Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

7

Datum:

14-02-2018

Insolventienummer:

F.16/14/1010

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000002799:F001

Datum uitspraak:

25-11-2014

Curator:

mr. L.L. ten Wolde

R-C:

mr. PAM Penders

Algemeen
Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Loonbedrijf J.A. Berg B.V.,
gevestigd te Leusden
KvK 31041214

Activiteiten onderneming
Curanda drijft een loonbedrijf in de agrarische sector.
Omzetgegevens
2011: nog onbekend
2012: € 1.034.504,2013: € 962.783,2014: nog onbekend
Personeel gemiddeld aantal
8
Saldo einde verslagperiode
€ 156.160,05
€ 156.315,40
€ 70.052,12
€ 70.087,35
€ 70.110,30
€ 70.126,34
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€ 70.135,18
€ 70.147,00
Verslagperiode
7 januari 2016 t/m 11 april 2016
12 april 2016 t/m 13 juli 2016
14 juli 2016 t/m 18 oktober 2016
19 oktober 2016 t/m 17 januari 2017
18 januari 2017 tot en met 20 april 2017
21 april 2017 t/m 20 juli 2017
21 juli 2017 t/m 1 november 2017
2 november 2017 t/m 4 februari 2018
Bestede uren in verslagperiode
50 uren en 18 minuten
19 uren, 54 minuten
47 uren, 18 minuten
11 uren, 12 minuten
15 uren en 18 minuten
3 uren, 6 minuten
10 uren, 54 minuten
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6 uren, 54 minuten
Bestede uren totaal
378 uren
397 uren, 54 minuten
445 uren, 18 minuten
456 uren, 24 minuten
472 uren en 6 minuten
475 uren, 18 minuten
486 uren, 6 minuten
493 uren, 0 minuten
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Curanda is opgericht op 31 mei 2007. Sindsdien is J.A. Berg Holding B.V. enig bestuurder en
enig aandeelhouder van curanda. De heer J.A. Berg ³de bestuurder´ is enig bestuurder en
enig aandeelhouder van J.A. Berg Holding B.V.

1.2

Winst en verlies
2011: nog onbekend
2012: € 8.213,2013: € 4.397,2014: nog onbekend

1.3

Balanstotaal
2011: € 504.279,2012: € 511.905,2013: € 572.000,2014: nog onbekend
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Lopende procedures
Zie hoofdstuk 9.

1.5

Verzekeringen
De lopende verzekeringen zullen waar nodig worden opgezegd.

1.6

Huur
Van een huurovereenkomst betreffende onroerende zaken is niet gebleken. Curanda maakte
gebruik van de bedrijfslocatie van J.A. Berg Holding B.V., althans van de bestuurder. Wel is
sprake van een huurovereenkomst op grond waarvan curanda diverse machines huurt van
J.A. Berg Holding B.V. De betreffende huurovereenkomst is (voor zover noodzakelijk)
opgezegd.

1.7

Oorzaak faillissement
(F1) Het faillissement is bij verzoekschrift van 22 mei 2014 aangevraagd door de stichtingen
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw en Stichting Colland
Arbeidsmarktbeleid. In het verzoekschrift stellen zij opeisbare vorderingen op curanda te
hebben van € 17.057,07 respectievelijk € 7.830,32. De bestuurder heeft - kort gezegd verklaard dat voormelde vorderingen per vergissing niet tijdig zijn voldaan terwijl curanda
daartoe wel in staat was. Bij verzoekschrift van 2 december heeft curanda verzet gedaan
tegen de faillietverklaring. Nog voorafgaand aan de behandeling van het verzet heeft curanda,
op 12 december 2014, het verzet ingetrokken. Het onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement is reeds aangevangen en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.
(F2) Het onderzoek wordt voortgezet. (F3 - F6) Het onderzoek loopt nog.
(F3 ±F7) Het onderzoek loopt nog.
(F3 - F8) Het onderzoek loopt nog.
(F9) Het onderzoek loopt nog.
(F10) Het onderzoek is grotendeels afgerond. Met het oog op het door de bestuurder aan te
bieden akkoord zal de curator vooralsnog geen nadere werkzaamheden verrichten met
betrekking tot dit onderzoek.
(F11) De curator zal het onderzoek hervatten en, indien en voor zover mogelijk, afronden.
(F11/F12) De curator zal het onderzoek hervatten en, indien en voor zover mogelijk, afronden.
F13) In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder voldoende doen blijken dat
(alsnog) op korte termijn een akkoord zal worden aangeboden. Gelet hierop zullen
vooralsnog ter zake geen nadere werkzaamheden worden verricht.
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

14-02-2018

8
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
8

2.3

Datum ontslagaanzegging
2 december 2014

2.4

Werkzaamheden
De curator heeft de arbeidsovereenkomsten opgezegd en het UWV verzocht eventuele
loonvorderingen over te nemen op grond van de Loongarantieregeling. Voor nu zijn ter zake
alle werkzaamheden afgerond.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
(F1) Curanda heeft 2 landbouw trekkers, 2 opraapwagens en 1 bedrijfsauto in eigendom. Voor
het overige bestaan de bedrijfsmiddelen die aan curanda in eigendom toebehoren
hoofdzakelijk uit gereedschap. Ten behoeve ABN AMRO Lease N.V. en ABN AMRO Bank
N.V. zijn pandrechten gevestigd op voormelde activa (zie hierna achter 5.3). (F2) Anders dan
hiervoor vermeld, is de bedrijfsauto geen eigendom van curanda maar van J.A. Berg Holding
B.V.
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Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
(F3) ABN AMRO Lease N.V. heeft de aan haar verpande landbouw trekkers en opraapwagens
verkocht voor € 187.500,-. Na aftrek van kosten en voldoening van de vordering van ABN
AMRO Lease N.V. resteert voor de boedel ter zake een surplus van
€ 38.588,60. De verkoopopbrengst van de overige activa bedraagt
€ 15.000,-. Deze opbrengst komt geheel ten goede aan de boedel nu ABN AMRO Bank N.V.
haar gehele vordering reeds voldaan heeft gekregen uit de incasso van aan haar verpande
debiteuren.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
(F3) Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Ja.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
(F1) De curator zal de inventarisatie van de bedrijfsmiddelen voortzetten en verkoop
afstemmen met de pandhouder. (F2) De verkoop van de machines door de pandhouder is
afgerond. De curator is thans in afwachting van een specificatie van het verkoopresultaat. De
curator heeft de verkoop van de overige bedrijfsmiddelen ter hand genomen en verwacht deze
verkoop in de komende verslagperiode af te ronden. (F3) Voor nu zijn ter zake alle
werkzaamheden afgerond.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
(F1) Er is sprake van een kleine voorraad alsmede van onderhanden werk. De exacte omvang
dient nog te worden vastgesteld. (F2) Anders dan hiervoor vermeld, is van voorraden en
onderhanden werk geen sprake. Het onderhanden werk is tijdens de voortzetting afgerond (zie
hoofdstuk 6) en de voorraden waren ten tijde van de faillietverklaring reeds verbruikt.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Nog niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
(F1) De curator zal de inventarisatie van de voorraden en het onderhanden werk voortzetten
en zo mogelijk tot verkoop overgaan. (F3) Voor nu zijn ter zake alle werkzaamheden afgerond.

3.15

Andere activa: Beschrijving
(F1) Nog onbekend. (F2) Van andere activa is niet gebleken.
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Andere activa: Verkoopopbrengst
Nog niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
(F1) De curator zal de inventarisatie van de overige activa voortzetten en zo mogelijk tot
verkoop overgaan. (F2) Voor nu zijn ter zake alle werkzaamheden afgerond.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Uit de administratie van curanda blijkt van een debiteurenportefeuille van circa
€ 350.000,- per november 2014. Ten behoeve van ABN AMRO Bank N.V. is een rechtsgeldig
(stil) pandrecht gevestigd op de betreffende vorderingen.
(F3) Daarnaast heeft curanda gedurende het faillissement vorderingen verkregen op J.A. Berg
Holding B.V. van € 41.600,- (ter zake van de interne draagplicht van de concernfinanciering)
en € 2.700,- (ter zake van de werkzaamheden die de werknemers van curanda ten behoeve
van J.A. Berg Holding B.V. hebben verricht). (F5) Naar zeggen van de bestuurder heeft een
aantal debiteuren reeds betaald en zijn enkele debiteuren gefailleerd. De curator verricht nader
onderzoek naar de huidige omvang van de portefeuille. Ter incasso heeft de curator van de
bestuurder inmiddels nagenoeg alle facturen ontvangen.

4.2

Opbrengst
(F3) J.A. Berg Holding B.V. heeft de hiervoor bedoelde totale vordering ad. € 44.300,JHKHHOYROGDDQ7RWRSKHGHQ]LMQKDQGHOVGHELWHXUHQJHwQFDVVHHUGWRWHHQWRWDDOEHGUDJYDQ
circa € 183.500,-.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
(F1) ABN AMRO Bank N.V. zal de incasso van de debiteuren ter hand nemen. (F2) De
incasso is nog gaande. (F3) ABN AMRO Bank N.V. heeft de incasso gestaakt nu haar gehele
vordering is voldaan. De curator zal de verdere incasso ter hand nemen. (F4) De curator zal
de incasso voortzetten. (F5 + F6) De curator zal de incasso verder afwikkelen.
(F5 ±F7) De curator zal de incasso verder afwikkelen.
(f5 - F8) De curator zal de incasso verder afwikkelen.
(F9) De curator zal de incasso verder afwikkelen.
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(F10) Met het oog op het aan te bieden akkoord zal de curator op verzoek van de bestuurder
vooralsnog geen nadere incassowerkzaamheden verrichten.
(F10 en F11) Met het oog op het aan te bieden akkoord zal de curator op verzoek van de
bestuurder vooralsnog geen nadere incassowerkzaamheden verrichten.
(F10 - F12) Met het oog op het aan te bieden akkoord zal de curator op verzoek van de
bestuurder vooralsnog geen nadere incassowerkzaamheden verrichten.
(F10 - F13) Met het oog op het aan te bieden akkoord zal de curator op verzoek van de
bestuurder vooralsnog geen nadere incassowerkzaamheden verrichten.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Per datum faillietverklaring beliep de vordering van ABN AMRO Bank N.V. ten minste €
154.316,83, waarvan circa € 112.716,83 ter zake van een rekening-courantkrediet en circa €
41.600,- ter zake van een middellange lening.

5.2

Leasecontracten
7XVVHQFXUDQGDHQ$%1$052/HDVH19ZDVVSUDNHYDQHHQILQDQFLsOH
leaseovereenkomst betreffende 1 landbouwtrekker. De leaseovereenkomst is opgezegd door
GHOHVVRU7XVVHQFXUDQGDHQ/DJH/DQGHQ9HQGRUOHDVH19ZDVVSUDNHYDQILQDQFLsOH
leaseovereenkomsten betreffende 2 graafmachines. Deze leaseovereenkomsten zijn
eveneens opgezegd door de lessor.

5.3

Beschrijving zekerheden
- Ten behoeve van ABN AMRO Bank N.V. is een (eerste) stil pandrecht gevestigd op de
bedrijfsinventaris en de debiteuren;
- ten behoeve van ABN AMRO Lease N.V. is een (eerste) stil pandrecht gevestigd op 2
landbouw trekkers, 2 opraapwagens;
- wederzijdse surplus garantie ABN AMRO Bank N.V. / ABN AMRO Lease N.V.

5.4

Separatistenpositie
(F1) De curator is met de pandhouders in overleg over uitwinning van de zekerheden. (F3) De
vorderingen van de pandhouders zijn geheel voldaan door uitwinning van zekerheden.

5.5

Boedelbijdragen
(F3) Niet van toepassing.
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Eigendomsvoorbehoud
(F1) Vooralsnog hebben 2 crediteuren een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De
ingeroepen eigendomsvoorbehoud zullen worden beoordeeld en zo nodig zal tot afwikkeling
worden overgegaan. (F2) Curanda beschikte ten tijde van haar faillietverklaring niet meer over
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

5.7

Retentierechten
Niet van toepassing.

5.8

Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden
(F1) De curator zal met de pandhouder en leasemaatschappijen afspraken maken over de
verkoop van de geleasede en verpande activa. Daarnaast zullen de ingeroepen
eigendomsvoorbehouden worden afgewikkeld. (F2) De verkoop van de bedrijfsmiddelen zal in
de komende verslagperiode worden afgerond. (F3) Voor nu zijn ter zake alle werkzaamheden
afgerond.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Mede in verband met het door curanda ingestelde verzet zijn de bedrijfsactiviteiten van
curanda tijdelijk en gedeeltelijk voortgezet. Met ingang van 3 december 2014 zijn de
bedrijfsactiviteiten gestaakt.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
(F1) De werkzaamheden zijn deels gefactureerd en betaald, tot een bedrag van
€ 4.929,50. De overige werkzaamheden worden op korte termijn gefactureerd. (F3) Alle
werkzaamheden zijn gefactureerd en betaald, tot een totaalbedrag van € 5.105,50.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
) ,QGHNRPHQGHYHUVODJSHULRGH]DOGHILQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJZRUGHQRSJHPDDNWHQ]DO
de voortzetting ook voor het overige worden afgewikkeld. (F2) De incasso van de resterende
facturen zal worden afgerond. (F3) Voor nu zijn ter zake alle werkzaamheden afgerond.

6.4

Doorstart: Beschrijving
(F1) De curator onderzoekt de mogelijkheden hiertoe en voert gesprekken met
JHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQ ) (UKHHIWHHQGRRUVWDUWYDQGHRQGHUQHPLQJSODDWVJHYRQGHQ
door J.A. Berg Holding B.V.
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Doorstart: Verantwoording
(F3) J.A. Berg Holding B.V. heeft de bedrijfsinventaris, de handelsnaam, het klanten- en
relatiebestand alsmede de goodwill overgenomen.

6.6

Doorstart: Opbrengst
(F3) € 15.000,-.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
(F3) Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
(F1) Voortzetten onderzoek mogelijke doorstart. (F2) In de komende verslagperiode wordt
duidelijk of een doorstart kan worden gerealiseerd. (F3) Voor nu zijn ter zake alle
werkzaamheden afgerond.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
(F1) In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar aanvangen. (F2) Het
onderzoek zal worden voortgezet. (F3) Het onderzoek loopt nog. (F4 - F6) Het onderzoek is
nog gaande.
(F4±F7) Het onderzoek is nog gaande.

(F4 - F8) Het onderzoek is nog gaande.
(F9) Het onderzoek is nog gaande.
(F10) Het onderzoek is grotendeels afgerond. Met het oog op het door de bestuurder aan te
bieden akkoord zal de curator vooralsnog geen nadere werkzaamheden verrichten met
betrekking tot dit onderzoek.
(F11) De curator zal het onderzoek hervatten en, indien en voor zover mogelijk, afronden.
(F11/F12) De curator zal het onderzoek hervatten en, indien en voor zover mogelijk, afronden.
(F13) In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder voldoende doen blijken dat
(alsnog) op korte termijn een akkoord zal worden aangeboden. Gelet hierop zullen
vooralsnog ter zake geen nadere werkzaamheden worden verricht.
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Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Gezien de omvang van de onderneming rustte op curanda geen verplichting tot verkrijging van
een goedkeurende verklaring.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
(F1) In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar aanvangen. (F2) Een eventuele
vordering ter zake de stortingsverplichting is inmiddels verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
(F1) In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar aanvangen. (F2) Het
onderzoek zal worden voortgezet. (F3) Het onderzoek loopt nog. (F4 - F6) Het onderzoek is
nog gaande.
(F4 ±F7) Het onderzoek is nog gaande.
(F4 - F8) Het onderzoek is nog gaande.
(F9) Het onderzoek is nog gaande.
(F10) Het onderzoek is grotendeels afgerond. Met het oog op het door de bestuurder aan te
bieden akkoord zal de curator vooralsnog geen nadere werkzaamheden verrichten met
betrekking tot dit onderzoek.
(F11/F12) De curator zal het onderzoek hervatten en, indien en voor zover mogelijk, afronden.
(F13) In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder voldoende doen blijken dat
(alsnog) op korte termijn een akkoord zal worden aangeboden. Gelet hierop zal
vooralsnog ter zake geen nadere werkzaamheden worden verricht.

7.6

Paulianeus handelen
(F1) In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar aanvangen. (F2) Het
onderzoek zal worden voortgezet. (F3) Het onderzoek loopt nog. (F4 - F6) Het onderzoek is
nog gaande.
(F4 ±F7) Het onderzoek is nog gaande.
(F4 - F8) Het onderzoek is nog gaande.
(F9) Het onderzoek is nog gaande.
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(F10) Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.
7.7

Werkzaamheden
(F1) In de komende verslagperiode zullen de onderzoeken naar eerder genoemde
rechtmatigheidsaspecten aanvangen. (F2 ±F6) Voortzetten onderzoeken.
(F2 ±F7) Voortzetten onderzoeken.
(F2 - F8) Voortzetten onderzoeken.
(F9) Voortzetten onderzoeken.
(F10) Het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten is grotendeels afgerond. Met
het oog op het door de bestuurder aan te bieden akkoord zal de curator vooralsnog geen
nadere werkzaamheden verrichten met betrekking tot dit onderzoek.
(F11) De curator zal het onderzoek hervatten en, indien en voor zover mogelijk, afronden.
(F11/F12) De curator zal het onderzoek hervatten en, indien en voor zover mogelijk, afronden.
(F13) In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder voldoende doen blijken dat
(alsnog) op korte termijn een akkoord zal worden aangeboden. Gelet hierop zullen
vooralsnog ter zake geen nadere werkzaamheden worden verricht.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
€ 35.354,46 (UWV)

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 103.465,€ 33.034,-

8.3

Pref. vord. van het UWV
€ 21.904,30
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Andere pref. crediteuren
J.A. Berg Holding B.V. € 10.322,J.A. Berg Holding B.V. € 55.631,-

8.5

Aantal concurrente crediteuren
46

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 583.385,81
€ 252.733,07
€ 266.295,01

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend

8.8

Werkzaamheden
Voortzetten inventariseren crediteuren.
(F4) Enkele partijen hebben bedragen overgemaakt op de bankrekening van curanda en zich
vervolgens op het standpunt gesteld dat die bedragen onverschuldigd zijn betaald. De curator
verricht onderzoek naar de aard van die betalingen. (F5 7HQDDQ]LHQYDQppQYDQGHRQGHU
F4 genoemde partijen is gebleken dat sprake is van onverschuldigde betaling als gevolg van
een onmiskenbare vergissing. De curator heeft betreffende bedrag terugbetaald. Ten aanzien
van de andere partijen verricht de curator nader onderzoek. (F6 8LWRQGHU]RHNYROJWGDWppQ
van de andere partijen niet onverschuldigd heeft betaald. De betreffende partij heeft met dit
standpunt ingestemd. Ten aanzien van de enig overgebleven partij, die mogelijk
onverschuldigd heeft betaald, heeft de curator inmiddels herhaaldelijk om achterliggende
informatie gevraagd. Die informatie is nog altijd niet verschaft, zodat het onderzoek nog niet
kan worden afgerond.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Installatiebedrijf Brink.

9.2

Aard procedures
Kort gezegd vordert curanda een schadevergoeding van circa € 60.000,- wegens de beweerde
gebrekkige installatie van een vloerverwarming.
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Stand procedures
(F1) De rechtbank is tot de conclusie gekomen dat Installatiebedrijf Brink aansprakelijk is voor
schade aan de vloer en heeft ten behoeve van de vaststelling van de hoogte van de schade
een deskundige benoemd en een deskundigenbericht bevolen. De zaak staat op de rol van 14
januari 2014 voor uitlating door de curator (ex. art 27b Fw), daartoe op te roepen door
Installatiebedrijf Brink, of hij het geding over zal nemen of niet. (F2) Er is een schikking
getroffen met Installatiebedrijf Brink, inhoudende de betaling door Brink van € 25.000,- tegen
finale kwijting over en weer. Betaling heeft inmiddels plaatsgevonden. Partijen hebben de
rechtbank om doorhaling van de zaak verzocht.

9.4

Werkzaamheden
(F1) De curator zal zich, na daartoe te zijn opgeroepen door Installatiebedrijf Brink, uitlaten
over het al dan niet overnemen van het geding. (F2) Voor nu zijn ter zake alle werkzaamheden
afgerond.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

10.2

Plan van aanpak
(F1) In de komende verslagperiode zal onder meer ter hand worden genomen: de verdere
inventarisatie van de crediteuren, onderzoek doorstart, inventarisatie/verkoop van activa,
afwikkeling tijdelijke voortzetting, aanvangen met het onderzoek naar de diverse
rechtmatigheidsvraagstukken en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. (F2)
Afronden onderzoek doorstart en verkoop activa, afwikkelen met pandhouders, voortzetten
rechtmatigheidsonderzoeken. (F3) Incasso van debiteuren en rechtmatigheidsonderzoeken.
(F4) Voortzetten debiteurenincasso, onderzoek naar de aard van de betalingen op de
bankrekening van curanda en onderzoeken naar rechtmatigheidsaspecten. (F5 + F6)
Voortzetten van de debiteurenincasso en de onderzoeken naar rechtmatigheidsaspecten.
(F5 ±F7) Voortzetten van de debiteurenincasso en de onderzoeken naar
rechtmatigheidsaspecten.
(F5 - F8) Voortzetten van de debiteurenincasso en de onderzoeken naar
rechtmatigheidsaspecten.
) 'HDGYRFDDWYDQGHEHVWXXUGHUKHHIWWHNHQQHQJHJHYHQGDW]LMQFOLsQWYRRUQHPHQV]LMQ
om een ontwerp (gerechtelijk) akkoord aan te bieden. De curator monitort de voortgang van
een dergelijk aanbod. Voortzetten van de debiteurenincasso en de onderzoeken naar
rechtmatigheidsaspecten.
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(F10) Naar verwachting zal de bestuurder in de komende verslagperiode een gerechtelijk
akkoord aanbieden. De curator monitort de voortgang van een dergelijk aanbod en zal indien
nodig hieraan zijn medewerking verlenen. Het onderzoek naar de diverse
rechtmatigheidsaspecten is grotendeels afgerond. Met het oog op het door de bestuurder aan
te bieden akkoord zal de curator vooralsnog geen nadere werkzaamheden verrichten met
betrekking tot dit onderzoek.
(F11) De bestuurder heeft in de afgelopen periode geen gerechtelijk akkoord aangeboden.
Ook heeft de bestuurder onvoldoende doen blijken dat een akkoord op korte termijn zal
worden aangeboden. Met het oog daarop is het onderzoek naar de diverse
rechtmatigheidsaspecten hervat. De curator monitort de voortgang van een aanbod en zal
indien nodig hieraan zijn medewerking verlenen.
(F12) De bestuurder heeft in de afgelopen periode enige voortgang geboekt ter zake van een
gerechtelijk akkoord. De curator monitort de voortgang van een aanbod en zal het onderzoek
naar de diverse rechtmatigheidsaspecten voortzetten.
(F13) Naar verwachting zal in de komende verslagperiode de bestuurder daadwerkelijk
een akkoord aanbieden aan de schuldeisers. Waar nodig zal de curator hieraan zijn
medewerking verlenen.
10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag wordt op of omstreeks 12 juli 2016 ingediend.
Het volgende verslag wordt op of omstreeks 14 oktober 2016 ingediend.
Het volgende verslag wordt op of omstreeks 19 januari 2017 ingediend.
Het volgende verslag wordt op of omstreeks 18 april 2017 ingediend.
Het volgende verslag wordt op of omstreeks 21 juli 2017 ingediend.
Het volgende verslag wordt op of omstreeks 21 oktober 2017 ingediend.
Het volgende verslag wordt op of omstreeks 2 februari 2018 ingediend.
Het volgende verslag wordt op of omstreeks 14 mei 2018 ingediend.

10.4

Werkzaamheden
=LHGHRQGHUQDDUFKURQRORJLHYHUPHOGHZHUN]DDPKHGHQ
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