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Algemene gegevens
Naam onderneming
Benko B.V.

06-02-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Benko B.V.,
gevestigd te (1216 SK) Hilversum, aan de Franciscusw eg 20E, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 32062518 hierna verder te
noemen:"Benko" en/of “de Vennootschap”.

06-02-2019
1

Activiteiten onderneming
Benko is een bouw bedrijf dat zich bezighield met het uitvoeren van
bouw w erkzaamheden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.260.803,00

€ -29.351,00

€ 884.818,00

2016

€ 772.748,00

€ -173.342,00

€ 762.798,00

2017

€ 300.164,00

€ -292.826,00

€ 435.527,00

Toelichting financiële gegevens

06-02-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Nog niet bekend.

06-02-2019
1

De curator heeft bij de bestuurder aanvullende stukken opgevraagd w aaruit
de omzet en w inst/verlies over de jaren 2016 en 2017 (en w ellicht 2018) kan
w orden afgeleid.

06-08-2019
3

De curator heeft aanvullende stukken ontvangen en de financiële gegevens
verder aangevuld.

06-11-2019
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Geen.

06-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 17.552,35

06-05-2019
2

€ 47.675,84

06-08-2019
3

€ 15.419,33

06-11-2019
4

€ 13.197,33

06-02-2020
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-1-2019

06-02-2019
1

t/m
5-2-2019
van
6-2-2019

06-05-2019
2

t/m
5-5-2019
van
6-5-2019

06-08-2019
3

t/m
5-8-2019
van
6-8-2019

06-11-2019
4

t/m
6-11-2019
van
7-11-2019

06-02-2020
5

t/m
5-2-2020
van
6-2-2020

06-05-2020
6

t/m
6-5-2020
van
7-5-2020

06-08-2020
7

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020
t/m
5-11-2020

Bestede uren

05-11-2020
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 36 min

2

43 uur 24 min

3

19 uur 48 min

4

8 uur 12 min

5

6 uur 48 min

6

5 uur 42 min

7

2 uur 6 min

8

3 uur 30 min

totaal

141 uur 6 min

Toelichting bestede uren
De informatie in dit verslag is gebaseerd gesprekken met de bestuurder en
overige belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

06-02-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Vennootschap is op 8 september 1992 opgericht. Volgens opgave en uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de heer J.P. de Blok
de bestuurder en enig aandeelhouder is van de Vennootschap.

1.2 Lopende procedures

06-02-2019
1

1.2 Lopende procedures
Per faillissementsdatum w as er één procedure aanhangig bij de Raad van
Arbitrage voor de Bouw . De curator heeft dit nog in onderzoek en het
onderliggende (proces)dossier opgevraagd bij de advocaat van Benko.

06-02-2019
1

Daarnaast liep er een procedure tegen een voormalig klant van Benko w egens
het onbetaald laten van w erkzaamheden die door Benko zijn verricht. Op 24
oktober 2018 heeft de rechter in eerste aanleg vonnis gew ezen w aarbij de
w ederpartij onder meer is veroordeeld tot betaling van de w erkzaamheden die
door Benko zijn verricht. Bij dagvaarding van 24 januari 2019 heeft de
w ederpartij tegen voornoemd vonnis hoger beroep ingesteld. De curator heeft
het (proces)dossier opgevraagd bij de advocaat van Benko.
De curator heeft de processtukken met betrekking tot de procedure die
aanhangig w as bij de Raad van Arbitrage inmiddels ontvangen. De curator is in
overleg met de advocaat w ederpartij voor w at betreft het doorhalen van de
procedure.

06-05-2019
2

Zoals reeds in het eerste verslag is vermeld, heeft een voormalig klant van
Benko hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 24 oktober 2018 w aarbij
de voormalig klant is veroordeeld tot betaling van een hoofdsom van een
bedrag van afgerond € 75.000,-. De curator is in overleg met de advocaat van
de w ederpartij en de advocaat van de pandhouder over een mogelijke
schikking.
De procedure bij de Raad van Arbitrage zal w orden doorgehaald. Met
goedkeuring van de rechter-commissaris en pandhouder is met een voormalig
klant van Benko - die hoger beroep had ingesteld - een regeling getroffen. De
hoger beroepsprocedure is ingetrokken. Zie hierna onder punt 4 (debiteuren)
en punt 9 (procedures) van dit verslag.

06-08-2019
3

1.3 Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator w orden
onderzocht. Zo mogelijk w orden deze verzekeringen opgezegd dan w el door
de verzekeraar reeds w egens het faillissement per faillissementsdatum
geroyeerd.

06-02-2019
1

1.4 Huur
Benko huurde in het verleden van de gemeente Hilversum een loods op
bedrijventerrein de Rading in Loosdrecht. De huurovereenkomst ten aanzien
van deze loods is reeds medio 2017 geëindigd. Per faillissementsdatum
maakte Benko nog steeds gebruik van deze loods. De curator is met de
(advocaat van de) gemeente Hilversum in gesprek over de oplevering van deze
loods.

06-02-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is de loods aan de gemeente Hilversum
opgeleverd.

06-08-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder heeft Benko in de afgelopen jaren
veelvuldig te maken gehad met klanten die niet dan w el niet tijdig aan hun
betalingsverplichtingen voldeden. In dat kader heeft Benko verschillende
procedures gevoerd om betaling af te dw ingen. Daarnaast is de bestuurder
medio 2017 tijdens w erkzaamheden van het dak gevallen. Na dit ongeval zijn
de activiteiten van Benko nagenoeg stil komen te liggen.

06-02-2019
1

Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek
gedaan. Met de heer De Blok zal zo nodig verder overleg gevoerd w orden.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

06-02-2019
1

Toelichting
Per faillissementsdatum zijn er geen w erknemers (meer) in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

06-02-2019
1

Toelichting
In 2018 had Benko circa 3 w erknemers in dienst. In verband met aanspraken
uit hoofde van niet ontvangen vakantiegeld heeft de curator deze 3
w erknemers aangemeld bij het UW V.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie UW V.

06-02-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Een bedrijfspand aan de Franciscusw eg
20E te Hilversum/

Verkoopopbr.
€ 166.000,00

Hypotheek
€ 139.285,43

Boedelbijdr.

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 166.000,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De Vennootschap heeft een bedrijfspand aan de Franciscusw eg 20 E te
Hilversum in eigendom. De curator is doende om het bedrijfspand te verkopen.
Er hebben zich inmiddels diverse geïnteresseerde partijen gemeld. De curator
zet haar verkoopinspanningen in de komende verslagperiode voort.

06-02-2019
1

Met de partij die de hoogste bieding heeft gedaan, is verder onderhandeld. De
curator is doende het pand - met goedkeuring van de rechter-commissaris en
de hypotheekhouder - aan deze partij te verkopen en te leveren. De curator
verw acht dit in de komende verslagperiode af te ronden.

06-05-2019
2

Met goedkeuring van de rechter-commissaris en de hypotheekhouder is het
pand verkocht voor een bedrag van € 166.000,-. Nadat de vordering van de
hypotheekhouder is voldaan en na aftrek van kosten is een bedrag van €
26.214,18 overgemaakt naar de faillissementsrekening.

06-08-2019
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Correspondentie en telefoongesprekken met bestuurder, bank en
geïnteresseerde partijen. Opstellen informatiememorandum.

06-02-2019
1

Bespreking, correspondentie en telefoon met geïnteresseerden, bank en
notaris.

06-05-2019
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Activa

€ 4.356,00

totaal

€ 4.356,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Per faillissementsdatum beschikt Benko over een beperkte kantoor- en
bedrijfsinventaris, tw ee aanhangers en een Volksw agen Caddy. De curator is
doende om deze activa te verkopen.

06-02-2019
1

Met goedkeuring van de rechter-commissaris zijn de bedrijfsmiddelen,
domeinnaam en telefoonnummers van Benko verkocht voor in totaal een
bedrag van € 5.000,- excl. BTW en een bedrag van € 6.050,- inclusief BTW . De
koopprijs is reeds voldaan op de derdengeldenrekening van het kantoor van
de curator en zal w orden doorgestort naar de faillissementsrekening.

06-05-2019
2

De koopprijs van een bedrag van € 6.050,- staat thans nog geparkeerd op de
derdengeldenrekening van het kantoor van de curator omdat - met
goedkeuring van de rechter-commissaris - hiervan nog de kosten van opruimen
c.q. ontruimen van de loods aan De Rading deels dienen te w orden voldaan.
De curator verw acht dit in de komende verslagperiode af te ronden.

06-08-2019
3

De loods aan De Rading is inmiddels opgeleverd. De koopprijs bedroeg €
6.050,- incl. BTW . Hierop is in mindering gebracht de kosten van het opruimen
c.q. ontruimen van de loods van een bedrag van € 1.694,- incl. BTW . Derhalve
is een bedrag van € 4.356,- incl. BTW bijgeschreven op de
faillissementsrekening. Dit punt is afgew ikkeld.

06-11-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover bekend bij de curator heeft de fiscus geen bodembeslag gelegd op
de kantoorinventaris.

06-02-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie en telefoongesprekken met bestuurder en derden.

06-02-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de bestuurder is er geen sprake van voorraden dan w el
onderhanden w erk.

06-02-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

06-02-2019
1

Toelichting andere activa
Benko heeft de domeinnaam w w w .benkobv.nl in eigendom. De curator heeft
nog in onderzoek of er andere activa zijn.

06-02-2019
1

Met goedkeuring van de rechter-commissaris is de domeinnaam tezamen met
de bedrijfsmiddelen zoals hiervoor vermeld onder punt 3.3. verkocht.

06-05-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nog niet van toepassing.

06-02-2019
1

Correspondentie met derden.

05-11-2020
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Voormalig klant van Benko

€ 75.000,00

€ 72.000,00

€ 4.356,00

totaal

€ 75.000,00

€ 72.000,00

€ 4.356,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder zou er een aantal debiteuren zijn. De
curator heeft dit nog in onderzoek.

06-02-2019
1

Zoals hiervoor onder punt 1.4. is vermeld, is een voormalig klant van Benko bij
vonnis van 24 oktober 2018 veroordeeld tot betaling van een bedrag van
afgerond € 75.000,- (hoofdsom) aan Benko. De curator is - in samenspraak met
de advocaat van de pandhouder - doende dit bedrag te incasseren. De
w erkzaamheden hieromtrent w orden voortgezet.

06-05-2019
2

Met goedkeuring van de rechter-commissaris en de pandhouder is met een
voormalig klant een regeling getroffen voor een bedrag van € 72.000,-. De
boedel ontvangt voor de w erkzaamheden een boedelbijdrage van een bedrag
van € 4.356,- incl. BTW . Dit bedrag is reeds overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

06-08-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

06-02-2019
1

Overleg, telefoon en correspondentie met de (advocaat van) pandhouder,
voormalig klant van Benko en derden.

06-08-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Benko bankierde bij de Rabobank, ING en ABN AMRO. De curator heeft de
banken aangeschreven en verzocht hun vorderingen in te dienen.

Toelichting vordering van bank(en)
Benko hield een bankrekening aan bij de ING Bank. Het creditsaldo van een
bedrag van € 14.000,- is bijgeschreven op de faillissementsrekening.
Daarnaast hield Benko een bankrekening aan bij de ABN AMRO Bank. Het
creditsaldo van een bedrag van € 3.552,35 is bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

06-02-2019
1

06-05-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
In aanvulling op hetgeen onder punt 3 reeds is toegelicht, rustte op de
onroerende zaak die Benko in eigendom had een hypotheek. De vordering van
de Rabobank bedraagt € 139.285,43 en is door de verkoop van de onroerende
zaak volledig afgelost. Derhalve heeft de Rabobank geen vordering meer.

06-08-2019
3

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

06-02-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft in verband met een door haar verstrekte kredietfaciliteit
een hypotheekrecht op het bedrijfspand te Hilversum. Daarnaast zouden
zow el de bestuurder van Benko als het administratiekantoor dat de
administratie van Benko verzorgde, kredietfaciliteiten aan Benko beschikbaar
hebben gesteld w aarvoor Benko zekerheid zou hebben gesteld in de vorm van
pandrechten op de bedrijfsinventaris en debiteuren. De curator heeft dit in
onderzoek.

06-02-2019
1

Het administratiekantoor van Benko heeft in ieder geval een bedrag van
afgerond €187.000,- aan Benko geleend ter zekerheid w aarvan dit
administratiekantoor pandrechten heeft gevestigd op de debiteuren van
Benko.

06-05-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor onder punt 5.3.

06-02-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een beroep op
eigendomsvoorbehoud gemeld.

06-02-2019
1

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

06-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

06-02-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet van toepassing.

06-02-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met banken, derden en de bestuurder.

06-02-2019
1

Correspondentie met de bank.

06-08-2020
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

06-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-02-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

06-02-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

06-02-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

06-02-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

06-02-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

06-02-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

06-02-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Met goedkeuring van de rechter-commissaris is de administratie veiliggesteld.
Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de
administratie.

06-02-2019
1

Met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft Nederpel De Block en
Partners (NDBP) onderzoek gedaan naar de financiële administratie van Benko.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de bevindingen van NDBP
ontvangen en heeft dit nog onderzoek. Zo nodig zullen er aan de hand van de
bevindingen van NDBP vragen aan de bestuurder w orden gesteld.

06-11-2019
4

Aan de hand van het rapport van NDBP heeft de curator vragen gesteld aan de
bestuurder. De curator is thans nog in afw achting van een reactie van de
bestuurder. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

06-02-2020
5

De curator heeft van de bestuurder een reactie ontvangen. Na onderzoek van
deze reactie heeft de curator nadere vragen gesteld over onder meer een
betaling die de Vennootschap aan een gelieerde vennootschap heeft verricht
en w at de grondslag daarvan w as. De curator is thans nog in afw achting van
een reactie van de bestuurder.

06-05-2020
6

Ondanks diverse verzoeken daartoe, heeft de curator tot op heden nog geen
inhoudelijke reactie van de bestuurder ontvangen. De bestuurder heeft
aangegeven dat hij in samenspraak met zijn accountant de gevraagde
informatie aan de curator zal verstrekken. De reactie van de bestuurder dient
derhalve nog te w orden afgew acht. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt
voortgezet.

06-08-2020
7

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een reactie en nadere
stukken van de bestuurder ontvangen. Na bestudering van deze reactie en
onderliggende stukken heeft de curator vervolgvragen gesteld aan de
bestuurder. De curator is thans nog in afw achting van een reactie van de
bestuurder. De curator streeft er naar om het rechtmatigheidsonderzoek op
korte termijn af te ronden.

05-11-2020
8

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2015 is op 7 december 2016 en derhalve tijdig gedeponeerd
De jaarrekening 2016 is op 13 februari 2018 en derhalve te laat gedeponeerd.
De jaarrekening 2017 is op 7 november 2018 en derhalve tijdig gedeponeerd.

06-02-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

06-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aangezien de Vennootschap in 1992 is opgericht, is een eventuele vordering
hieromtrent verjaard.

06-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

Toelichting
Nog in onderzoek.

06-02-2019
1

06-05-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

06-02-2019
1

06-05-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie met derden.

06-02-2019
1

Onderzoek administratie en correspondentie met bestuurder.

06-02-2020
5

Correspondentie met bestuurder.

06-05-2020
6

Correspondentie met bestuurder.

06-08-2020
7

Onderzoek stukken, correspondentie met de bestuurder.

05-11-2020
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

Toelichting
Er is een boedelvordering ingediend door de gemeente Hilversum ter hoogte
van € 1.694,= met betrekking tot de (gedeelde) ontruimingskosten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

06-02-2019
1

06-05-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.
€ 109.300,00

06-02-2019
1

06-05-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden vorderingen ingediend totaal ter hoogte van €
109.300,= uit hoofde van omzetbelasting, loonheffingen en
motorrijtuigenbelasting.
€ 115.691,00

06-08-2019
3

€ 118.330,00

06-11-2019
4

€ 118.687,00

06-08-2020
7

€ 118.687,00

05-11-2020
8

Toelichting
De curator heeft de Belastingdienst verzocht om de artikel 29 lid 7 OB
vordering bij haar in te dienen en is thans nog in afw achting daarvan.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Hierover is thans niets bekend.
€ 3.965,93

06-02-2019
1

06-11-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.113,58
Toelichting
De aanvragers van het faillissement hebben hun preferente vordering
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

06-02-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder zijn er 54 crediteuren.
32

06-02-2019
1

06-05-2019
2

Toelichting
Tot op heden hebben 32 crediteuren hun vordering ingediend bij de curator.
36

06-08-2019
3

37

06-11-2019
4

40

06-05-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurders zou er een bedrag
van € 153.286,38 aan concurrente vorderingen openstaan. Bij het tw eede
openbare verslag zal een voorlopige lijst concurrente crediteuren w orden
gevoegd.

06-02-2019
1

€ 571.727,37

06-05-2019
2

€ 772.137,92

06-08-2019
3

€ 683.891,13

06-11-2019
4

€ 787.186,01

06-05-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit is nog niet bekend.

06-02-2019
1

De vooruitzichten voor in ieder geval de concurrente crediteuren zijn
ongunstig.

05-11-2020
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren.

06-02-2019
1

Correspondentie en telefoon met crediteuren.

06-05-2020
6

Correspondentie met crediteuren.

06-08-2020
7

Correspondentie met crediteuren.

05-11-2020
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is nog in afw achting van nadere stukken inzake de lopende
procedures. De curator verw acht hierover in het volgende verslag nader te
kunnen berichten.

06-02-2019
1

H.J. Geertman en A. de Jong.

06-05-2019
2

9.2 Aard procedures
De curator is nog in afw achting van nadere stukken inzake de lopende
procedures. De curator verw acht hierover in het volgende verslag nader te
kunnen berichten.

06-02-2019
1

Er loopt nog een procedure bij de Raad van Arbitrage. Benko heeft in opdracht
van eiser verbouw ingsw erkzaamheden verricht. In deze procedure vordert
eiser schadevergoeding in verband met te late oplevering van het w erk. Deze
procedure stond reeds voor faillissementsdatum op de parkeerrol. De curator is
in overleg met de advocaat van de w ederpartij over doorhaling van de
procedure.

06-05-2019
2

De procedure zal w orden doorgehaald.

06-08-2019
3

9.3 Stand procedures
De curator is nog in afw achting van nadere stukken inzake de lopende
procedures. De curator verw acht hierover in het volgende verslag nader te
kunnen berichten.

06-02-2019
1

Zie hiervoor onder punt 9.2.

06-05-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Correspondentie en overleg met de advocaat van Benko.

06-02-2019
1

Correspondentie en telefoon met derden.

06-05-2019
2

Onderzoek roladministratie

06-08-2019
3

Onderzoek stukken en correspondentie derden.

06-11-2019
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

06-02-2019
1

- voortzetting verkoop activa;
- inventarisatie crediteuren;
- inventarisatie procedures;
- onderzoek administratie w aarbij tevens aan de orde komt of er behoorlijk is
bestuurd en of er sprake is gew eest van paulianeus handelen.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

06-05-2019
2

- De w erkzaamheden met betrekking tot de verkoop van activa w orden
voortgezet;
- De w erkzaamheden met betrekking tot de openstaande debiteur w orden
voortgezet;
- Onderzoek administratie;
- Afronding inventarisatie procedures.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
- Afronding verkoop activa;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

06-08-2019
3

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek naar oorzaken
faillissement.

06-11-2019
4

In de komende verslagperiode houdt de curator zich bezig met het volgende:

06-02-2020
5

- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek naar de oorzaken van
het faillissement w aarbij tevens aan de orde komt of er behoorlijk is bestuurd
en of er sprake is van paulianeus handelen.
De curator streeft er naar om het rechtmatigheidsonderzoek op korte termijn
af te w ikkelen.

06-05-2020
6

De curator is doende het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

06-08-2020
7

In de komende verslagperiode houdt de curator zich bezig met de afronding
van het rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast is de curator nog in
afw achting van de 29 lid 7 OB vordering van de Belastingdienst.

05-11-2020
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is nog niet bekend.

06-02-2019
1

De curator streeft er naar om het faillissement in de loop van dit jaar af te
w ikkelen.

06-05-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
5-2-2021

05-11-2020
8

10.4 Werkzaamheden overig
Volgt uit het voorafgaande.

06-02-2019
1

Verslaglegging, correspondentie en telefoon derden.

06-05-2020
6

Verslaglegging.

06-08-2020
7

Verslaglegging en correspondentie derden.

05-11-2020
8

Bijlagen
Bijlagen

