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

8
01-10-2020
F.16/18/456
NL:TZ:0000073848:F001
11-10-2018

R-C
Curator

mr. PAM Penders
mr L.C. de Jong

Algemene gegevens
Naam onderneming
Van der Gun Schilderw erken B.V.

09-11-2018
1

Gegevens onderneming
Hogew aard 2
4131 NG Vianen

09-11-2018
1

Postbus 25
4130 EA Vianen
KvK-nr. 23052746

Activiteiten onderneming
Het uitvoeren van schilderw erken, glaszetten en aanverw ante
w erkzaamheden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 2.260.082,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -403.650,00

€ 810.728,00

Toelichting financiële gegevens

09-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Voornoemde cijfers zijn afkomstig uit de concept-jaarrekening over 2017.

09-11-2018
1

In 2016 w aren de cijfers als volgt:
Omzet: € 3.290.334
Verlies: € 88.841 (na belastingen)
Balanstotaal: € 988.901

Gemiddeld aantal personeelsleden
30

09-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 280.022,63

09-11-2018
1

Toelichting
Dit betreft grotendeels de betaling van de overnamesom van de activa
w aarvan een deel, na aftrek van de boedelbijdragen, aan de bank moet
w orden doorgestort. Daarnaast w as er een kassaldo van € 22,63 dat op de
boedelrekening is gestort.
€ 97.827,47

13-02-2019
2

Toelichting
Inmiddels zijn de aan de bank toekomende gelden vanw ege de verkochte
activa aan de bank afgedragen.
€ 100.423,19

15-05-2019
3

Toelichting
Een deel van de aan de boedel toekomende meeropbrengst van de debiteuren
is inmiddels overgemaakt. Het restant volgt binnenkort.
€ 107.430,98

15-08-2019
4

Toelichting
Het actief is w at gestegen doordat inmiddels het restant van de
meeropbrengst van de debiteuren is overgemaakt naar de boedelrekening.
€ 146.244,02

14-11-2019
5

Toelichting
Het saldo is gestegen door de betaling van de vordering w aarover is
geprocedeerd. Zie bij het hoofdstuk procedures.
€ 146.251,38

13-02-2020
6

€ 142.443,51

13-05-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-10-2018

09-11-2018
1

t/m
7-11-2018
van
8-11-2018

13-02-2019
2

t/m
12-2-2019
van
13-2-2019

15-05-2019
3

t/m
12-5-2019
van
13-5-2019

15-08-2019
4

t/m
14-8-2019
van
14-8-2019

14-11-2019
5

t/m
13-10-2019
van
14-11-2019

13-02-2020
6

t/m
12-2-2020
van
13-2-2020

13-05-2020
7

t/m
12-5-2020
van
13-5-2020
t/m
30-9-2020

Bestede uren

01-10-2020
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 12 min

2

21 uur 18 min

3

3 uur 15 min

4

2 uur 15 min

5

2 uur 9 min

6

1 uur 36 min

7

0 uur 42 min

8

0 uur 24 min

totaal

77 uur 51 min

Toelichting bestede uren
De verdeling van de w erkzaamheden is als volgt:

09-11-2018
1

Curator: 24,15 uur
W aarnemend curator: 15,80 uur
Faillissementsmedew erkster: 6,25 uur

De verdeling van de w erkzaamheden in de tw eede verslagperiode is als volgt:

13-02-2019
2

Curator: 15,25 uur
W aarnemend curatoren: 3,55 uur
Faillissementsmedew erkster: 2,50 uur

De verdeling van de w erkzaamheden in de derde verslagperiode is als volgt:

15-05-2019
3

Curator: 2,3 uur
Faillissementsmedew erkster: 0,95 uur
Dit is exclusief de uren die w orden besteed aan de procedure (zie nr. 9)
Bij het vorige verslag is abusievelijk vermeld dat het ging om de periode tot en
met 13 oktober 2019 terw ijl dit de periode tot en met 13 november 2019
moest zijn.

13-02-2020
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is een dochter van Van der Gun Tussenholding B.V.
Feitelijk w erd de directie gevoerd door de heren M.H.M. van der Gun en H. de
Leur

09-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Geen, volgens opgave van de directie. Tot nu toe is niet van lopende
(gerechtelijke) procedures gebleken.

09-11-2018
1

Inmiddels is toch gebleken van een lopende procedure. Deze is, na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris, door de boedel overgenomen.

13-02-2019
2

De procedure loopt nog steeds. Het w achten is op een (tussen)vonnis.

15-08-2019
4

1.3 Verzekeringen
Zijn c.q. w orden beëindigd vanw ege het faillissement.

09-11-2018
1

1.4 Huur
Curanda huurde een pand van een gelieerde vennootschap. De huur is
overgenomen door de partij die de activa van de boedel heeft gekocht.

09-11-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Curanda had een grote schuld aan het bedrijfstakpensioenfonds. Deze schuld
dateerde al van jaren. Er zijn betalingsregelingen getroffen met het
pensioenfonds, doch deze w erden, althans naar de mening van het
pensioenfonds, niet of onvoldoende nagekomen. Het pensioenfonds heeft
vervolgens het faillissement aangevraagd. De Rechtbank w ees dit verzoek af,
doch in hoger beroep sprak het Gerechtshof alsnog het faillissement uit.

09-11-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
23
Toelichting
Aan al deze w erknemers is ontslag aangezegd omdat duidelijk w as dat de
onderneming in de huidige vorm niet verder zou gaan.

09-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
30

09-11-2018
1

Toelichting
Dit betreft een schatting. Het bedrijf is ooit veel groter gew eest (circa 75
personeelsleden), maar door de crisis en het nodige verloop w as het aantal
personeelsleden ten tijde van het faillissement al flink ingekrompen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-10-2018

23

totaal

23

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het UW V heeft inmiddels een intake gehouden op het bedrijf en er is een
w erkgeversformulier aan het UW V gezonden. Het w achten is nu op de
indiening van een vordering door het UW V. Omdat een belangrijk deel van de
w erknemers hetzij in dienst is gekomen van de partij die de activa van de
boedel kocht, hetzij elders w erk vond, is de verw achting dat de vordering
enigszins beperkt zal w orden en niet voor alle w erknemers op de gehele
opzegtermijn zal zien.

09-11-2018
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend. Voor zover bekend heeft een
aanzienlijk deel van het personeel inmiddels w el elders w erk gevonden.

13-02-2019
2

Het w achten is nog steeds op de indiening van een vordering door het UW V.

15-05-2019
3

Het UW V heeft inmiddels een vordering ingediend. Deze is besproken met de
administrateur van curanda. Naar aanleiding daarvan zijn er een aantal vragen
omtrent uitkeringen die zijn gedaan aan enkele w erknemers. Vanw ege het feit
dat deze w erknemers relatief snel na het faillissement ander w erk hebben
gevonden, w erd een lagere uitkering van het UW V verw acht. Hier w orden
vragen over gesteld aan het UW V. W ellicht hebben deze w erknemers
verzw egen dat ze ander w erk hadden.

15-08-2019
4

Inmiddels heeft het UW V gereageerd dat men in de ontvangen informatie geen
reden ziet tot nader onderzoek. Daarmee is dit punt afgerond.

14-11-2019
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Geen

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving
totaal

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De onroerende zaken zijn in een andere B.V. ondergebracht. W el is op de
panden een hypotheek verstrekt die mede tot zekerheid strekt van de door
curanda aan de bank verschuldigde bedragen. Zie hierna bij punt 5.

09-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

09-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

bedrijfsinventaris, voertuigen, een beperkte
voorraad

€ 45.000,00

€ 3.500,00

totaal

€ 45.000,00

€ 3.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De verdeling is als volgt:

09-11-2018
1

- verkoopopbrengst inventaris: € 10.000 (deze blijft in de boedel vanw ege het
bodemvoorrecht van de fiscus)
- verkoopopbrengst voorraden en voertuigen: € 35.000 (deze w aren verpand
aan de bank; de boedel ontvangt over dit bedrag een boedelbijdrage van
10%)

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Dit is van toepassing vanw ege de stil verpande bodemzaken.

09-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De koopprijs is betaald w aarmee dit punt is afgerond.

09-11-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Er w aren diverse lopende projecten
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Curanda declareerde w ekelijks zodat er op de faillissementsdatum w einig meer
te declareren viel. De partij die de activa van curanda heeft overgenomen heeft
daarbij het recht bedongen met de opdrachtgevers van curanda w aarvan de
opdrachten nog niet geheel w aren uitgevoerd, in onderhandeling te treden
over het afronden van deze w erken.
Inmiddels is duidelijk dat slechts een deel van de opdrachtgevers bereid is in
zee te gaan met de overnemende partij.

09-11-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen meer.

09-11-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill, klantenbestand, w ebsites,
domeinnamen etc.

€ 50.000,00

totaal

€ 50.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Deze opbrengst komt geheel aan de boedel toe en is inmiddels ook betaald.

09-11-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Ook dit is afgerond.

09-11-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Een portefeuille met 22 debiteuren

€ 305.077,46

€ 185.000,00

€ 18.500,00

totaal

€ 305.077,46

€ 185.000,00

€ 18.500,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De debiteuren w aren verpand aan de bank. Het betrof grotendeels "jonge"
debiteuren, die voortkw amen uit w erken w aar curanda nog aan het schilderen
w as. De kans dat diverse debiteuren zouden aangeven schade te ondervinden
van het faillissement w as groot en inmiddels is ook gebleken dat dit
w erkelijkheid is gew orden. Deze debiteuren beroepen zich op verrekening van
hun schade met de openstaande bedragen.

09-11-2018
1

De partij die de activa overnam, heeft de debiteuren voor een bedrag van €
185.000 overgenomen. Daarbij is een overw aardebeding gemaakt,
inhoudende dat, indien er door de overnemende partij meer dan € 185.000
zou w orden geïncasseerd, 50% van het meerdere aan de bank (c.q. aan de
boedel toekomt w anneer de bank reeds uit andere zekerheden voldaan is).
De boedel volgt de debiteurenincasso door de partij die de activa overnam en
tot op heden is een bedrag van € 174.559,76 geïncasseerd. Er zijn nog w at
discussies omtrent diverse betalingen. De incasso w ordt voortgezet en w aar
nodig is de boedel daarbij "behulpzaam" door aan de debiteuren aanvullende
berichten te verzenden over bijvoorbeeld betalingen op de G-rekening.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

13-02-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteuren van curanda kunnen uitsluitend bevrijdend betalen op een
speciaal daarvoor aangehouden rekening. De boedel krijgt eenmaal per
veertien dagen inzicht in hetgeen er geïncasseerd is zodat er controle is. Ook
is vastgelegd dat er zonder instemming van boedel c.q. bank geen korting mag
w orden verleend aan debiteuren. In de komende verslagperiode zal duidelijk
moeten w orden of er een overw aarde zal w orden behaald.

09-11-2018
1

Tot op heden is geen overw aarde behaald, doch het geïncasseerde bedrag
komt w el in de buurt. De boedel blijft dit volgen.

13-02-2019
2

De informatieverstrekking over de stand van de incasso is goed.
De debiteurenincasso is inmiddels afgerond. van de overw aarde die is behaald
zal de boedel binnenkort het haar toekomende deel ontvangen. Dit gaat om
een bedrag van € 9.588,48. Daarvan is inmiddels € 2.588,48 betaald.

15-05-2019
3

Na ontvangst van het restant, dat binnenkort w ordt overgemaakt, is dit punt
afgerond.
Het restant is inmiddels betaald, w aarmee dit punt is afgerond.

15-08-2019
4

In de afgelopen verslagperiode w erd duidelijk dat er op een vordering die voor
faillissement al w as afgeboekt in de administratie van curanda omdat de
debiteur gefailleerd w as, toch nog een uitkering komt. Ter zake zal nog een
bedrag in de boedel vloeien van ruim € 2.800,--.

14-11-2019
5

De debiteur betrof een vennootschap die eveneens in staat van faillissement is
verklaard. Omdat er, zo begreep de boedel van de andere curator, verzet is
ingesteld tegen de uitdelingslijst, is er nog niet tot betaling over te gaan. De
kans is aanw ezig dat er na de uitkering van genoemd bedrag van € 2.800,-nog nadere uitkeringen zullen w orden gedaan. Dit moet duidelijk w orden
alvorens er kan w orden afgew ikkeld in dit faillissement.

13-02-2020
6

De verzetprocedure loopt nog, zo laat de andere curator w eten. De boedel
blijft dit volgen. Hopelijk komt er in de komende verslagperiode duidelijkheid en
kan er w orden afgew ikkeld.

13-05-2020
7

Er is nog altijd geen betaling op de boedelrekening gedaan. De andere
curator is verzocht een update te geven over de huidige status van de
verzetprocedure.

01-10-2020
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.624.864,62
Toelichting vordering van bank(en)
Dit betreft, naast de schuld die curanda heeft in rekening-courant, tevens de
hypotheekschulden met betrekking tot tw ee panden die in een andere

09-11-2018
1

vennootschap zijn ondergebracht, w aarvoor curanda hoofdelijk aansprakelijk
is.
Eén van beide panden is verkocht en zal begin 2019 geleverd w orden.
Over de verkoop van het andere pand bestaat overeenstemming, doch daar is
nog geen transportdatum bekend.
De verw achting is dat de vordering van de bank na verkoop van beide panden
geheel zal w orden voldaan.
€ 0,00

13-02-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
onlangs is bericht ontvangen van de bank dat haar gehele vordering voldaan
is. Daarmee staat dus vast dat, als er een overw aarde w ordt behaald uit de
incasso van de debiteuren (zie hiervoor bij punt 4) deze aan de boedel
toekomt.

5.2 Leasecontracten
Er liep een (financial) lease contract met betrekking tot één auto. Dit is
beëindigd.

09-11-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft, naast voornoemde hypotheken, een pandrecht op alle
inventaris, voorraden en voertuigen. Ook is er een persoonlijke borgstelling
afgegeven door beide directeuren.

09-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
De bank geldt als separatist.

09-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Met de partij die de activa van de boedel heeft overgenomen, is
overeengekomen dat zij de eigendomsvoorbehouden zullen afw ikkelen, onder
vrijw aring van de boedel.

09-11-2018
1

5.6 Retentierechten
Hier is tot op heden geen beroep op gedaan.

09-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Ook dit is tot op heden niet geclaimd.

09-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie hiervoor bij punt 3 en 4 w elke boedelbijdragen de boedel ontvangt.

09-11-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De boedel houdt in het oog w at de bank uit de overige zekerheden gaat
ontvangen. W anneer de vordering van de bank voldaan is, komt de dan
eventueel nog resterende opbrengst van de debiteuren aan de boedel toe.

09-11-2018
1

De rekeningen van curanda bij de ABN AMRO Bank w orden binnenkort
opgeheven. Nu de bank volledig is voldaan, is dit punt daarmee afgerond.

13-02-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is, na verkregen toestemming, voortgezet tot en met 17 oktober 2019.
Doel daarvan w as de w aarde van de activa op peil te houden.

09-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Er zijn voor ruim € 16.000 aan declaraties verzonden aan de opdrachtgevers.
W anneer de opdrachtgevers onverhoopt niet tot betaling overgaan, staat de
directie garant voor deze bedragen.

09-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Behalve de incasso van de declaraties zijn er geen w erkzaamheden meer te
verrichten.

09-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is door de directie van curanda een nieuw e B.V. opgericht die de activa van
de boedel heeft gekocht. Zie hiervoor ook bij punt 3 en 4.

09-11-2018
1

6.5 Verantwoording
Men heeft een reële prijs voor deze activa betaald en tevens is aan het
merendeel van de personeelsleden de mogelijkheid geboden om tegen
minimaal gelijke condities in dienst te treden bij de nieuw e vennootschap.
Daarnaast heeft men ook de huurovereenkomst van curanda overgenomen.

6.6 Opbrengst

09-11-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 280.000,00

09-11-2018
1

Toelichting
Zie ook bij punt 3 en 4. Dit betreft de totale koopprijs voor inventaris,
vervoermiddelen, voorraden, debiteuren en goodw ill c.q. immateriële activa.

6.7 Boedelbijdrage
€ 22.000,00

09-11-2018
1

Toelichting
Dit betreft de boedelbijdrage (excl. BTW ) voor de verkochte vervoermiddelen,
voorraden en debiteuren.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De koopprijs is betaald. De boedel monitort de betalingen door de debiteuren
in verband met het overeengekomen overw aardebeding (zie punt 4).
Overigens zijn er op dit punt geen w erkzaamheden meer te verrichten.

09-11-2018
1

Dit punt is afgerond.

13-02-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit w ordt nader onderzocht. Op het eerste gezicht is de boekhouding goed op
orde.

09-11-2018
1

De boekhouding is op orde. Er is voldaan aan de boekhoudplicht.

13-02-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Hier is tot 2016 aan voldaan. De jaarrekening over 2017 is in concept gereed.

09-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Is niet vereist.

09-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier is (al langer geleden) aan voldaan.

09-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit w ordt in de komende verslagperiode nader onderzocht.
Nee

09-11-2018
1

13-02-2019
2

Toelichting
Er is tot op heden niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Ook dit w ordt in de komende verslagperiode nader onderzocht.
Nee

09-11-2018
1

13-02-2019
2

Toelichting
Ook na onderzoek is tot op heden niet gebleken van Paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode w ordt nader onderzoek verricht naar de
boekhoudplicht, het bestuur en eventueel Paulianeus handelen.

09-11-2018
1

Tenzij er nieuw e gezichtspunten naar voren komen, is dit onderdeel
afgew ikkeld.

13-02-2019
2

Dit punt is afgerond.

15-05-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend. In elk geval zal er
door het UW V een boedelvordering w orden ingediend.

Toelichting
Er zijn tot op heden nog steeds geen boedelvorderingen ingediend.
€ 66.327,35
Toelichting
Dit betreft de overgenomen loonbetalingsverplichtingen.

09-11-2018
1

13-02-2019
2

15-08-2019
4

€ 121.778,14

14-11-2019
5

Toelichting
Er is nog een nadere vordering ingediend door het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Tot op heden zijn er geen vorderingen ingediend. Uit de administratie blijkt dat
er w el achterstanden zijn, met name in de betaling van de loonheffingen.
€ 258.036,00

09-11-2018
1

13-02-2019
2

Toelichting
Dit bedrag is inclusief de, naar aanleiding van de door de boedel verstrekte
informatie, inmiddels opgelegd aanslag ex art. 29 OB.
€ 279.929,00

15-08-2019
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de vordering nog w at gestegen door
nagekomen heffingen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Deze is nog niet ingediend.

09-11-2018
1

€ 33.350,88

15-08-2019
4

€ 56.740,49

14-11-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden zijn er geen preferente vorderingen ingediend.
€ 4.411,54

09-11-2018
1

13-02-2019
2

Toelichting
Dit betreft vorderingen van ex-w erknemers. Er zal moeten w orden bezien in
hoeverre het UW V deze vorderingen w il voldoen in het kader van de overname
van de loonbetalingsverplichtingen.
€ 12.085,64
Toelichting
Inmiddels hebben nog een aantal ex-w erknemers vorderingen ingediend
w egens niet door het UW V overgenomen loonvorderingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-05-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
34

09-11-2018
1

Toelichting
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Los van de bank en de
Belastingdienst, blijkt uit de administratie van curanda een schuldenlast van
ruim € 1.200.000.
Er w ordt derhalve nog een aantal indieningen verw acht.
45

13-02-2019
2

47

14-11-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 666.331,17

09-11-2018
1

€ 1.222.947,04

13-02-2019
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben nog een aantal crediteuren een
vordering ingediend. Het lijkt er op dat het overgrote deel van de crediteuren
zich thans w el heeft gemeld.
€ 1.228.957,75

15-05-2019
3

Toelichting
Dit saldo is sinds het vorige verslag licht gestegen.
€ 1.228.957,75

15-08-2019
4

Toelichting
Sinds het laatste verslag zijn er geen concurrente vorderingen meer ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is hierover nog geen uitspraak te doen.

09-11-2018
1

Gelet op de boedelvordering van het UW V en de thans geschatte
faillissementskosten die nog betaald moeten w orden, ligt in de lijn der
verw achting dat er een opheffing w egens gebrek aan baten zal volgen. Dit kan
nog w ijzigen w anneer blijkt dat de uitkering vanuit het faillissement van de
failliete debiteur (zie hiervoor bij het punt Debiteuren) hoog zal blijken te zijn.

13-02-2020
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie en (w aar nodig) overleg met crediteuren.

09-11-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
V.E.C. B.V.

13-02-2019
2

9.2 Aard procedures
Schadeclaim w egens onrechtmatige daad/onzorgvuldig handelen (curanda is
eiseres)

13-02-2019
2

9.3 Stand procedures
Zaak is in beraad na oproep in vrijw aring van een derde partij

13-02-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Naar alle w aarschijnlijkheid zal er een comparitie w orden gelast. W ellicht leidt
dit tot onderhandelingen en/of het voeren van nadere correspondentie.

13-02-2019
2

In de procedure vindt er op 16 mei 2019 een zitting plaats. Naast curanda, als
eiseres, zijn daarvoor ook de gedaagde en de in vrijw aring opgeroepen partij,
uitgenodigd. W ellicht kan er ter zitting een schikking bereikt w orden.

15-05-2019
3

De zitting heeft plaatsgevonden en helaas kon geen schikking w orden
getroffen. De zaak staat nu op de rol voor het w ijzen van een (tussen)vonnis.

15-08-2019
4

Inmiddels is er een (voor de boedel positief) vonnis gew ezen. Er is een bedrag
van, inclusief proceskosten, ruim € 38.000 toegew ezen. Dit is, na enig
gesteggel, betaald op de boedelrekening. De termijn om hoger beroep in te
stellen is nog niet verstreken. Afgew acht moet w orden of dit gebeurt of dat
men het erbij laat zitten.

14-11-2019
5

Er is geen hoger beroep ingesteld tegen het door de rechtbank gew ezen
vonnis. Dit punt is hiermee afgerond.

01-10-2020
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie hiervoor.

09-11-2018
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover is thans nog geen mededeling te doen.

09-11-2018
1

Dit is afhankelijk van de vraag of er hoger beroep w ordt ingesteld in de
procedure (zie hiervoor). Daarnaast moet w orden afgew acht of er nog een
nadere uitkering komt in het faillissement van de debiteur w aarover eveneens
hiervoor is bericht.

14-11-2019
5

Er is geen hoger beroep ingesteld zodat thans uitsluitend nog de vordering op
de failliete debiteur (zie bij Debiteuren) voorligt ter afw ikkeling.

13-02-2020
6

Het w achten is nog steeds op de afw ikkeling van de vordering op de failliete
debiteur.

13-05-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

09-11-2018
1

