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Algemene gegevens
Naam onderneming
Skledar & Brandw ijk Steenhouw erij B.V.

01-08-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Skledar & Brandw ijk B.V., statutair gevestigd te
Meerkerk, feitelijk gevestigd te (4231 AC) Meerkerk aan de Nijverheidsstraat 1,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23079550.

01-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Het handelsregister vermeldt:
- natuursteenbew erking;
- het uitoefenen van het steenhouw ersbedrijf in de ruimste zin genomen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 2.385.000,00

Winst en verlies
€ 504,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal
€ 2.319.821,00

01-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

01-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 9.730,32

01-08-2019
1

€ 79.135,21

01-11-2019
2

€ 90.407,27

31-01-2020
3

€ 96.557,43

30-04-2020
4

€ 103.076,78

30-07-2020
5

€ 108.645,28

30-10-2020
6

€ 109.124,28

29-01-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
18-6-2019

01-08-2019
1

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

01-11-2019
2

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

31-01-2020
3

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

30-04-2020
4

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

30-07-2020
5

t/m
29-7-2020
van
30-7-2020

30-10-2020
6

t/m
29-10-2020
van
30-10-2020

29-01-2021
7

t/m
29-1-2021
van
30-1-2021
t/m
29-4-2021

Bestede uren

29-04-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

74 uur 0 min

2

98 uur 12 min

3

12 uur 12 min

4

9 uur 18 min

5

9 uur 18 min

6

4 uur 30 min

7

6 uur 54 min

8

12 uur 6 min

totaal

226 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Dit betreft het tw eede verslag.

01-11-2019
2

Dit betreft het derde verslag.

31-01-2020
3

Dit betreft het vierde verslag.

30-04-2020
4

Dit betreft het vijfde verslag.

30-07-2020
5

Dit betreft het zesde verslag.

30-10-2020
6

Dit betreft het zevende verslag.

29-01-2021
7

Dit betreft het eindverslag.

29-04-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap w erd opgericht op 27 juni 1995 en ingeschreven in
het handelsregister op 3 juli 1995. Enig aandeelhouder en bestuurder is
Skledar & Brandw ijk Holding B.V. De heer A. Brandw ijk is van laatstgenoemde
vennootschap bestuurder.

01-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedure is de curator niet gebleken.

01-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator is gebleken dat de gefailleerde vennootschap een bedrijfspolis
aanhield bij ABN AMRO Schadeverzekeringen. De polis is voor w at betreft de
dekking van de inventaris en goederen voor een aangepaste w aarde
voortgezet. De overige dekking is komen te vervallen.

01-08-2019
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurt een bedrijfsruimte met bedrijfsw oning en
een Rommeyloods, allen gelegen aan de Nijverheidsstraat te Meerkerk. De
verhuurder heeft de onderliggende huurovereenkomst opgezegd.

01-08-2019
1

De gefailleerde vennootschap hield voorts diverse show rooms aan in
bedrijfsruimten van andere (begrafenis)ondernemers. Voor zover de curator is
gebleken dat aan het gebruik daarvan een huurovereenkomst ten grondslag
heeft gelegen, w erden deze huurovereenkomsten opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de bestuurder kampte de onderneming al geruime tijd met
een liquiditeitstekort. De bestuurder heeft aangegeven dat hij zich zodoende
in 2018 genoodzaakt heeft gezien het bedrijfspand te verkopen en afscheid te
nemen van een deel van het personeel. Toen de vermeend pandhouder in mei
2019 een deel van de voorraad in vuistpand heeft genomen, ontstonden er
problemen in het uitleveren van de diverse opdrachten. De bestuurder heeft
aangegeven dat de exploitatie hierdoor feitelijk stil is komen te liggen. Het
faillissement is uiteindelijk op verzoek van een tw eetal schuldeisers
aangevraagd.

01-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

01-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
16

01-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-6-2019

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het UW V zal te zijner tijd nog een vordering bij de curator indienen.

01-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Van onroerende zaken is de curator niet gebleken.

01-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

01-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Verkoop machines en inventaris

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 6.589,00

Veiling machines en inventaris

€ 23.450,00

totaal

€ 30.039,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator trof in het gehuurde diverse bedrijfsmiddelen aan. Voor zover deze
eigendom zijn, zal de curator deze te gelde maken.

01-08-2019
1

V2: Een deel van de inventaris en machines w erd na taxatie verkocht voor een
bedrag van € 6.589,00 exclusief btw .
Het resterende deel van de machines in het gehuurde w erd geveild. De
veilingopbrengst bedroeg € 28.000,- exclusief btw . Na aftrek van de
veilingcommissie en de kosten voor het opleveren van de loods w aarin de
geveilde goederen w aren gesitueerd, resteert een netto veilingopbrengst van
€ 23.450,- exclusief btw voor de boedel.

01-11-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

01-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Te gelde maken bedrijfsmiddelen.

01-08-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse voorraad (natuur)steen en brons

€ 18.387,50

€ 3.500,00

totaal

€ 18.387,50

€ 3.500,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Met betrekking tot de voorraad hebben diverse crediteuren een beroep
gedaan op een eigendomsvoorbehoud; stelde een partij zich op het standpunt
dat de voorraad aan haar rechtsgeldig w erd verpand en berichtten diverse
families de curator dat de aan hen toebehorende familiegrafstenen op de
bedrijfslocatie zouden zijn gesitueerd.
Verschillende partijen hebben voorafgaand aan het faillissement al
(geprobeerd) hun aanspraken geldend te maken. Zo heeft de vermeend
pandhouder voorafgaand aan het faillissement een groot deel van de voorraad
in vuistpand genomen en afgevoerd naar Stadskanaal. De resterende
voorraad bevindt zich in het gehuurde in Meerkerk alsmede in diverse
show rooms.
Gelet op het voorgaande en het aantal crediteuren/partijen dat haar eigendom
heeft geclaimd, is de omvang van de tot de boedel behorende voorraad niet
eenvoudig vast te stellen. Om een (nader) oordeel te kunnen vormen over de
boedel, verzocht de curator aan de rechter-commissaris om een
afkoelingsperiode ex art. 63a Fw af te kondigen. De afkoelingsperiode w erd
voor een periode van 2 maanden gelast.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

01-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De gemaakte aanspraken/eigendomsvoorbehouden zijn/w orden in kaart
gebracht en zullen de komende verslagperiode verder w orden afgew ikkeld. De
curator streeft ernaar de omvang van de tot de boedel behorende voorraad zo
spoedig mogelijk inzichtelijk te maken zodat deze te gelde kan w orden
gemaakt.

01-08-2019
1

V2: De eigendomsvoorbehouden w erden afgew ikkeld. De verpande voorraad
w erd na taxatie verkocht aan de pandhouder. De koopsom bedroeg €
18.387,50 btw verlegd. De kosten van de taxatie zijn door de pandhouder
gedragen. Door de pandhouder w erd voorts een boedelbijdrage voldaan.

01-11-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Domeinnaam

€ 350,00

totaal

€ 350,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator is gebleken van een domeinnaam. De curator zal indien mogelijk
trachten deze te gelde te maken.
De bankrekening die de gefailleerde vennootschap bij de ABN AMRO aanhield
vertoonde op datum faillissement een creditsaldo van EUR 2.035,57.

01-08-2019
1

V2: De domeinnaam w erd verkocht voor € 350,- exclusief btw .

01-11-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Te gelde maken domeinnaam.

01-08-2019
1

V2: Geen

01-11-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Diverse debiteuren

€ 189.969,24

€ 43.956,40

totaal

€ 189.969,24

€ 43.956,40

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens een door de bestuurder aangeleverde debiteurenlijst bedraagt de
debiteurenlast
€ 189.969,24. De curator is inmiddels overgegaan tot het aanschrijven van de
debiteuren. Tot op heden w erd een bedrag ontvangen van € 6.089,57.

01-08-2019
1

V2: Diverse debiteuren zijn tot integrale betaling van het openstaande bedrag
overgegaan. Zodoende w erd door de curator een bedrag van € 18.888,70
inclusief btw geïncasseerd. Diverse debiteuren hebben de juistheid van de
vermeende vordering betw ist. Ter afw ikkeling w erden diverse minnelijke
regelingen getroffen. Uit hoofde van de getroffen minnelijke regelingen w erd
een bedrag van € 10.197,60 inclusief btw ontvangen.

01-11-2019
2

V3: Inmiddels w erd er aan debiteurenbetalingen een bedrag van € 30.391,30
ontvangen, w aarop een bedrag van € 11.127,60 inclusief BTW ziet op
getroffen minnelijke regelingen.

31-01-2020
3

V4: Inmiddels w erd er aan debiteurenbetalingen een bedrag van € 34.683,90
ontvangen, w aarop een bedrag van € 12.927,60 inclusief BTW ziet op
getroffen minnelijke regelingen.

30-04-2020
4

V5: Inmiddels w erd er aan debiteurenbetalingen een bedrag van € 37.908,90
ontvangen, w aarop een bedrag van € 15.052,60 inclusief BTW ziet op
getroffen minnelijke regelingen.

30-07-2020
5

V6: Inmiddels w erd er aan debiteurenbetalingen een bedrag van € 43.477,40
ontvangen, w aarop een bedrag van € 17.923,60 inclusief BTW ziet op
getroffen minnelijke regelingen.

30-10-2020
6

V7: Inmiddels w erd er aan debiteurenbetalingen een bedrag van € 43.956,40
ontvangen, w aarop een bedrag van € 18.173,60 inclusief BTW ziet op
getroffen minnelijke regelingen.

29-01-2021
7

V8: Er w erden in de afgelopen verslagperiode geen betalingen meer
ontvangen. De curator is gebleken dat de debiteurenlijst per datum
faillissement niet volledig w as bijgew erkt. Een groot deel van de debiteuren
heeft dan ook inzichtelijk gemaakt dat de vordering reeds voorafgaand aan
het faillissement w as voldaan. Andere debiteuren bleken een verrekenbare,
betw iste of anderszins oninbare vordering te hebben. De curator verw acht
niet dat verdere inspanningen ter zake nog tot een bate zullen leiden, zodat
zij de incasso van de debiteurenpositie als afgew ikkeld beschouw t.

29-04-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Innen debiteuren.

01-08-2019
1

V2: De curator zal de inning van de debiteuren de komende verslagperiode
voortzetten.

01-11-2019
2

V3: De curator zal de inning van de debiteuren de komende verslagperiode
voortzetten.

31-01-2020
3

V4: De curator zal de inning van de debiteuren de komende verslagperiode
voortzetten.

30-04-2020
4

V5: De curator zal de inning van de debiteuren de komende verslagperiode
voortzetten.

30-07-2020
5

V6: De curator zal de inning van de debiteuren de komende verslagperiode
voortzetten.

30-10-2020
6

V7: De curator streeft ernaar de inning van de debiteurenportefeuille de
komende verslagperiode af te ronden.

29-01-2021
7

V8: Afgew ikkeld.

29-04-2021
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Vooralsnog w erden er geen vorderingen van banken ingediend.

5.2 Leasecontracten

01-08-2019
1

5.2 Leasecontracten
Er w as sprake van een drietal financial lease-overeenkomsten met betrekking
tot drie voertuigen. De betreffende leaseovereenkomsten w erden reeds
voorafgaand aan het faillissement afgekocht.
De gefailleerde vennootschap had via een operational lesaeovereenkomst de
beschikking over tw ee bedrijfsauto’s. De leaseovereenkomsten w erden
beëindigd en de auto’s w erden ingeleverd.
De gefailleerde vennootschap heeft uit hoofde van financial lease
overeenkomsten de beschikking over een vorkheftruck, een pallettruck en
diverse stellingen. De curator zal onderzoek doen naar de afkoopw aarden.

01-08-2019
1

V2: De geleasede goederen w erden inmiddels allen geretourneerd aan de
betreffende leasemaatschappijen.

01-11-2019
2

V3: De curator is gebleken dat er voorafgaand aan het faillissement een
tw eetal leaseobjecten zijn verkocht respectievelijk ontvreemd. Zo is de curator
ten aanzien van een van de objecten gebleken dat deze ruim een jaar
voorafgaand aan het faillissement zonder toestemming en medew erking van
de leasemaatschappij verkocht is gew orden aan een derde partij. De curator
heeft de stukken die betrekking hebben op de verkoop aan de
leasemaatschappij ter beschikking gesteld. Ten aanzien van het andere object
heeft de bestuurder gesteld dat het object voorafgaand aan het faillissement
is ontvreemd. De curator tracht, voor zover mogelijk, tezamen met de
leasemaatschappij te achterhalen w at de gang van zaken is gew eest.
De curator neemt deze informatie mee in haar onderzoek naar rechtmatigheid.

31-01-2020
3

V4: Nadere informatie w erd ontvangen en nader onderzoek w erd verricht. Het
leaseobject w erd uiteindelijk niet getraceerd. De leasemaatschappij heeft
aangegeven de kw estie zelf verder op te pakken.

30-04-2020
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Een crediteur heeft zich op het standpunt gesteld dat de voorraad aan haar
rechtsgeldig w erd verpand. De curator onderzoekt de juistheid van deze
stelling.

01-08-2019
1

V2: De curator is gebleken dat het pandrecht rechtsgeldig w erd gevestigd.

01-11-2019
2

V3: Er meldde zich nog een partij die aanspraak maakte op haar eigendom. De
curator is nog in afw achting van nadere informatie ter zake.

31-01-2020
3

V4: Nadere informatie w erd ontvangen. De kw estie is afgew ikkeld.

30-04-2020
4

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

01-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben een beroep gedaan op een eigendom(svoorbehoud).
Een en ander is uitgezocht en is/w ordt verder afgew ikkeld.

01-08-2019
1

V2: De curator heeft de rechten van derden inmiddels grotendeels afgew ikkeld.
De curator heeft een aantal eigenaren van grafstenen niet kunnen traceren.
Met de koper van de voorraad w erd afgesproken dat deze er voor zal
zorgdragen dat deze grafstenen bew aard zullen w orden. Voor zover er zich
nog partijen zullen melden, zal de curator trachten in overleg met de koper tot
afw ikkeling te komen.

01-11-2019
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

01-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

01-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.
€ 6.620,66

01-08-2019
1

01-11-2019
2

Toelichting
V2: Boedelbijdrage verkoop voorraad: € 3.500,- exclusief btw .
Boedelbijdrage grafstenen: € 3.120,66 exclusief btw .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie 5.2., 5.3 en 5.5.

01-08-2019
1

Zie 5.2, 5.3, 5.5 en 5.8.

01-11-2019
2

V3: Zie 5.2 en 5.3.

31-01-2020
3

V4: Afgew ikkeld.

30-04-2020
4

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

01-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

01-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

01-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

01-08-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

01-08-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

01-08-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

01-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

01-08-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator mocht van de bestuurder diverse administratie ontvangen. De
curator zal deze nog nader op rechtmatigheid onderzoeken.

01-08-2019
1

V2: Dient nog onderzocht te w orden.

01-11-2019
2

V3: In onderzoek.

31-01-2020
3

V4: In onderzoek.

30-04-2020
4

V5: In onderzoek.

30-07-2020
5

V6: In onderzoek.

30-10-2020
6

V7: De curator bestudeerde de ontvangen administratie. Zij is van oordeel dat
aan de boekhoudplicht niet is voldaan.

29-01-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2016 w erd gedeponeerd op 12 juni 2017. Nadien zijn er
geen jaarrekeningen meer opgemaakt laat staan gedeponeerd.

01-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

01-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de datum van oprichting is een dergelijke vordering reeds verjaard.
De curator zal daarom niet nader onderzoeken of aan de stortingsverplichting
is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt nog onderzocht.

Toelichting
V2: Dient nog onderzocht te w orden.

Toelichting
V3: In onderzoek.

Toelichting
V4: In onderzoek.

Toelichting
V5: In onderzoek.

Toelichting
V6: In onderzoek.

Toelichting
V7: Aan de boekhoudplicht en de publicatieplicht w erd in de drie jaar
voorafgaand aan het faillissement niet voldaan. Aangezien de bestuurder aan
deze verplichtingen niet heeft voldaan, heeft hij zijn taak onbehoorlijk vervuld
en w ordt ingevolge art. 2:248 lid 2 BW vermoed dat onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Over het
vermoeden en de gevolgen daarvan is met de bestuurder overleg gaande.

Toelichting
V8: Over de w ijze van besturen vond overleg plaats. De curator is van
oordeel dat de bestuurder het vermoeden niet heeft w eten te w eerleggen en
dat het handelen van de bestuurder naar de mening van de curator ook
anderszins als onbehoorlijk kw alificeert. De mogelijkheden tot het treffen van
een minnelijke regeling zijn onderzocht. De bestuurder heeft gesteld niet bij
machte te zijn ter zake de door de curator gemaakte verw ijten een regeling
te treffen. Uit verhaalinformatie van de belastingdienst blijkt dat de
bestuurder niet over verhaalsmogelijkheden beschikt. Bij gebreke van
verhaalsmogelijkheden is het treffen van rechtsmaatregelen niet opportuun.
Er resten op dit punt dan ook geen w erkzaamheden meer.

7.6 Paulianeus handelen

01-08-2019
1

01-11-2019
2

31-01-2020
3

30-04-2020
4

30-07-2020
5

30-10-2020
6

29-01-2021
7

29-04-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
W ordt nog onderzocht.
Ja

01-08-2019
1

01-11-2019
2

Toelichting
V2: De curator is gebleken van een paulianeuze rechtshandeling. Door de
betreffende partij is evenw el betw ist dat van een paulianeuze rechtshandeling
sprake is. Met de betreffende partij w erd overeenstemming bereikt over het
sluiten van een minnelijke regeling ter zake. Partijen zijn thans doende tot
vastlegging en formalisatie van de gemaakte afspraken te komen.

Toelichting
V3: Inmiddels w erd de minnelijke regeling geformaliseerd. Het uit hoofde van
de minnelijke regeling verschuldigde bedrag van € 10.000,- w erd op de
boedelrekening ontvangen.

31-01-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie 7.1, 7.5 en 7.6.

01-08-2019
1

V2: Nader onderzoek rechtmatigheid alsmede vastlegging en formalisatie van
de onder 7.6 genoemde minnelijke regeling.

01-11-2019
2

V3: Nader onderzoek rechtmatigheid.

31-01-2020
3

V5: Nader onderzoek rechtmatigheid.

30-07-2020
5

V6: Nader onderzoek rechtmatigheid.

30-10-2020
6

V7: Nader overleg bestuurder over het vermoeden van art. 2:248 lid 2 BW en
de gevolgen daarvan.

29-01-2021
7

V8: Nu is gebleken dat de bestuurder geen verhaal biedt, resten er geen
w erkzaamheden meer.

29-04-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 11.065,90

01-08-2019

Toelichting
Namens de verhuurder w erd een boedelvordering ter zake van de huur
ingediend.
€ 79.489,01

1

31-01-2020
3

Toelichting
Het UW V diende inmiddels ook een boedelvordering in.
€ 104.368,62

30-04-2020
4

Toelichting
Het betreft boedelvorderingen van de verhuurder en het UW V.
€ 110.455,91

30-10-2020
6

Toelichting
V6: Het betreft boedelvorderingen van de verhuurder en het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 127.561,00

01-08-2019
1

€ 127.731,00

01-11-2019
2

€ 138.761,00

30-04-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

01-08-2019
1

€ 89.295,11

31-01-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

01-08-2019
1

€ 9.510,72

31-01-2020
3

Toelichting
De heer Den Braven diende een loonvordering in.
€ 10.109,04
Toelichting
Zow el de heer Den Braven als de heer De Bruin dienden een loonvordering in.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30-04-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

01-08-2019
1

53

01-11-2019
2

66

31-01-2020
3

72

30-04-2020
4

73

30-10-2020
6

74

29-01-2021
7

75

29-04-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 105.892,91

01-08-2019
1

€ 338.824,71

01-11-2019
2

€ 377.312,91

31-01-2020
3

€ 398.831,54

30-04-2020
4

€ 364.623,37

30-07-2020
5

€ 398.716,74

30-10-2020
6

€ 399.416,74

29-01-2021
7

€ 417.303,20

29-04-2021
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om een verw achting uit te spreken ten aanzien van de
w ijze van afw ikkeling van het faillissement. Een en ander zal nog afhangen van
de definitieve beeldvorming en de te realiseren baten.

01-08-2019
1

V8: Onderhavig faillissement zal w orden opgeheven w egens de toestand van
de boedel.

29-04-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren.

01-08-2019
1

Geen

29-04-2021
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

01-08-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

01-08-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

01-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

01-08-2019
1

De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
- innen debiteuren;
- nader in kaart brengen van rechten derden en het afw ikkelen daarvan;
- te gelde maken activa boedel;
- onderzoek rechtmatigheid.

01-08-2019
1

V2: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

01-11-2019
2

- innen debiteuren;
- vastlegging en formalisatie van de onder 7.6 genoemde minnelijke regeling;
- onderzoek rechtmatigheid.
V3: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

31-01-2020
3

- innen debiteuren;
- onderzoek rechtmatigheid.
V4: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

30-04-2020
4

- innen debiteuren;
- onderzoek rechtmatigheid.
V5: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

30-07-2020
5

- innen debiteuren;
- onderzoek rechtmatigheid.
V6: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

30-10-2020
6

- innen debiteuren;
- onderzoek rechtmatigheid.
V7: de curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
-afronden inning debiteuren;
-nader overleg bestuurder over het vermoeden van art. 2:248 lid 2 BW en de
gevolgen daarvan.

29-01-2021
7

V8: Er resten geen w erkzaamheden meer. De curator onderhavig
faillissement dan ook voorgedragen voor opheffing w egens de toestand van
de boedel.

29-04-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet inzichtelijk.

01-08-2019
1

Dit betreft het eindverslag.

29-04-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

01-08-2019
1

V4: Geen.

30-04-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

