administratie tot en met 2 november 2021 laten
veiligstellen. Uit de veilig gestelde digitale administratie is de curator gebleken
dat de digitale grootboekadministratie niet compleet is. De bestuurder van
Saensigt Bouw bedrijf B.V. heeft een deel van de fysieke administratie aan de
curator overhandigd. Dit betreft een overzicht van de debiteuren en
crediteuren, een deel van de in- en verkoopfacturen vanaf 2019, bonnen en
bankafschriften.
De curator zal onderzoek verrichten naar de administratie en de naleving van
de boekhoudplicht.
De curator heeft het bestuur vragen gesteld over de achtergronden van het
faillissement, het ontbreken van een jaarrekening en de gevoerde (grootboek)
administratie. Het bestuur heeft op onderdelen een aanvullende toelichting
gegeven. Het onderzoek is nog gaande.

28-02-2022
2

Inzake het onderzoek naar de achtergronden van het faillissement, het
ontbreken van een jaarrekening en de gevoerde administratie acht de
curator een voortzetting van het onderzoek en het eventueel instellen van
een rechtsvordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid, mede
gelet op het ontbreken van relevante verhaalsmogelijkheden en de
procesrisico's in verband met verschillende omstandigheden die het
faillissement kunnen hebben veroorzaakt, niet langer opportuun. Het
onderzoek is hierdoor afgerond.

01-06-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Saensigt Bouw bedrijf B.V. heeft vanaf haar oprichting geen jaarrekeningen
gedeponeerd.

01-12-2021
1

Zie onderdeel 7.1 en 7.5 van dit verslag.

01-06-2022
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

01-12-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

01-12-2021
1

Aan de stortingsverplichting lijkt te zijn voldaan.

28-02-2022
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

01-12-2021
1

In onderzoek

Toelichting

28-02-2022
2

De curator heeft het bestuur vragen gesteld over de achtergronden van het
faillissement, het ontbreken van een jaarrekening en de gevoerde (grootboek)
administratie. Het bestuur heeft op onderdelen een aanvullende toelichting
gegeven. Het onderzoek is nog gaande.

Toelichting

01-06-2022
3

Inzake het onderzoek naar de achtergronden van het faillissement, het
ontbreken van een jaarrekening en de gevoerde administratie acht de
curator een voortzetting van het onderzoek en het eventueel instellen van
een rechtsvordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid, mede
gelet op het ontbreken van relevante verhaalsmogelijkheden en de
procesrisico's in verband met verschillende omstandigheden die het
faillissement kunnen hebben veroorzaakt, niet langer opportuun. Het
onderzoek is hierdoor afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

01-12-2021
1

In onderzoek.

Toelichting

28-02-2022
2

De curator heeft op grond van art. 42 Faillissementsw et een door Saensigt
Bouw bedrijf B.V. op 22 april 2021 gesloten akte van cessie buitengerechtelijk
vernietigd. De betreffende cessie voldoet daarnaast ook niet aan de vereisten
van art. 3:94 lid 3 BW . Met de betreffende cessie w as onder meer beoogd de
vordering op de heer Y h.o.d.n. W it & Zo over te dragen aan een derde. Tegen
de buitengerechtelijke vernietiging van de akte van cessie is geen verw eer
gevoerd.

Toelichting
Overige relevante paulianeuze rechtshandelingen zijn niet uit het onderzoek
naar voren gekomen. Het onderzoek is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

01-06-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

01-12-2021
1

Er zijn geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 85.244,00

01-12-2021
1

€ 97.520,00

28-02-2022
2

€ 100.704,00

01-06-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

01-12-2021
1

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.303,88

01-12-2021
1

Toelichting
De hierboven genoemde vordering betreft de kosten van de
faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

01-12-2021
1

15

28-02-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 46.234,62

01-12-2021
1

€ 73.223,77

28-02-2022
2

Toelichting

01-06-2022
3

Er is tevens door een crediteur een vordering ingediend van € 4.876,30. Deze
vordering w ordt door de curator betw ist en is op de lijst met betw iste
concurrente crediteuren geplaatst.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

01-12-2021
1

Nog niet bekend.

28-02-2022
2

Nog niet bekend.

01-06-2022
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

01-12-2021
1

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een
gerechtelijke procedure opgestart bij de kantonrechter van de rechtbank
Noord-Holland tegen de volgende tw ee gedaagden:

01-06-2022
3

De besloten vennootschap Smit Velsen B.V., gevestigd te IJmuiden;
De besloten vennootschap MAM Euro B.V. h.o.d.n. MKB Interim
Nederland, gevestigd te IJmuiden.

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
N.v.t.

01-12-2021
1

De curator heeft na onderzoek geconstateerd dat Saensigt Bouw bedrijf B.V.
facturen van Smit Velsen B.V. en MAM Euro B.V. heeft voldaan, terw ijl deze
facturen w aren gericht aan een andere (niet bestaande) vennootschap, de
betaalde w erkzaamheden geen betrekking hadden op Saensigt Bouw bedrijf
B.V. en bovendien ook niet aantoonbaar zijn verricht. Hierdoor vordert de
curator op grond van een ongedaanmakingsverbintenis als gevolg van de
buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst respectievelijk op grond
van onverschuldigde betaling een veroordeling van Smit Velsen B.V. en MAM
Euro B.V. tot terugbetaling van de betaalde facturen tot een totaalbedrag
van € 11.467,29 ten aanzien van Smit Velsen B.V. en een bedrag van €
3.051,30, te vermeerderen met de w ettelijke rente, buitengerechtelijk
incassokosten en de kosten van de procedure. Daarnaast vordert de curator
een veroordeling van Smit Velsen B.V. tot afgifte van de administratie van
Saensigt Bouw bedrijf B.V., w elke Smit Velsen B.V. thans nog onder zich zou
hebben op grond van artikel 105b Faillissementsw et.

01-06-2022
3

9.3 Stand procedures
N.v.t.

01-12-2021
1

De curator heeft op 17 mei 2022 de dagvaarding laten betekenen door de
deurw aarder op het adres van gedaagden. De dagvaarding is door de
curator aangebracht bij de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland,
locatie Haarlem, voor de rolzitting van 1 juni 2022. Op de rolzitting van 1 juni
2022 is namens gedaagden een gemachtigde gesteld en is tevens verzocht
om een eerste uitstel te verlenen voor de conclusie van antw oord.

01-06-2022
3

9.4 Werkzaamheden procedures
De volgende w erkzaamheden zijn verricht ter voorbereiding op de
voornoemde gerechtelijke procedure:
Onderzoek administratie Saensigt Bouw bedrijf B.V.;
Overleg bestuur met betrekking tot aanspraken op gedaagden;
Voorbereiding (concept) dagvaarding;
Verantw oording en verzoek toestemming procedure rechtercommissaris;
Contacten met de deurw aarder ten aanzien van het uitbrengen van de
dagvaarding.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

01-12-2021
1

Onderzoek achtergronden en oorzaken faillissement;
Onderzoek naar mogelijk nog lopende verzekeringen;
Onderzoek naar het al dan niet overnemen van de reeds aanhangige
procedures;
Onderzoek inbaarheid debiteuren;
Onderzoek administratie en naleving boekhoudplicht;
Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

28-02-2022
2

Onderzoek achtergronden en oorzaken faillissement;
Incasso vorderingen op administratiekantoor en aan deze gelieerde
vennootschap;
Onderzoek naar het al dan niet overnemen van de reeds aanhangige
procedure respectievelijk naar
de mogelijkheden van een minnelijke afw ikkeling;
Onderzoek en afw ikkeling aanspraken op schade uitkering;
Onderzoek administratie en naleving boekhoudplicht;
Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

01-06-2022
3

Onderzoek en afw ikkeling aanspraken op schade-uitkering;
Afw ikkeling minnelijke betalingsregeling met debiteur en doorhalen
aanhangige procedure;
Gerechtelijke procedure tegen administratiekantoor en aan dit kantoor
gelieerde vennootschap.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
1-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

