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Algemene gegevens
Naam onderneming
LVB Bemiddelingen B.V.

18-10-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap LVB Bemiddelingen B.V., statutair gevestigd te
Lelystad, met vestigingsadres Europalaan 400, 5e verdieping, 3526 KS Utrecht,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64496228.

18-10-2019
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met de bemiddeling van arbeid, voornamelijk
voor overheidsorganisaties.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 186.023,17

€ 731,84

€ 56.070,23

2016

€ 68.748,06

€ -14.639,30

€ 24,20

Toelichting financiële gegevens

18-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De omzetcijfers die zijn opgenomen zijn de bruto omzetcijfers. De netto
omzetcijfers bedragen:

18-10-2019
1

2017: € 40.635,52
2016: € 15.734,83
De jaarcijfers over 2018 zijn nog niet vastgesteld.

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

18-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

18-10-2019
1

€ 15.213,33

20-01-2020
2

€ 15.515,83

23-04-2020
3

€ 15.515,83

21-07-2020
4

€ 39.619,83

20-10-2020
5

€ 75.823,83

19-01-2021
6

€ 78.040,42

19-04-2021
7

€ 78.670,42

19-07-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-9-2019

18-10-2019
1

t/m
17-10-2019
van
18-10-2019

20-01-2020
2

t/m
20-1-2020
van
21-1-2020

23-04-2020
3

t/m
20-4-2020
van
21-4-2020

21-07-2020
4

t/m
20-7-2020
van
21-7-2020

20-10-2020
5

t/m
20-2-2021
van
21-10-2020

19-01-2021
6

t/m
18-1-2021
van
19-1-2021

19-04-2021
7

t/m
18-4-2021
van
19-4-2021
t/m
18-7-2021

Bestede uren

19-07-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 30 min

2

31 uur 18 min

3

26 uur 30 min

4

9 uur 12 min

5

12 uur 18 min

6

26 uur 24 min

7

9 uur 54 min

8

6 uur 18 min

totaal

159 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde onderneming is opgericht op 4 november 2015. Enig
bestuurder en aandeelhouder is W esley Lubbe.

18-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet van gebleken.

18-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator is gebleken van een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering
zal w orden geroyeerd.

18-10-2019
1

1.4 Huur
Niet van gebleken. Het bedrijfspand aan het vestigingsadres w erd gehuurd
door een andere onderneming, LVB Recruitment B.V.

18-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft ter zake de oorzaak van het faillissement het volgende
verklaard.
Na een moeizame start van de onderneming in november 2015, groeide de
onderneming daarna toch snel omdat het 'w egzetten' van ZZP’ers bij
overheden een vlucht nam. Een van de opdrachtgevers stelde als voorw aarde
dat 55% van de factuurw aarde moest w orden gestort op de G-rekening.
Daarnaast hadden verschillende opdrachtgevers een lange betaaltermijn. De
liquiditeit van de onderneming kw am hierdoor onder druk te staan. Om dit
probleem op te lossen heeft de onderneming een factormaatschappij
ingeschakeld. Vanw ege de kosten die daarbij gepaard gingen kw amen de
marges echter (nog meer) onder druk te staan.

18-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

18-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-9-2019

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

18-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van gebleken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

18-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

18-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Inventaris

Verkoopopbrengst
€ 302,50

Boedelbijdrage

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 302,50

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator is gebleken van diverse inventaris, zoals kasten, inventaris en
computers.

18-10-2019
1

De bank heeft afgezien van haar recht om haar pandrecht op de
bedrijfsmiddelen uit te w innen. Inmiddels heeft de curator de bedrijfsmiddelen,
met toestemming van de rechter-commissaris, verkocht voor een bedrag van €
250,00 exclusief BTW (€302,50 inclusief BTW ).

23-04-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van gebleken. De fiscus heeft vooralsnog geen vordering ingediend.

18-10-2019
1

Is van toepassing.

23-04-2020
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal trachten de inventaris te verkopen in overleg met de bank (zie
punt 5: zekerheden).

18-10-2019
1

De curator heeft de bank in de gelegenheid gesteld haar pandrecht uit te
w innen als separatist omdat er geen overeenstemming is bereikt ter zake een
boedelbijdrage en omdat de w aarde van de inventaris relatief beperkt is.

20-01-2020
2

Geen.

21-07-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van gebleken.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

18-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

18-10-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Restitutie G-rekening
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

18-10-2019
1

Van de fiscus is een bedrag van € 15.213,33 ontvangen betreffende een
restitutie van de G-rekening.

20-01-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

18-10-2019
1

De curator zal de bank een termijn stellen ex artikel 58 Faillissementsw et.

20-01-2020
2

Geen.

23-04-2020
3

Geen.

21-07-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Debiteuren te innen door pandhouders,
inning verloopt thans eveneens via de
boedel

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 38.398,86

Debiteuren innen door boedel

€ 255.534,81

€ 87.294,65

totaal

€ 293.933,67

€ 87.294,65

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie/ boekhouding die de curator heeft ontvangen van de
bestuurder maakt de curator op dat de gefailleerde onderneming in totaal €
55.222,70 te vorderen heeft van diverse debiteuren. Onderdeel van dit
totaalbedrag is een vordering van € 24.091,82 op een factormaatschappij. Die
factormaatschappij heeft mogelijk nog een vordering te verrekenen.

18-10-2019
1

De curator heeft de bank in de gelegenheid gesteld haar pandrecht uit te
w innen als separatist omdat er geen overeenstemming is bereikt ter zake een
boedelbijdrage.

20-01-2020
2

Inmiddels is de curator gebleken dat er ook nog niet gefactureerde
w erkzaamheden in rekening kunnen w orden gebracht bij opdrachtgevers van
de gefailleerde onderneming. Naar opgave van de bestuurder betreft het een
totaalbedrag van EUR 211.088,00. De curator heeft dit nog in onderzoek en is
in overleg met de pandhouders ter zake een boedelbijdrage met betrekking tot
deze debiteuren.

21-07-2020
4

Op datum faillissement zou het debiteurensaldo EUR 55.222,70 incl. BTW
hebben bedragen w elk bedrag door de pandhouders geïnd zou w orden. De
curator is inmiddels gebleken dat het bedrag van EUR 55.222,70 incl. BTW
onjuist is en EUR 38.398,86 incl. BTW behoort te zijn. W el is het juist dat het
bedrag van EUR 39.398,86 incl. BTW door de pandhouders w ordt geïnd.

20-10-2020
5

Zoals in het vorige verslag w erd opgemerkt, is gebleken dat door de
bestuurder nog diverse facturen opgemaakt moesten w orden voor
verschillende praefaillissementsdebiteuren. De bestuurder gaf aan dat er nog
ongeveer EUR 211.088,- excl. BTW gefactureerd zou moeten w orden.
Inmiddels heeft de bestuurder de betreffende facturen opgemaakt. Het totale
factuurbedrag van deze facturen bedraagt EUR 211.185,79 excl. BTW zijnde
een bedrag van EUR 255.534,81 incl. BTW . Ten aanzien van deze vorderingen
heeft de curator inmiddels overleg gevoerd met de pandhouders. De curator
zal deze vorderingen trachten te innen. De curator is voor de inning van deze
vorderingen met de pandhouders een boedelbijdrage voor het innen van de
debiteurenposities van 15% excl. BTW met een minimum van € 3.000,-- excl.
BTW overeengekomen. De curator schreef de debiteuren inmiddels aan. Er is
reeds een bedrag ter hoogte van € 23.474,00 incl. BTW geïnd.
Er w erd door de boedel inmiddels een bedrag van € 59.048,00 inclusief BTW
geïncasseerd. Met dit bedrag kunnen de eerste en tw eede pandhouder
volledig w orden voldaan. De inning van de beide debiteurenposities is
daarmee volledig bij de curator komen te rusten. De debiteuren die door de
pandhouders zouden w orden geïnd, zijn inmiddels door de curator
aangeschreven.

19-01-2021
6

V7: De eerste en tw eede pandhouder zijn inmiddels voldaan. Er w erd door de
boedel in de afgelopen verslagperiode een bedrag ter hoogte van € 28.876,65
inclusief BTW geïncasseerd. In totaal is inmiddels een bedrag ter hoogte van €
87.924,65 inclusief BTW geïncasseerd. Met een aantal debiteuren is de curator
in discussie over de hoogte/ verschuldigdheid van de openstaande vordering.

19-04-2021
7

V8: In de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen nieuw e bedragen
ter zake de debiteurenposities geïncasseerd. Inmiddels is gebleken dat een
drietal debiteurenposities oninbaar zijn. Er resten nog tw ee
debiteurenposities. Met deze debiteuren is de curator in discussie over de
hoogte / verschuldigdheid van de openstaande vorderingen. De curator heeft
deze debiteuren nogmaals aangeschreven. Eén van deze debiteuren heeft
de curator bericht eind juli met een reactie te komen. Ter zake de andere
openstaande vordering heeft de curator de bestuurder om een toelichting
gevraagd. Deze heeft zij nog niet mogen ontvangen. De bestuurder w erd ter
zake gerappelleerd.

19-07-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal, in overleg met de bank (zie punt 5 onder zekerheden), trachten
de debiteurenvorderingen te incasseren.

18-10-2019
1

Geen.

20-01-2020
2

De curator zal de debiteurenpositie betreffende de niet gefactureerde
vorderingen in beeld brengen en afspraken maken met de tw ee pandhouders
ter zake het incasseren van de betreffende vorderingen.

21-07-2020
4

De curator zal het innen van de debiteurenposities monitoren en hieromtrent
w erkzaamheden uitvoeren.

20-10-2020
5

De curator voerde in de afgelopen verslagperiode overleg met de beide
pandhouders. De komende verslagperiode zal zij tot financiële afw ikkeling met
de beide pandhouders overgaan.

19-01-2021
6

De curator voerde in de afgelopen verslagperiode eveneens overleg met
diverse debiteuren. De curator is gebleken dat de facturen die zij van de
bestuurder ontving, niet (volledig) overeen kw amen met de geaccordeerde
urenstaten. W aar mogelijk en voor zover thans inzichtelijk is/w ordt dit
gecorrigeerd. Met diverse debiteuren bestaat nog discussie over de
verschuldigdheid van het openstaande bedrag. De curator zal haar overleg
met de betreffende debiteuren de komende verslagperiode voortzetten. Voor
zover nog geen reactie w erd ontvangen, zal de curator aandringen op de
ontvangst daarvan.
V7: Zoals onder 4.1 van dit verslag is aangegeven, is de curator nog met
diverse debiteuren in discussie over de hoogte/verschuldigdheid van de
openstaande vordering. De curator zal het overleg met de debiteuren de
aankomende verslagperiode voortzetten. De curator streeft er naar in de
aankomende verslagperiode tot afw ikkeling van de debiteurenpositie te
komen.

19-04-2021
7

V8: Zoals onder 4.1 aangegeven is de curator met een tw eetal debiteuren in
discussie over de hoogte / verschuldigdheid van de openstaande vordering.
De curator zal dit overleg de volgende verslagperiode voortzetten en
trachten tot afw ikkeling van de debiteurenpositie te komen.

19-07-2021
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
De curator is gebleken dat er drie auto's w erden geleased, verdeeld over tw ee
leasemaatschappijen. De auto's zijn inmiddels ingeleverd bij de
leasemaatschappijen.

5.3 Beschrijving zekerheden

18-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is gebleken dat er ten behoeve van de ABN AMRO Bank N.V. een
pandrecht is gevestigd op de voorraad, vorderingen en inventaris.

18-10-2019
1

Inmiddels is de curator gebleken dat er ten behoeve van de Rabobank N.V.
een eerste pandrecht is gevestigd op de voorraad, vorderingen en inventaris.

20-01-2020
2

Inmiddels is de curator gebleken dat er ten behoeve van de ABN AMRO een
tw eede pandrecht is gevestigd op de voorraad, vorderingen en inventaris.
Volledigheidshalve merkt de curator op dat de Rabobank een eerste pandrecht
heeft en ABN Amro een tw eede pandrecht.

20-10-2020
5

5.4 Separatistenpositie
De ABN AMRO heeft de curator verzocht om de voorraad en inventaris te
verkopen en de debiteurenportefeuille te incasseren tegen voldoening van een
boedelbijdrage.

18-10-2019
1

De curator heeft de banken in de gelegenheid gesteld hun vordering uit te
w innen als separatist.

20-01-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de banken een termijn gesteld
ex artikel 58 Faillissementsw et ter zake het pandrecht op de roerende zaken.
Beide pandhouders hebben aangegeven hun pandrecht vrij te geven.

21-07-2020
4

De curator is nog in overleg met de pandhouders ter zake de
debiteurenvorderingen die betrekking hebben op nog niet gefactureerde
w erkzaamheden.
De curator is inmiddels met de pandhouders een boedelbijdrage voor het innen
van de debiteurenposities van 15% ex BTW van het totaal aan geïnde
debiteurenposities met een minimum van € 3.000,-- ex BTW overeengekomen.

20-10-2020
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

18-10-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

18-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

18-10-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal trachten om de voorraad en inventaris te verkopen en de
debiteurenportefeuille te incasseren.

18-10-2019
1

De curator zal de banken een termijn stellen ex artikel 58 Faillissementsw et
betreffende de uitw inning van zekerheden.

20-01-2020
2

De curator zal de debiteurenpositie betreffende de niet gefactureerde
vorderingen in beeld brengen en afspraken maken met de tw ee pandhouders
ter zake het incasseren van de betreffende vorderingen.

21-07-2020
4

De curator zal terzake de door haar geïnde debiteuren te zijner tijd nog dienen
af te rekenen met de pandhouders.

20-10-2020
5

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

18-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

18-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

18-10-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft onderzocht of een doorstart mogelijk w as maar dit bleek niet
mogelijk.

18-10-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

18-10-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

18-10-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

18-10-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

18-10-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal de boekhouding nog nader onderzoeken.

18-10-2019
1

Het onderzoek naar de boekhouding is nog niet voltooid.

20-01-2020
2

Er is voldaan aan de boekhoudplicht.

21-07-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2016 is niet tijdig, op 19 oktober 2018, gedeponeerd.

18-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

18-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is voldaan aan de volstortingsverplichting.

18-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal nog nader onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk

18-10-2019
1

bestuur. In het bijzonder zal zij onderzoek doen naar LVB Recruitment B.V.,
w elke onderneming op 28 februari 2019 is opgericht. LVB Recruitment B.V.
houdt zich blijkens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel bezig met Arbeidsbemiddeling/ Freelancers bemiddelen bij
gemeentes/overheid. De bestuurder van de gefailleerde onderneming is
eveneens bestuurder en enig aandeelhouder van LVB Recruitment B.V.
Laatstgenoemde onderneming is gevestigd op het w oonadres van de
bestuurder te Lelystad maar handelt LVB Recruitment B.V. vanaf hetzelfde
bedrijfsadres als de gefailleerde onderneming deed.

Toelichting
Het onderzoek naar de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur is nog
niet voltooid.
Ja

20-01-2020
2

23-04-2020
3

Toelichting
Inmiddels heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld op grond van
artikel 2:248 lid 1 BW omdat de bestuurder naar het oordeel van de curator
een deel van de activiteiten en de goodw ill zonder redelijke grond heeft
overgeheveld naar LVB Recruitment B.V. en het aannemelijk is dat dit een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator onderzoekt nog of er
een minnelijke regeling kan w orden bereikt ter zake de aansprakelijkheid.
LVB Recruitment B.V. is op 4 februari 2020 ook in staat van faillissement
verklaard met de aanstelling van de curator als curator en onder benoeming
van mr. C.P. Lunter als rechter-commissaris.
Ja

21-07-2020
4

Toelichting
In de afgelopen periode heeft de curator met toestemming van de rechtercommissaris een minnelijke regeling bereikt met de bestuurder ter zake de
bestuurdersaansprakelijkheid. Conform die regeling zal de bestuurder in 24
termijnen een bedrag van EUR 5.040,00 betalen. Het een en ander is
overeengekomen zonder erkenning van de aansprakelijkheid door de
bestuurder.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode w erd conform de regeling een bedrag van €
630,- ontvangen. De curator zal de betalingen in de komende verslagperiode
monitoren.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode w erd w ederom conform de regeling een
bedrag van € 630,-- ontvangen. De curator zal de betalingen in de komende
verslagperiode opnieuw monitoren.

Toelichting
V7: In de afgelopen verslagperiode w erd w ederom conform de regeling een
bedrag ter hoogte van € 630,-- ontvangen. De curator zal de betalingen in de
komende verslagperiode blijven monitoren.

20-10-2020
5

19-01-2021
6

19-04-2021
7

Toelichting
V8: In de afgelopen verslagperiode w erd w ederom conform de regeling een
bedrag ter hoogte van € 630,-- ontvangen. De curator zal de betalingen in de
komende verslagperiode blijven monitoren.

19-07-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal nog (nade) onderzoeken of er sprake is van paulianeus
handelen. In het bijzonder zal zij daarbij haar aandacht vestigen op de
activiteiten van LVB Recruitment B.V. en de cessie van vorderingen aan de
ingeschakelde factormaatschappij.

Toelichting
Nog in onderzoek.
Ja

18-10-2019
1

20-01-2020
2

23-04-2020
3

Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat het overhevelen van een deel van de
activiteiten en de goodw ill van LVB Bemiddelingen B.V. naar LVB Recruitment
B.V., zonder dat daarvoor een vergoeding is voldaan, kan w orden aangemerkt
als paulianeus. Omdat LVB Recruitment B.V. ook in staat van faillissement
verkeert treft de vernietiging van de onderliggende rechtshandelingen echter
geen doel.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal nader onderzoek doen naar de boekhouding, de activiteiten van
LVB Recruitment B.V. en de cessie van vorderingen aan de ingeschakelde
factormaatschappij.

18-10-2019
1

De curator zal haar onderzoek naar de boekhouding en de activiteiten van LVB
Recruitment B.V. voortzetten.

20-01-2020
2

De curator zal onderzoeken of er een minnelijke regeling kan w orden bereikt
me de bestuurder ter zake de bestuurdersaansprakelijkheid.

23-04-2020
3

De curator zal er op toezien dat de minnelijke regeling door de bestuurder
w ordt nagekomen.

21-07-2020
4

De curator zal er op toezien dat de minnelijke regeling door de bestuurder
w ordt nagekomen.

20-10-2020
5

De curator zal erop toezien dat de minnelijke regeling door de bestuurder
w ordt nagekomen.

19-01-2021
6

V7: De curator zal erop toezien dat de minnelijke regeling door de bestuurder
w ordt nagekomen.

19-04-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 5.287,63

23-04-2020
3

Toelichting
Dit betreft de boedelvordering van het UW V.
€ 6.083,46

21-07-2020
4

Toelichting
Dit betreft de boedelvordering van het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 156.221,86

20-01-2020
2

€ 158.351,86

23-04-2020
3

€ 158.351,86

21-07-2020
4

€ 155.563,93

19-01-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 2.194,80

23-04-2020
3

€ 2.194,80

21-07-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 76,98

23-04-2020
3

€ 76,98

21-07-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

18-10-2019
1

19

20-01-2020
2

23

23-04-2020
3

23

21-07-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 312.430,10

18-10-2019
1

€ 349.506,04

20-01-2020
2

€ 369.885,63

23-04-2020
3

€ 369.885,63

21-07-2020
4

€ 365.559,76

19-01-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

18-10-2019
1

Nog niet bekend.

20-01-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader inventariseren.

18-10-2019
1

Geen.

20-01-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

18-10-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-10-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

18-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal nader inventariseren w at de crediteurenlast is. Ook zal zij de
boekhouding nader onderzoeken, onderzoek doen naar de activiteiten van LVB
Recruitment B.V. en de cessie van vorderingen aan een factormaatschappij
nader onderzoeken. Voorts zal zij proberen de inventaris te verkopen en de
debiteurenportefeuille te incasseren.

18-10-2019
1

De curator zal de boekhouding nader onderzoeken. Ook zal zij haar onderzoek
naar de activiteiten van LVB Recruitment B.V. voortzetten. Voorts zal zij de
banken een termijn stellen ex artikel 58 Faillissementsrecht ter zake de
uitw inning van de gevestigde zekerheden.

20-01-2020
2

De curator zal onderzoeken of er een minnelijke regeling kan w orden bereikt
met de bestuurder ter zake bestuurdersaansprakelijkheid. Indien dat niet
mogelijk blijkt zal de curator overw egen om de rechter-commissaris te
verzoeken toestemming te verlenen om een gerechtelijke procedure te
starten.

23-04-2020
3

De curator zal er op toezien dat de minnelijke regeling die zij heeft getroffen
met de bestuurder door hem w ordt nagekomen.

21-07-2020
4

De curator zal de komende verslagperiode benutten om:
- innen debiteuren;
- innen regeling bestuurder.

20-10-2020
5

De curator zal de komende verslagperiode benutten om:
- financiële afw ikkeling positie eerste en tw eede pandhouder;
- innen debiteuren;
- innen restant minnelijke regeling bestuurder.

19-01-2021
6

V7: De curator zal de komende verslagperiode benutten om:
- innen debiteuren;
- innen restant minnelijke regeling bestuurder.’

19-04-2021
7

V8: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
- innen debiteuren;
- innen restant minnelijke regeling bestuurder.

19-07-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan nog geen uitspraken doen over de verw achte termijn voor
afw ikkeling van het faillissement.

18-10-2019
1

De curator kan nog geen uitspraken doen over de verw achte termijn voor
afw ikkeling van het faillissement.

20-01-2020
2

De curator kan nog niet aangeven w anneer het faillissement naar verw achting
kan w orden beëindigd.

23-04-2020
3

De curator zal het faillissement voordragen om te w orden afgew ikkeld nadat
de laatste termijn ter zake de minnelijke regeling is voldaan, over 2 jaar.

21-07-2020
4

Na voldoening minnelijke regeling zal onderhavig faillissement kunnen w orden
afgew ikkeld.

20-10-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
19-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

19-07-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

18-10-2019
1

Zie plan van aanpak.

20-01-2020
2

Zie plan van aanpak.

23-04-2020
3

Zie plan van aanpak.

21-07-2020
4

Zie 10.1.

20-10-2020
5

Zie 10.1.

19-01-2021
6

Zie 10.1.

19-04-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

