Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

4
13-02-2019
F.16/18/152
NL:TZ:0000041058:F001
10-04-2018

mr. PAM Penders
mr. H.A. Lanting

Algemene gegevens
Naam onderneming
Binnenveste Beheer BV

11-05-2018
1

Geconsolideerd verslag, zie gegevens onderneming.

13-08-2018
2

Gegevens onderneming
KvK nummer: 30141856

11-05-2018
1

a. Binnenveste Beheer BV, KvK nummer: 30141856
b. Binnenveste Consulting BV, KvK nummer: 30147476
c. Binnenveste Development BV, KvK nummer: 30145361
d. Binnenveste Development IV BV, KvK nummer: 30178312
e. Niluzavu Beheer BV, KvK nummer: 30118285
f. T@cVeste Holding BV, KvK nummer: 28061800
g. T@cVeste BV, KvK nummer: 32083804

13-08-2018
2

Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming
Deelnemen in andere ondernemingen en beleggen van vermogen.

11-05-2018
1

a. Deelnemen in andere ondernemingen en beleggen van vermogen.
b. Het geven van adviezen op financieel, economisch, administratief en
managementgebied in het bijzonder bij de ontw ikkeling, huur, verhuur, koop
en verkoop van onroerend goed.
c. Projectontw ikkeling.
d. Projectontw ikkeling.
e. Beleggingsinstelling met beperkte toetreding. Pensioenvennootschap.
f. Projectontw ikkeling van vastgoed.
g. Het deelnemen in andere ondernemingen.

13-08-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 320.823,00

€ -13.036.653,00

€ 908.900,00

2014

€ 29.412,00

€ -520.817,00

€ 1.033.855,00

2013

€ 283.197,00

€ -219.652,00

€ 1.284.348,00

Toelichting financiële gegevens
Geen.

11-05-2018
1

W inst en verlies:

13-08-2018
2

b. Binnenveste Consulting
2014: € 30.263
2013: € 3.600
c. Binnenveste Development
2015: € -618.413
2013: € -39.585
d. Binnenveste Development IV
2015: € -108.194
2014: € -50.107
2013: € -43.133
e. Niluzavu Beheer
2015: € 70.774
2014: € 87.868
2013: € 78.549
f. T@cVeste Holding
2015: € -3.908
2014: € -3.908
2013: € -3.909
g. T@cVeste
Onbekend.

Balanstotaal:
b. Binnenveste Consulting
2015: € 1.066.479
2014: € 33.507
2013: € 42.507
c. Binnenveste Development
2015: € 92.467
2014: € 711.032
2013: € 964.666
d. Binnenveste Development IV
2015: € 518.640
2014: € 735.226
2013: € 713.480
e. Niluzavu Beheer
2015: € 1.677.405
2014: € 1.803.181
2013: € 1.677.590
f. T@cVeste Holding
2015: € 396.833
2014: € 396.833
2013: € 300.157
g. T@cVeste
2015: € 96.677
2014: € 96.677
2013: € 96.677

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

11-05-2018
1

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

11-05-2018
1

Verslagperiode
11-05-2018
1

van
10-4-2018
t/m
9-5-2018

13-08-2018
2

van
10-5-2018
t/m
8-8-2018

12-11-2018
3

van
9-11-2018
t/m
11-11-2018

13-02-2019
4

van
12-11-2018
t/m
11-2-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14,60 uur

2

19,70 uur

3

4,90 uur

4

0,20 uur

totaal

39,40 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Aantal uren in verslagperiode:
b. 0,65 uur
c. 0,65 uur
d. 2,85 uur
e. 0,65 uur
f. 0,60 uur
g. 0,60 uur

13-08-2018
2

Bestede uren totaal:
a. 34,30 uur
b. 0,75 uur
c. 0,65 uur
d. 5,85 uur
e. 0,65 uur
f. 0,60 uur
g. 0,60 uur
Aantal uren in verslagperiode:
b. 0,45 uur
c. 0,45 uur
d. 8,30 uur
e. 0,40 uur
f. 0,40 uur
g. 0,40 uur

12-11-2018
3

Bestede uren totaal:
b. 1,20 uur
c. 1,10 uur
d. 14,15 uur
e. 1,05 uur
f. 1,00 uur
g. 1,00 uur
Aantal uren in verslagperiode:
b. 0 uur
c. 0 uur
d. 13,70 uur
e. 0 uur
f. 0 uur
g. 0 uur
Bestede uren totaal:
b. 1,20 uur
c. 1,10 uur
d. 27,85 uur
e. 1,05 uur
f. 1,00 uur
g. 1,00 uur

1. Inventarisatie

13-02-2019
4

1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de besloten vennootschap Binnenveste Beheer BV (hierna:
“curanda”) is de heer J.W . Post. De aandelen w orden gehouden door Stichting
Administratiekantoor Binnenveste, w elke op haar beurt ook w ordt
vertegenw oordigd door haar bestuurder de heer J.W . Post.

11-05-2018
1

Binnenveste Beheer houdt voorts alle aandelen in de vennootschappen
Binnenveste Consulting, Binnenveste Development, Niluzavu en T@cveste
Holding. Binnenveste Development houdt op haar beurt de aandelen in
Binnenveste Development IV en T@cveste Holding houdt de aandelen in
T@cveste.

13-08-2018
2

1.2 Lopende procedures
Vooralsnog niet aan de orde.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

1.4 Huur
Volgens de bestuurder w as van lopende huurovereenkomsten geen sprake.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Ten aanzien van de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder het
volgende verklaard.

11-05-2018
1

Per 16 juli 1997 is curanda opgericht met het doel beheersactiviteiten te
vervullen voor aan haar gelieerde dochtervennootschappen. De activa van
curanda zouden zich beperken tot de aandelen in die vennootschappen. De
bestuurder heeft voorts aangegeven dat de activiteiten (van de
dochtervennootschappen) van curanda zijn gestaakt sinds april 2016. In deze
periode heeft hij een nieuw e vennootschap opgericht w aarin hij
w erkzaamheden exploiteert.
Op 26 maart 2018 heeft een crediteur met een onbetaalde vordering op
curanda uit hoofde van een gesloten overeenkomst van geldlening, het
faillissement aangevraagd van curanda.
De curator zal de komende periode nog nader onderzoek doen naar de
oorzaken van het faillissement. Indien relevant zal op de uitkomsten van dit
onderzoek in een volgend verslag w orden teruggekomen.
b. Binnenveste Consulting
(2) Alle activiteiten van curandae w aren sinds april 2016 gestaakt. Aldus is kort
na het uitspreken van het faillissement van Binnenveste Beheer besloten door
de heer Post om tevens het faillissement aan te vragen van Binnenveste
Consulting, Binnenveste Development, Binnenveste Development IV, Niluzavu
Beheer, T@cveste Holding en T@Cveste.
c. Binnenveste Development: Zie hiervoor onder b.
d. Binnenveste Development IV: Zie hiervoor onder b.
e. Niluzavu Beheer: Zie hiervoor onder b.
f. T@cVeste Holding: Zie hiervoor onder b.
g. T@cVeste: Zie hiervoor onder b.

13-08-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
11-05-2018
1

Personeelsleden
0
Ten tijde van de faillietverklaring w aren volgens opgaaf van de bestuurder
geen w erknemers in loondienst bij curanda.

13-08-2018
2

Personeelsleden
0
b, c, d, e, f en g: idem.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
11-05-2018
1

Personeelsleden
0
In het jaar voorafgaand aan de faillietverklaring w aren volgens opgaaf van de
bestuurder geen w erknemers in loondienst bij curanda.

13-08-2018
2

Personeelsleden
0
b, c, d, e, f en g: idem.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft een intake gehouden met de bestuurder.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

parkeerterrein

€ 157.500,00

totaal

€ 157.500,00

Hypotheek
€ 365.000,00

Toelichting onroerende zaken

Boedelbijdr.
€ 2.500,00
€ 2.500,00

11-05-2018
1

Toelichting onroerende zaken
Curanda beschikt voor zover bekend niet over onroerende zaken.

11-05-2018
1

b. Binnenveste Consulting: idem.
c. Binnenveste Development: idem.

13-08-2018
2

d. Binnenveste Development IV:
Curanda is eigenaar van een parkeerterrein, gelegen aan de
Oosterhoutsew eg, te Breda. Volgens het kadaster rusten er tw ee
hypotheekrechten op dit perceel voor vorderingen van tw ee verschillende
schuldeisers.
e. Niluzavu Beheer: idem.
f. T@cVeste Holding: idem.
g. T@cVeste: idem.
d. Binnenveste Development IV:

13-02-2019
4

Op 4 februari 2019 is het verhypothekeerde parkeerterrein – met
toestemming van de rechter-commissaris en in overleg met de
hypotheekhouders – onderhands verkocht aan een derde. De levering staat
gepland voor 5 maart 2019.
Terzake de verkoop van het verhypothekeerde parkeerterrein, is met de
eerste hypotheekhouder een boedelbijdrage van € 2.500,- (excl. BTW )
overeengekomen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Nazien kadastrale uittreksels.

11-05-2018
1

Correspondentie met de eerste hypotheekhouder, koper en rechtercommissaris in verband met de verkoop en aanstaande levering van het
parkeerterrein.

13-02-2019
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
In onderzoek.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen incl. overleg met de bestuurder.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Curanda beschikt voor zover bekend niet over voorraden/onderhanden w erk.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraden incl. overleg met de bestuurder.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Aandelen
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Curanda houdt (in)direct 100% van de aandelen in zes besloten
vennootschappen.

11-05-2018
1

Deze vennootschappen zijn bij vonnis van 31 mei 2018 eveneens in staat van
faillissement verklaard.

13-08-2018
2

b. Binnenveste Consulting: In onderzoek.
c. Binnenveste Development: In onderzoek.
d. Binnenveste Development IV: In onderzoek.
e. Niluzavu Beheer: In onderzoek.
f. T@cVeste Holding: In onderzoek.
g. T@cVeste: In onderzoek.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie activa.

11-05-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Curanda had volgens opgave bestuurder geen openstaande debiteuren.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder en met de voormalig
boekhouder overlegd.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 64,88
Curanda bankierde volgens opgave bestuurder bij Van Lanschot Bankiers NV.

11-05-2018
1

De curator heeft de onderliggende stukken en openstaande vorderingen
opgevraagd. De debetstand van de verstrekte rekening-courant beliep op
faillissementsdatum een bedrag ad € 64,88.

Curandae bankierde volgens opgave bestuurder bij Van Lanschot Bankiers NV.
De curator heeft de onderliggende stukken en openstaande vorderingen
opgevraagd. De debetstand van de verstrekte rekening-courant beliep op
faillissementsdatum een bedrag ad:

13-08-2018
2

a. Binnenveste Beheer BV: € -64,88
b. Binnenveste Consulting BV: € -155,23
c. Binnenveste Development BV: € -153,28
d. Binnenveste Development IV BV: € -155,86
e. Niluzavu Beheer BV: € -157,12

5.2 Leasecontracten
Curanda had volgens opgave bestuurder geen leasecontracten gesloten.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Nog niet bekend.

11-05-2018
1

Los van de hypotheekrechten van tw ee schuldeisers op het parkeerterrein van
Binnenveste Development IV, is de curator vooralsnog niet bekend met
gevestigde zekerheden.

13-08-2018
2

b. Binnenveste Consulting: Idem.
c. Binnenveste Development: Idem.
d. Binnenveste Development IV: Idem.
e. Niluzavu Beheer: Idem.
f. T@cVeste Holding: Idem.
g. T@cVeste: Idem.

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog niet aan de orde.

11-05-2018
1

b. Binnenveste Consulting: idem.
c. Binnenveste Development: idem.

13-08-2018
2

d. Binnenveste Development IV:
Zoals hiervoor aangegeven rusten er mogelijk tw ee hypotheekrechten op het
parkeerterrein van curanda ten behoeve van tw ee crediteuren. De curator zal
de separatistenpositie in de komende verslagperiode nader onderzoeken.
De curator heeft de tw ee schuldeisers aangeschreven en hen verzocht hun
vordering en zekerheidsrecht ter verificatie aan te melden. Voor zover sprake
is van rechtsgeldig gevestigde hypotheekrechten, heeft de curator hen
bovendien een termijn (ex art. 58 lid 1 Fw ) gesteld om tot uitoefening van hun
zekerheidsrechten over te gaan.
e. Niluzavu Beheer: idem.
f. T@cVeste Holding: idem.
g. T@cVeste: idem.
Op verzoek van de tw ee schuldeisers heeft de rechter-commissaris de
gestelde termijn verlengd tot en met 29 januari 2019.

12-11-2018
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de eerste hypotheekhouder een
executietraject opgestart. Kort na de veiling (en vóór gunningsdatum) heeft
een derde een hoger bod uitgebracht. Met toestemming van de rechtercommissaris is enkele dagen na het verstrijken van de gestelde termijn en in
overleg met de hypotheekhouders het parkeerterrein onderhands verkocht.

13-02-2019
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren bij de curator gemeld met een
eigendomsvoorbehoud.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

5.6 Retentierechten
Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
retentierecht.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht
van reclame.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
Niet aan de orde.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

€ 2.500,00

13-02-2019
4

Terzake de onderhandse verkoop van het verhypothekeerde parkeerterrein
is een boedelbijdrage van € 2.500,- (excl. BTW ) overeengekomen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft gecorrespondeerd met de bank.

11-05-2018
1

Correspondentie met de rechter-commissaris en schuldeisers in verband met
de verlenging van de gestelde termijn ex art. 58 lid 1 Fw .

12-11-2018
3

Correspondentie met de rechter-commissaris en schuldeisers in verband met
de onderhandse verkoop van het parkeerterrein.

13-02-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

6.6 Opbrengst
Niet van toepassing.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de beschikbare administratie opgevraagd bij en ontvangen
van de voormalig boekhouder van curanda. De administratie lijkt niet te zijn
bijgew erkt.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening ziet op het boekjaar 2015. Sindsdien zijn
geen jaarrekeningen meer gedeponeerd, zodat het bestuur aan de
verplichting ex artikel 2:394 BW niet heeft voldaan.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Onbekend. Voor zover de boedel enige aanspraken heeft uit hoofde van de
stortingsverplichting geldt dat een dergelijke aanspraak gezien het
oprichtingsjaar (1997) zal zijn verjaard.

11-05-2018
1

b. Binnenveste Consulting: Onbekend. Voor zover de boedel enige aanspraken
heeft uit hoofde van de stortingsverplichting geldt dat een dergelijke
aanspraak gezien het oprichtingsjaar (1998) zal zijn verjaard.

13-08-2018
2

c. Binnenveste Development: Onbekend. Voor zover de boedel enige
aanspraken heeft uit hoofde van de stortingsverplichting geldt dat een
dergelijke aanspraak gezien het oprichtingsjaar (1997) zal zijn verjaard.
d. Binnenveste Development IV: Onbekend. Voor zover de boedel enige
aanspraken heeft uit hoofde van de stortingsverplichting geldt dat een
dergelijke aanspraak gezien het oprichtingsjaar (2002) zal zijn verjaard.
e. Niluzavu Beheer: Onbekend. Voor zover de boedel enige aanspraken heeft
uit hoofde van de stortingsverplichting geldt dat een dergelijke aanspraak
gezien het oprichtingsjaar (1991) zal zijn verjaard.
f. T@cVeste Holding: Onbekend. Voor zover de boedel enige aanspraken heeft
uit hoofde van de stortingsverplichting geldt dat een dergelijke aanspraak
gezien het oprichtingsjaar (1993) zal zijn verjaard.
g. T@cVeste: Onbekend. Voor zover de boedel enige aanspraken heeft uit
hoofde van de stortingsverplichting geldt dat een dergelijke aanspraak gezien
het oprichtingsjaar (2001) zal zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

11-05-2018
1

Artikel 2:248 lid 2 BW bepaalt dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft
vervuld indien het bestuur de jaarrekening niet (tijdig) heeft gedeponeerd en
dat w ordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is
van het faillissement.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-08-2018
2

b, c, d, e, f en g: idem.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

11-05-2018
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
b, c, d, e, f en g: idem.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

13-08-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de beschikbare administratie van curanda veiliggesteld en aan
een eerste onderzoek onderw orpen.

11-05-2018
1

b, c, d, e, f en g: idem.

13-08-2018
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
PM. De algemene faillissementskosten, w aaronder het salaris van de curator
c.s. zullen hiertoe in ieder geval w orden gerekend.

b, c, d, e, f en g: idem.

11-05-2018
1

13-08-2018
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.993,00

b. Binnenveste Consulting: PM
c. Binnenveste Development: PM
d. Binnenveste Development IV: PM
e. Niluzavu Beheer: PM
f. T@cVeste Holding: PM
g. T@cVeste: PM

a. Binnenveste Beheer BV: € 77.741,-.

11-05-2018
1
13-08-2018
2

12-11-2018
3

8.3 Pref. vord. UWV
Vooralsnog niet aan de orde.

b. Binnenveste Consulting: idem.
c. Binnenveste Development: idem.
d. Binnenveste Development IV: idem.
e. Niluzavu Beheer: idem.
f. T@cVeste Holding: idem.
g. T@cVeste: idem.

8.4 Andere pref. crediteuren

11-05-2018
1
13-08-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
PM.

b. Binnenveste Consulting: PM
c. Binnenveste Development: PM
d. Binnenveste Development IV: PM
e. Niluzavu Beheer: PM
f. T@cVeste Holding: PM
g. T@cVeste: PM

11-05-2018
1
13-08-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

a. Binnenveste Beheer BV: 6
b. Binnenveste Consulting BV: 2
c. Binnenveste Development BV: 1
d. Binnenveste Development IV BV: 2
e. Niluzavu Beheer BV: 1
f. T@cVeste Holding: PM
g. T@cVeste: PM

11-05-2018
1
13-08-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.301,43

a. Binnenveste Beheer BV: € 5.990,07
b. Binnenveste Consulting BV: € 2.929,10
c. Binnenveste Development BV: € 155,86
d. Binnenveste Development IV BV: € 604.048,31
e. Niluzavu Beheer BV: € 157,12
f. T@cVeste Holding: PM
g. T@cVeste: PM

a. Binnenveste Beheer BV: € 5.991.534,70.

11-05-2018
1
13-08-2018
2

12-11-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans nog onbekend en afhankelijk van enerzijds de hoogte en opbouw van
de crediteurenlast en anderzijds het actief dat nog gerealiseerd kan w orden.

11-05-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator inventariseert de crediteurenlast. In de komende verslaglegging zal
hierop nader w orden ingegaan.

11-05-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

11-05-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-05-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

11-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

11-05-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode:
- de activa van curanda nader inventariseren;
- de crediteurenlast nader inventariseren; en
- het rechtmatigheidsonderzoek aanvangen.

11-05-2018
1

-

12-11-2018
3

het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog onbekend en afhankelijk van enerzijds de hoogte en opbouw van
de crediteurenlast en anderzijds het actief dat nog gerealiseerd kan w orden.

11-05-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-5-2019

13-02-2019
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

11-05-2018
1

