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Gegevens onderneming
Bij vonnis van 17 september 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland,
locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Schilders- en Afw erkingsbedrijf Van W onderen
B.V., tevens h.o.d.n. Van Vulpen VGO Utrecht (KvK-nummer: 30147666,
statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk gevestigd te (1231 LE) Loosdrecht aan
de Nieuw -Loosdrechtsedijk 200 a C112), met benoeming van mr. P.A.M.
Penders tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. F.A.M. Now ee tot
curator.
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Bij vonnis van 22 oktober 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Lelystad de faillissementen uitgesproken van de besloten vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid Rovu Beheer B.V. (KvK-nummer: 54981298,
statutair gevestigd te Hilversum, feitelijk gevestigd te (1231 LE) Loosdrecht
aan de Nieuw -Loosdrechtsedijk 200 a C112), Rovu Groep B.V. (KvK-nummer:
64114775, statutair en feitelijk gevestigd te (1216 GK) Hilversum aan de
Zeverijnstraat 24 F) en RV Onderhoud B.V. h.o.d.n. Van Vulpen
Vastgoedonderhoud en Van Vulpen Schilders en voorheen h.o.d.n. Van Vulpen
Vastgoedonderhoud B.V. (KvK-nummer: 59698357, statutair gevestigd te
Hilversum en feitelijk gevestigd te (3439 NX) Nieuw egein aan de Grote W ade
21 A), met benoeming van mr. P.A.M. Penders (rechtbank Midden-Nederland,
locatie Utrecht) tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. F.A.M. Now ee
tot curator.
Schilders- en Afw erkingsbedrijf Van W onderen B.V. (hierna: 'Van W onderen'),
Rovu Beheer B.V. (hierna: 'Rovu Beheer'), Rovu Groep B.V. (hierna: 'Rovu
Groep') en RV Onderhoud B.V. (hierna: 'RV Onderhoud') zullen hierna
gezamenlijk w orden aangeduid als 'gefailleerden'.
Aangezien Van W onderen ruim een maand eerder failleerde dan Rovu Beheer,
Rovu Groep en RV Onderhoud is reeds voor Van W onderen een eerste
faillissementsverslag gepubliceerd. Vanw ege de nauw e verbondenheid tussen
(de activiteiten van) gefailleerden zal – met toestemming van de rechtercommissaris – vanaf heden een geconsolideerd verslag uitgebracht w orden.

Activiteiten onderneming
Gefailleerden exploiteerden vanaf 2011 tot datum faillissement een schildersen afw erkingsbedrijf en voerden in dat kader opdrachten uit voor verschillende
– voornamelijk zakelijke - opdrachtgevers. In 2011 is de (indirect) bestuurder
gestart met RV Onderhoud, in 2013 heeft hij Van W onderen overgenomen.
Eerder, in 2012, w as al Schildersbedrijf Van Maren overgenomen. Deze
vennootschap is reeds in 2016 gefailleerd. In 2015 heeft vervolgens een fusie
plaatsgevonden met een schildersbedrijf in Haarlem. Deze fusie is echter in
hetzelfde jaar nog ontvlochten. Vanaf 2016 w erden de w erkzaamheden voor
de diverse opdrachtgevers feitelijk enkel w eer uitgevoerd door RV Onderhoud
en Van W onderen. Vanuit Rovu Groep w erd de organisatie aangestuurd en
w erden administratieve en w erkvoorbereidende w erkzaamheden verricht.
Rovu Beheer functioneerde als topholding. Gefailleerden hadden tot kort voor
de faillissementen tezamen 15 w erknemers in dienst.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Van W onderen
2018 € 1.218.194 € -535.275 € 355.729
2017 € 1.603.731 € 92.854
€ 522.951
2016 € 1.107.519 € -282
€ 309.947
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Rovu Groep
2018 € 608.257 € -188.402 € 214.469
2017 € 310.000
€ 7.343
€ 177.696
2016 € 210.000
€ -393.936 € 36.443
RV Onderhoud
2019 € 653.352
2018 € 1.164.054
2017 € 1.362.959

€ 224.619
€ - 195.005 € 530.725
€ 82.237
€ 161.306

In de eerste verslagperiode zijn financiële gegevens van RV Onderhoud en
Rovu Groep ontvangen. Van Rovu Beheer zijn (nog) geen financiële gegevens
bekend. De financiële gegevens van Van W onderen w aren reeds kort na haar
faillissement aan de curator aangeleverd. Ook deze gegevens staan hierboven
vermeld.
In de tw eede verslagperiode zijn geen financiële gegevens van Rovu Beheer
ontvangen (zie randnummer 7 – Rechtmatigheid). Voorts is gebleken dat nog
enige financiële gegevens van Van W onderen ontbreken.
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In de derde verslagperiode zijn de ontbrekende financiële gegevens niet
ontvangen. Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet aan
de hand van de beschikbare stukken (zie Randnummer 7 - Rechtmatigheid)

19-05-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
15
Toelichting
Tot kort voor het faillissement van Van W onderen w aren er bij gefailleerden
circa 15 w erknemers in dienst. Echter, toen duidelijk w erd dat naar alle
w aarschijnlijkheid ook Rovu Beheer, Rovu Groep en RV Onderhoud op korte
termijn zouden failleren, zouden nagenoeg alle w erknemers elders in dienst
zijn getreden. In ieder geval bijna alle schilders die w erkzaam w aren binnen de
groep zijn voor de faillissementsuitspraken bij een en dezelfde partij in dienst
getreden.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 0,00

19-11-2019
1

€ 3.177,34

19-02-2020
2

€ 12.628,67

19-05-2020
3

€ 11.518,81

18-08-2020
4

€ 25.217,56

18-11-2020
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Verslagperiode
van
22-10-2019

19-11-2019
1

t/m
18-11-2019
van
19-11-2019

19-02-2020
2

t/m
18-2-2020
van
19-2-2020

19-05-2020
3

t/m
18-5-2020
van
19-5-2020

18-08-2020
4

t/m
17-8-2020
van
18-8-2020
t/m
17-11-2020

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

43 uur 12 min

2

35 uur 24 min

3

19 uur 48 min

4

28 uur 12 min

5

36 uur 48 min

totaal

163 uur 24 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is (nader)onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden voor een doorstart van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerden.
Hiertoe heeft meermaals overleg plaatsgevonden met een geïnteresseerde
partij. Met deze partij is tot op heden (nog) geen overeenstemming bereikt
over de doorstart van de activiteiten van gefailleerden. Daarnaast zijn
w erkzaamheden verricht in het kader van het verkrijgen van de benodigde
informatie van gefailleerden, het ontslag van het personeel en het beoordelen
en vervolgens stilleggen van de op datum faillissementen lopende w erken.
Onder de bestede uren vallen ook alle uren die vanaf datum faillissement in
Van W onderen zijn gemaakt.
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In de tw eede verslagperiode zijn met name w erkzaamheden verricht in het
kader van het te gelde maken van de activa van gefailleerden alsmede het
ontruimen van de bedrijfslocatie te Nieuw egein.

19-02-2020
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In de derde verslagperiode zijn met name w erkzaamheden verricht in het
kader van het afw ikkelen van de zekerheidsrechten alsmede het overleg met
de partij door w ie een feitelijke doorstart lijkt te zijn gerealiseerd.
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In de eerste verslagperiode van Schilders- en Afw erkingsbedrijf Van W onderen
B.V. is een totaal aantal uren besteed van 42 uur en 42 minuten. Deze uren
zijn niet opgenomen onder de hierboven vermelde uren.

In de vierde verslagperiode zijn met name w erkzaamheden verricht in het
kader van het onderzoek naar de (mogelijk) feitelijke doorstart alsmede het
afw ikkelen van de zekerheidsrechten.

18-08-2020
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In de eerste verslagperiode van Schilders- en Afw erkingsbedrijf Van W onderen
B.V. is een totaal aantal uren besteed van 42 uur en 42 minuten. Deze uren
zijn niet opgenomen onder de hierboven vermelde uren.
In de vijfde verslagperiode zijn met name w erkzaamheden verricht in het
kader van de incasso van de verpande debiteurenvorderingen. Daarnaast
zijn w erkzaamheden verricht met betrekking tot het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.
In de eerste verslagperiode van Schilders- en Afw erkingsbedrijf Van
W onderen B.V. is een totaal aantal uren besteed van 42 uur en 42 minuten.
Deze uren zijn niet opgenomen onder de hierboven vermelde uren.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in RV Onderhoud en in Van W onderen w orden gehouden door
Rovu Groep, die tevens enig bestuurder van RV Onderhoud en Van W onderen
is. Bestuurder en enig aandeelhouder van Rovu Groep is Rovu Beheer. Van
laatstgenoemde vennootschap is de heer R. van Vulpen enig bestuurder en
aandeelhouder. De feitelijke schilder- afw erkingsw erkzaamheden w erden tot
datum faillissementen uitgevoerd vanuit RV Onderhoud en Van W onderen. De
organisatie en w erkvoorbereidende w erkzaamheden – te denken valt aan het
acquireren van nieuw e projecten, het calculeren van projecten en de inkoop
voor de projecten – w erden verricht vanuit RV Groep. Rovu Beheer fungeerde
als topholding.
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1.2 Lopende procedures
Vooralsnog is niet gebleken dat gefailleerden op datum faillissementen
betrokken w aren bij lopende procedures.

19-11-2019
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In de tw eede verslagperiode is niet gebleken van lopende procedures. Er
resteren geen w erkzaamheden.

19-02-2020
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerden hadden verzekeringen afgesloten ten aanzien van onder andere
de bedrijfsmiddelen en de voorraad. Een deel van de verzekeringen zijn per
faillissementsdatum geroyeerd. Ten aanzien van de overige verzekeringen
vindt thans nog nader onderzoek plaats.

19-11-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn alle lopende verzekeringen van gefailleerden
geëindigd. Er resteren geen w erkzaamheden.

19-02-2020
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1.4 Huur

1.4 Huur
Van W onderen, Rovu Beheer en Rovu Groep hebben geen
huurovereenkomsten ten aanzien van onroerend goed gesloten. RV
Onderhoud heeft een huurovereenkomst gesloten ten aanzien van een
bedrijfspand aan de Grote W ade 21A te Nieuw egein. Deze huurovereenkomst
is in deze verslagperiode op grond van artikel 39 Faillissementsw et opgezegd
met een opzegtermijn van maximaal drie maanden. Getracht zal w orden het
gehuurde op zo kort mogelijke termijn aan de verhuurder op te leveren. Voorts
hadden gefailleerden zow el financial als operational leaseovereenkomsten
gesloten ten aanzien van meerdere bedrijfsvoertuigen (zie ook randnummer
5.2 - Leasecontracten).
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In de tw eede verslagperiode is de huurovereenkomst ten aanzien van het
bedrijfspand aan de Grote W ade 21A te Nieuw egein geëindigd. Het pand is
aan de verhuurder opgeleverd. Ook de leaseovereenkomsten ten aanzien van
de bedrijfsvoertuigen zijn in de afgelopen verslagperiode geëindigd (zie
randnummer 5.2 – leasecontracten).
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de (indirect) bestuurder verkeerden gefailleerden sinds 2015 in
financieel zw aar w eer. Van W onderen zou zelfs al de jaren daarvoor moeite
hebben gehad om het hoofd boven w ater te houden. De bestuurder w ijst als
belangrijke oorzaken hiervoor aan de crisis in de bouw en de (te) harde groei
van de onderneming (in 2014 zouden er circa 74 schilders w erkzaam zijn
binnen de groep) in de jaren vanaf 2012. In 2016 is er vervolgens een
crediteurenakkoord tot stand gekomen, hetgeen ook de nodige druk gaf op de
liquiditeit van de groep. Na de brand, die in 2018 uitbrak op locatie van
gefailleerden, w as volgens de bestuurder – omdat een groot deel van de
schade niet onder de dekking van de verzekering viel – het faillissement van
Van W onderen (17 september 2019) zo goed als onafw endbaar. Gefailleerden
hadden een tw eetal kredietfaciliteiten alsmede een lening afgesloten bij
Rabobank. Als gevolg van het faillissement Van W onderen heeft Rabobank kort
na het faillissement van Van W onderen de financieringsovereenkomsten
opgezegd en de betaalrekeningen geblokkeerd. Daardoor zouden Rovu Groep,
Rovu Beheer en RV Onderhoud niet langer in staat zijn gew eest om de
vorderingen van hun schuldeisers te voldoen en zouden de salarissen voor de
maand oktober 2019 onbetaald zijn gebleven. De faillissementen w aren
daardoor volgens het bestuur onafw endbaar. Het faillissement is op verzoek
van de Belastingdienst uitgesproken.
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In het oorzakenonderzoek zullen de oorzaken van de faillissementen nader
w orden onderzocht.
Uit het oorzakenonderzoek is niet gebleken van andere oorzaken van het
faillissement dan hiervoor genoemd. Er resteren geen w erkzaamheden.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
3

19-11-2019
1

Toelichting
Op datum faillissementen w aren er bij gefailleerden in ieder geval nog 3
w erknemers in dienst (RV Onderhoud: 1 en Van W onderen: 2). Tot kort voor 22
oktober 2019 (datum faillissementen van Rovu Groep, Rovu Beheer en RV
Onderhoud) w aren volgens de bestuurder nog circa 15 w erknemers in dienst
(RV Onderhoud: 13 en RV Groep: 2).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
30
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Toelichting
In het jaar voor faillissement w aren circa 30 w erknemers in dienst van
gefailleerden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

24-10-2019

1

RV Onderhoud

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Aan de tw ee w erknemers van Van W onderen is op 20 september 2019
schriftelijke ontslag aangezegd.
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Gefailleerden hadden op datum faillissementen in ieder geval 3 w erknemers in
dienst. Kort voorafgaand aan de faillissementen zouden er nog 15 w erknemers
in dienst zijn gew eest. Aan de tw ee w erknemers van Van W onderen is op 20
september 2019 het ontslag aangezegd. Aan de w erknemer van RV
Onderhoud op 22 oktober 2019. Nadat de w erknemers met machtiging van de
rechter-commissaris (artikel 40 Fw ) het ontslag zijn aangezegd, heeft een
intake met het UW V plaatsgevonden ten einde de loongarantieregeling in
w erking te laten treden.
Van in ieder geval 12 (voormalig) w erknemers van gefailleerden zouden de
arbeidsovereenkomsten reeds kort voorafgaand aan de faillissementen zijn
opgezegd en geëindigd. Dit w ordt nog nader onderzocht.
In de tw eede verslagperiode zijn de w erkzaamheden omtrent het personeel
van gefailleerden afgerond. Het onderzoek naar de opzeggingen van de
arbeidsovereenkomsten voorafgaand aan de faillissementen w ordt in de
komende verslagperiode voortgezet.
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Uit onderzoek van UW V zou blijken dat 12 w erknemers van gefailleerden hun
arbeidsovereenkomsten reeds voorafgaand aan het faillissement zouden
hebben opgezegd. Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

19-05-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerden hadden op datum faillissementen geen onroerende zaken in
eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Omdat gefailleerden op datum faillissementen geen onroerende zaken in
eigendom hadden, resteren er geen w erkzaamheden.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 8.659,43

€ 5.743,62

€ 8.659,43

€ 5.743,62

Scooter
Bedrijfsvoertuigen
Gereedschappen
W erkmateriaal
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
RV Onderhoud heeft een bedrijfsvoertuig en een scooter in eigendom.
Daarnaast heeft zij onder meer een (zeer) beperkte hoeveelheid
gereedschappen en w erkmateriaal in eigendom. Van W onderen heeft vijf
bedrijfsvoertuigen in eigendom. Rabobank heeft een pandrecht op de
bedrijfsmiddelen van zow el RV Onderhoud als Van W onderen (zie randnummer
5 – Bank/Zekerheden). De vijf bedrijfsvoertuigen van Van W onderen zijn reeds
in de eerste verslagperiode van Van W onderen door de pandhouder
opgehaald ten einde deze te gelde te maken.
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In de tw eede verslagperiode is ook het bedrijfsvoertuig van RV Onderhoud
opgehaald door Rabobank. De executieopbrengsten van de verpande
voertuigen zijn thans nog niet bekend.

19-02-2020
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Voorts zijn de gereedschappen en het w erkmateriaal van RV Onderhoud
middels een veiling te gelde gemaakt. In de komende verslagperiode zal een
afrekening plaatsvinden met Rabobank ter zake de gerealiseerde
veilingopbrengst.
In deze verslagperiode is met Rabobank overeenstemming bereikt over de
afrekening ter zake de thans gerealiseerde veilingopbrengst. Van Rabobank is
nog geen opgave ontvangen ter zake de door haar te gelde gemaakte
verpande voertuigen.

19-05-2020
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In deze verslagperiode heeft een afrekening met de pandhouder
plaatsgevonden ter zake de reeds gerealiseerde veilingopbrengst. Voorts is
van Rabobank een opgave ontvangen ter zake de opbrengst van een deel van
de verpande voertuigen. Daarnaast is in deze verslagperiode de restveiling
afgerond, w aarbij de scooter van RV Onderhoud te gelde is gemaakt. De
veilingopbrengst dient in de komende verslagperiode op de
faillissementsrekening te w orden ontvangen, w aarna een afrekening met de
pandhouder zal plaatsvinden.
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In deze verslagperiode is van Rabobank een opgave ontvangen ter zake de
opbrengst van de overige verpande voertuigen. Daarnaast is de
veilingopbrengst van de scooter op de faillissementsrekening ontvangen.
Vervolgens heeft de afrekening met de pandhouder over de verkochte
bedrijfsmiddelen plaatsgevonden.

18-11-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de bodemzaken op grond van artikel
21 Invorderingsw et 1990.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende verslagperiode(n) zullen de resterende bedrijfsmiddelen van
gefailleerden te gelde w orden gemaakt.
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In de komende verslagperiode zal een afrekening plaatsvinden met Rabobank
ter zake de gerealiseerde opbrengst van de gereedschappen en het
w erkmateriaal. Voorts dient nog de scooter van RV Onderhoud te gelde te
w orden gemaakt.

19-02-2020
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In deze verslagperiode is met Rabobank overeenstemming bereikt over de
afrekening ter zake de thans gerealiseerde veilingopbrengst. In een komende
verslagperiode zal nog een restveiling plaatsvinden. Over de
verkoopopbrengst van de restveiling dient vervolgens met de pandhouder te
w orden afgerekend.
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In de komende verslagperiode zal een afrekening met de pandhouder
plaatsvinden ter zake de opbrengst van de restveiling. Voorts dient van
Rabobank een opgave te w orden ontvangen van de opbrengsten van de
overige verpande voertuigen.

18-08-2020
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In deze verslagperiode zijn de resterende bedrijfsmiddelen te gelde gemaakt
en heeft de financiële afw ikkeling hiervan plaatsgevonden. Er resteren geen
w erkzaamheden.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Onderhanden w erk
Op datum faillissementen hadden zow el Van W onderen als RV Onderhoud een
aantal projecten lopen w aaruit een onderhanden w erkpositie kon volgen.
Direct na datum faillissementen zijn deze projecten stilgelegd en heeft er een
opname plaatsgevonden van de stand van deze w erken teneinde te kunnen
beoordelen of er sprake w as van een (te gelden te maken) onderhanden
w erkpositie. Uit de eerste bevindingen die uit de opnames volgden, is
gebleken dat de projecten in ieder geval niet door gefailleerden konden
w orden afgerond, ook niet aangezien gefailleerden op datum faillissementen
niet meer over voldoende w erknemers beschikten (zie ook randnummer 6 –
Voortzetten). Thans is in onderzoek of uit de opnames van de stand van de
w erken nog vorderingen blijken op een of meerdere opdrachtgevers.
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Voorraad
RV Onderhoud heeft een (zeer) beperkte hoeveelheid voorraad verf en andere
verbruiksartikelen in eigendom.
Onderhanden w erk
In de tw eede verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de eventuele
vorderingen op de opdrachtgevers uit hoofde van het onderhanden w erk.

19-02-2020
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Voorraad
In de tw eede verslagperiode zijn de voorraadartikelen van RV Onderhoud
middels een veiling te gelde gemaakt. Ter zake de gerealiseerde
veilingopbrengst dient een afrekening plaats te vinden met de pandhouder (zie
Randnummer 3.3 – Bedrijfsmiddelen).
Onderhanden w erk
In deze verslagperiode is het onderzoek naar de eventuele vorderingen uit
hoofde van het onderhanden w erk voortgezet.

19-05-2020
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Voorraad
In deze verslagperiode is met Rabobank de afrekening overeengekomen ter
zake de veilingopbrengst van de voorraadartikelen. De verkoopopbrengst van
de geveilde voorraad is onderdeel van de opbrengst van de bedrijfsmiddelen
(zie randnummer 3.3. – Bedrijfsmiddelen).
Onderhanden w erk
In deze verslagperiode heeft overleg met diverse opdrachtgevers
plaatsgevonden ter zake het (mogelijk) nog te factureren onderhanden w erk
alsmede de openstaande debiteurenvorderingen.

18-08-2020
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Voorraad
De voorraadartikelen die gefailleerden in eigendom hadden, zijn reeds te gelde
gemaakt. De verkoopopbrengst van de geveilde voorraad is onderdeel van de
opbrengst van de bedrijfsmiddelen (zie randnummer 3.3. – Bedrijfsmiddelen).
Onderhanden w erk
In deze verslagperiode is het overleg met diverse opdrachtgevers omtrent
het nog te factureren onderhanden w erk afgerond. Eventuele vorderingen op
de opdrachtgevers zijn geïncasseerd in het kader van de incasso van
verpande debiteurenvorderingen (zie Randnummer 4 – Debiteuren).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

18-11-2020
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de komende verslagperiode(n) zal het onderzoek naar mogelijke uit de op
datum faillissementen lopende opdrachten voortvloeiende vorderingen op
opdrachtgevers w orden afgerond en zullen de voorraden van RC Onderhoud te
gelde w orden gemaakt.

19-11-2019
1

In de komende verslagperiode w ordt het onderzoek naar de mogelijke
vorderingen op opdrachtgevers voortgezet. Voorts zal een afrekening
plaatsvinden met de pandhouder ter zake de gerealiseerde veilingopbrengst
van de voorraadartikelen.

19-02-2020
2

Het onderzoek naar de mogelijke vorderingen op opdrachtgevers uit hoofde
van onderhanden w erk w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

19-05-2020
3

De w erkzaamheden met betrekking tot het (mogelijk) nog te factureren
onderhanden w erk w orden in de komende verslagperiode (mede in het kader
van de w erkzaamheden ter zake de debiteurenvorderingen) afgerond.

18-08-2020
4

De w erkzaamheden omtrent (de facturatie van) het onderhanden w erk zijn in
deze verslagperiode afgerond. Er resteren geen w erkzaamheden.

18-11-2020
5

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vooralsnog is niet gebleken dat gefailleerden per datum faillissement andere
activa in eigendom zouden hebben.

19-11-2019
1

Er is niet gebleken dat gefailleerden andere activa in eigendom hebben.

19-05-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Omdat (nog) niet is gebleken van andere activa die eigendom zijn van
gefailleerden, resteren er (vooralsnog) geen w erkzaamheden.

19-11-2019
1

Omdat niet is gebleken dat gefailleerden andere activa in eigendom hebben,
resteren er geen w erkzaamheden.

19-05-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Van W onderen

€ 38.177,93

€ 2.597,21

€ 6.920,13

RV Onderhoud

€ 142.593,68

€ 15.913,70

€ 7.956,85

totaal

€ 180.771,61

€ 18.510,91

€ 14.876,98

Toelichting debiteuren
In de eerste verslagperiode zijn de debiteurenlijsten van RV Onderhoud en
Van W onderen van de (indirect) bestuurder ontvangen. Uit de administraties
van gefailleerden blijkt dat RV Onderhoud een debiteurenportefeuille van €
142.593,68 (inclusief btw ) heeft. Van W onderen heeft een
debiteurenportefeuille ter hoogte van € 38.177,93 (inclusief btw ). Rabobank
heeft een pandrecht op de debiteurenvorderingen van RV Onderhoud en Van
W onderen (zie ook randnummer 5 – Bank/Zekerheden). In deze
verslagperiode heeft met de pandhouder overleg plaatsgevonden over het te
gelde maken van deze debiteurenvorderingen.

19-11-2019
1

In de tw eede verslagperiode is nader onderzoek verricht naar de
mogelijkheden om de debiteurenvorderingen ten behoeve van de pandhouder
te gelde te maken.

19-02-2020
2

In de derde verslagperiode heeft nader overleg met de pandhouder
plaatsgevonden over de voorw aarden voor de incasso van de openstaande
debiteurenvorderingen.

19-05-2020
3

In de vierde verslagperiode zijn - met toestemming van de rechter-commissaris
- afspraken met de pandhouder gemaakt ter zake de incasso van de
openstaande debiteurenvorderingen. De w erkzaamheden met betrekking tot
het incasseren van de vorderingen ten behoeve van de pandhouder zijn
aangevangen.

18-08-2020
4

In de vijfde verslagperiode zijn de w erkzaamheden met betrekking tot het
incasseren van de vorderingen ten behoeve van de pandhouder voortgezet.
Over de reeds gerealiseerde opbrengst heeft een (tussentijdse) afrekening
met Rabobank plaatsgevonden.

18-11-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode(n) dienen de debiteurenvorderingen in overleg
met de pandhouder te w orden geïncasseerd.

19-11-2019
1

In de komende verslagperiode w orden de w erkzaamheden omtrent het
incasseren van de debiteurenvorderingen ten behoeve van de pandhouder
voortgezet.

19-02-2020
2

In de komende verslagperiode zullen – na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris - de w erkzaamheden omtrent het incasseren van de
debiteurenvorderingen ten behoeve van de pandhouder w orden voortgezet.

19-05-2020
3

In de komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden omtrent het
incasseren van de debiteurenvorderingen ten behoeve van de pandhouder
w orden voortgezet.

18-08-2020
4

De w erkzaamheden met betrekking tot de incasso van de verpande
debiteurenvorderingen zullen in de komende verslagperiode w orden
voortgezet. Indien daarbij aanvullende opbrengsten w orden gerealiseerd, zal
daaromtrent een afrekening met de pandhouder plaatsvinden.

18-11-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 568.172,75

19-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering op gefailleerden uit hoofde van een lening en
een tw eetal kredietfaciliteiten. Gefailleerden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
de bancaire schuld uit hoofde van deze financieringsovereenkomsten.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerden hadden diverse bedrijfsvoertuigen in operational en financial
lease. Een deel van de leaseovereenkomsten is reeds voor de faillissementen
beëindigd en een tw eetal overeenkomsten zijn ten gevolge van het
faillissement van Van W onderen ontbonden. Vijf voertuigen (drie financial en
tw ee operational) zijn reeds geretourneerd aan de leasemaatschappijen. In de
komende verslagperiode zullen de resterende voertuigen w orden
geretourneerd en zal – indien aan de orde - een afrekening ten aanzien van
de verkoopopbrengsten van de financial leasevoertuigen plaatsvinden.

19-11-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft een afrekening plaatsgevonden ten
aanzien van de verkoopopbrengsten van de financial leasevoertuigen. Daaruit
is een opbrengst gerealiseerd ter hoogte van € 1.793,82. Voorts zijn alle
resterende voertuigen geretourneerd aan de leasemaatschappijen. Er
resteren geen w erkzaamheden.

19-02-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft uit hoofde van een leningsovereenkomst alsmede een tw eetal
kredietfaciliteiten pandrechten op de bedrijfsmiddelen en de
debiteurenportefeuilles van gefailleerden verkregen.

19-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Rabobank bekleedt ten aanzien van de bedrijfsmiddelen en de
debiteurenvorderingen een separatistenpositie.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

19-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich een drietal crediteuren gemeld die een eigendomsvoorbehoud
pretendeert. Thans w ordt nagegaan of de desbetreffende goederen nog
aanw ezig zijn bij gefailleerden en of er sprake is van rechtsgeldige
eigendomsvoorbehouden.

19-11-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn de eigendomsvoorbehouden van tw ee
crediteuren afgew ikkeld. Het eigendomsvoorbehoud dat door de derde
crediteur is ingeroepen, zal in de komende verslagperiode w orden afgew ikkeld.

19-02-2020
2

In deze verslagperiode is aan de derde crediteur gevraagd om haar
eigendommen op te halen. Dit is echter nog niet gebeurd.

19-05-2020
3

In de vijfde verslagperiode is de positie van de derde crediteur die een
eigendomsvoorbehoud had ingeroepen, afgew ikkeld. Er resteren geen
w erkzaamheden.

18-11-2020
5

5.6 Retentierechten
Geen van de crediteuren heeft zich beroepen op een retentierecht.

19-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Geen van de crediteuren heeft zich beroepen op een recht van reclame.

19-11-2019
1

In de tw eede verslagperiode hebben zich geen crediteuren gemeld die een
beroep hebben gedaan op een recht van reclame. Omdat de w ettelijke termijn
voor het inroepen van een recht van reclame reeds is verstreken, resteren er
geen w erkzaamheden.

19-02-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 4.813,12

19-05-2020
3

€ 20.620,60

18-11-2020
5

Toelichting
Er zijn boedelbijdragen ontvangen in het kader van de verkoop van de
bedrijfsmiddelen en de incasso van de debiteurenvorderingen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de eerste verslagperiode is de zekerhedendocumentatie beoordeeld en is
gebleken dat de zekerheden rechtsgeldig zijn gevestigd. Tevens heeft overleg
met Rabobank plaatsgevonden ten aanzien van de afw ikkeling van de
zekerheidsrechten. In de komende verslagperiode zal dit overleg w orden
voorgezet. Voorts zullen de eigendomsvoorbehouden w orden beoordeeld en
indien nodig w orden afgew ikkeld.

19-11-2019
1

In de komende verslagperiode zullen de pandrechten van Rabobank op de
bedrijfsmiddelen en debiteurenportefeuilles verder w orden afgew ikkeld en zal
het eigendomsvoorbehoud van de derde crediteur w orden afgew ikkeld.

19-02-2020
2

In de komende verslagperiode dient het pandrecht van Rabobank op de
debiteurenportefeuille te w orden afgew ikkeld. Voorts zal het
eigendomsvoorbehoud van de derde crediteur moeten w orden afgew ikkeld.
Ten slotte dient met de pandhouder te w orden afgerekend over de
verkoopopbrengst van de restveiling.

19-05-2020
3

In de komende verslagperiode w orden de w erkzaamheden met betrekking tot
het incasseren van de verpandedebiteurenvorderingen voortgezet. Voorts zal
een afrekening ter zake de opbrengst van de restveiling plaatsvinden en dient
een opgave van de opbrengsten van de overige verpande voertuigen te
w orden ontvangen. Tot slot zal het eigendomsvoorbehoud van de derde
crediteur moeten w orden afgew ikkeld.

18-08-2020
4

In de komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden met betrekking tot
het incasseren van de verpande debiteurenvorderingen w orden voortgezet.

18-11-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In de eerste verslagperiode zijn de mogelijkheden onderzocht om de
bedrijfsactiviteiten van gefailleerden tijdelijk voort te zetten, om zo in ieder
geval (een deel van) het onderhanden w erk af te kunnen maken. Nadat er
direct na datum faillissementen opnames van de stand van de w erken w aren
gemaakt, bleek dat een tijdelijke voortzetting bij zow el Van W onderen als RV
Onderhoud niet tot de mogelijkheden behoorde, mede aangezien gefailleerden
niet meer over (voldoende) personeel beschikten. Voorts bleek dat de kosten
van de voortzetting niet door de te verw achte omzet konden w orden
gedragen. Direct na het faillissement van Van W onderen hebben de tw ee
w erknemers van Van W onderen – na verkregen toestemming van de rechtercommissaris - nog w el gedurende de periode 17 tot en met 21 september 2019
schilderw erkzaamheden voor RV Onderhoud verricht. Deze w erkzaamheden
zijn vervolgens in rekening gebracht bij het toen nog niet failliete RV
Onderhoud.

6.2 Financiële verslaglegging

19-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Voor de direct na het faillissement van Van W onderen door haar ten behoeve
van RV Onderhoud verrichte schilderw erkzaamheden, is aan RV Onderhoud
een bedrag ad € 2.053,98 (inclusief btw ) gefactureerd. Betaling van de factuur
is niet ontvangen en vervolgens is RV Onderhoud in staat van faillissement
verklaard. Er zijn geen kosten gemaakt.

19-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Gelet op het faillissement van RV Onderhoud zal de openstaande factuur van
Van W onderen ter verificatie w orden ingediend.

19-11-2019
1

In de tw eede verslagperiode is de openstaande factuur van Van W onderen ter
verificatie ingediend in het faillissement van RV Onderhoud. Er resteren geen
w erkzaamheden.

19-02-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In deze verslagperiode hebben diverse partijen zich gemeld die geïnteresseerd
w aren in een doorstart van (een deel van) de onderneming van gefailleerden.
Met een van deze partijen is in deze verslagperiode meermaals overleg
gevoerd. Tot op heden is echter (nog) geen overeenstemming met deze partij
bereikt.

19-11-2019
1

In de tw eede verslagperiode is met de voornoemde partij geen
overeenstemming bereikt ter zake de doorstart van de activiteiten van
gefailleerden. Thans w orden de omstandigheden omtrent een mogelijke
(feitelijke) doorstart door deze partij nader onderzocht.

19-02-2020
2

In de derde verslagperiode is het onderzoek naar de omstandigheden omtrent
een mogelijke (feitelijke) doorstart voortgezet. Daaromtrent heeft overleg met
de voornoemde partij plaatsgevonden.

19-05-2020
3

In de vierde verslagperiode is het onderzoek naar de mogelijke feitelijke
doorstart voortgezet.

18-08-2020
4

In de vijfde verslagperiode is het onderzoek naar de mogelijke feitelijke
doorstart voortgezet.

18-11-2020
5

6.5 Verantwoording
(Nog) niet van toepassing.

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

19-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende verslagperiode zal getracht w orden om overeenstemming te
bereiken over de doorstart van (een deel van) de onderneming van
gefailleerden.

19-11-2019
1

In de komende verslagperiode zullen de omstandigheden omtrent een
mogelijke (feitelijke) doorstart nader w orden onderzocht.

19-02-2020
2

In de komende verslagperiode(n) zal het onderzoek naar de omstandigheden
omtrent een mogelijke (feitelijke) doorstart w orden voortgezet.

19-05-2020
3

In de komende verslagperiode(n) zal het onderzoek naar de omstandigheden
omtrent een mogelijke (feitelijke) doorstart w orden voortgezet.

18-08-2020
4

In de komende verslagperiode(n) zal het onderzoek naar de omstandigheden
omtrent een mogelijke (feitelijke) doorstart w orden voortgezet.

18-11-2020
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is (een deel van) de (financiële) administratie van
gefailleerden ontvangen en veiliggesteld. Een aantal financiële stukken van
Van W onderen en Rovu Beheer dient nog te w orden ontvangen. Zodra deze
gegevens zijn ontvangen, zal kunnen w orden beoordeeld of voldaan is aan de
boekhoudplicht.

19-11-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn de ontbrekende financiële gegevens van Van
W onderen en Rovu Beheer niet ontvangen.

19-02-2020
2

In de derde verslagperiode zijn de ontbrekende financiële gegevens van Van
W onderen en Rovu Beheer niet ontvangen. Er dient derhalve (vooralsnog)
vanuit te w orden gegaan dat ten aanzien van deze tw ee vennootschappen
niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Ten aanzien van Rovu Groep en RV
Onderhoud zal aan de hand van de beschikbare gegevens in de komende
verslagperiode w orden onderzocht of is voldaan aan de boekhoudplicht.

19-05-2020
3

In de vierde verslagperiode zijn de financiële gegevens van Rovu Groep en RV
Onderhoud bestudeerd. Nader onderzoek is vereist teneinde vast te kunnen
stellen of aan de boekhoudplicht is voldaan.

18-08-2020
4

In de vijfde verslagperiode zijn van verschillende vennootschappen
aanvullende financiële gegevens ontvangen. Bestudering van de beschikbare
stukken w ijst uit dat de administratie van gefailleerden gebreken vertoont en
dat enkele essentiële bescheiden niet voor handen lijken te zijn. Daarmee
lijkt niet te zijn voldaan aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW .

18-11-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Van W onderen en RV Onderhoud hebben de jaarrekeningen over de jaren
2016, 2017 en 2018 tijdig gedeponeerd. Ook de jaarrekeningen 2016 en 2018
van Rovu Groep en Rovu Beheer zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekeningen
2017 van Rovu Groep en Rovu Beheer zijn gedeponeerd maar niet tijdig.
Derhalve is met betrekking tot deze vennootschappen niet voldaan aan de
deponeringsplicht.

19-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien hun omvang hebben gefailleerden geen controleplicht, om w elke reden
geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden (artikel 2:396 lid 1 BW ).

19-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ten aanzien van de stortingsverplichting van Van W onderen en Rovu Beheer
geldt dat deze vennootschappen in 1998 respectievelijk 2012 zijn opgericht.
Mogelijke vorderingen uit hoofde van het niet voldoen aan de volstortingsplicht
van de aandelen zijn derhalve verjaard. In de komende verslagperiode(n) zal
w ordt onderzocht of ten aanzien van RV Onderhoud en Rovu Groep aan de
stortingsverplichting is voldaan.

19-11-2019
1

In deze verslagperiode is gebleken dat ook ten aanzien van RV Onderhoud en
Rovu Groep de verjaringstermijn voor de vordering tot volstorting van de
aandelen ten tijde van het faillissement reeds w as verstreken. Er resteren
derhalve geen w erkzaamheden.

19-05-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

19-02-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

19-02-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode is een deel van de (financiële) administratie
ontvangen en hebben diverse gesprekken met de (indirect) bestuurder
plaatsgevonden ter zake de aanloop naar en oorzaken van de faillissementen.
De resterende financiële stukken van Rovu Beheer en Van W onderen dienen
nog te w orden ontvangen. Na ontvangst hiervan zullen de onderzoeken
w orden voortgezet.

19-11-2019
1

De resterende financiële stukken zijn tot op heden niet ontvangen. Deze
stukken dienen in de komende verslagperiode te w orden ontvangen.

19-02-2020
2

In deze verslagperiode zijn de resterende financiële stukken van Van
W onderen en Rovu Beheer niet ontvangen. Het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) op basis van
de beschikbare stukken w orden voortgezet.

19-05-2020
3

In deze verslagperiode zijn geen nieuw e financiële stukken ontvangen. Het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is op basis van de beschikbare
stukken voortgezet.

18-08-2020
4

In deze verslagperiode is het oorzakenonderzoek afgerond. Daaruit is niet
gebleken van andere oorzaken van het faillissement dan genoemd onder
Randnummer 1.5 – Inventarisatie. Daarnaast is in de afgelopen
verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

18-11-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode(n) zal – na ontvangst van de resteren financiële
stukken - de (financiële) administratie van gefailleerde nader w orden
bestudeerd en zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

19-11-2019
1

In de komende verslagperiode(n) dienen de resterende financiële stukken te
w orden ontvangen. Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zal naar
aanleiding daarvan w orden voortgezet.

19-02-2020
2

In de komende verslagperiode(n) zal het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

19-05-2020
3

In de komende verslagperiode(n) zal het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

18-08-2020
4

In de komende verslagperiode(n) zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

18-11-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 102,87

19-11-2019

1
€ 187,56

19-02-2020
2

€ 6.748,61

19-05-2020
3

€ 6.757,69

18-08-2020
4

€ 24.197,42

18-11-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 748.474,00

19-11-2019
1

€ 863.472,00

19-02-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 15.328,18

19-05-2020
3

€ 22.511,68

18-08-2020
4

€ 26.917,06

18-11-2020
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 10.916,10

19-11-2019
1

€ 11.491,22

19-02-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
29

19-11-2019
1

57

19-02-2020
2

60

19-05-2020
3

61

18-08-2020
4

65

18-11-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 189.141,56

19-11-2019
1

€ 494.994,11

19-02-2020
2

€ 658.778,07

19-05-2020
3

€ 669.746,02

18-08-2020
4

€ 670.192,02

18-11-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

19-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

19-11-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is niet gebleken van lopende procedures.

19-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

19-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen de navolgende w erkzaamheden w orden
verricht:

19-11-2019
1

- Het onderzoek naar de mogelijke doorstart dient te w orden afgerond;
- Er dient onderzoek te w orden gedaan naar de opzegging van de
arbeidsovereenkomsten vlak voor datum faillissementen;
- De zekerheidsrechten ten aanzien van de bedrijfsmiddelen en de
debiteurenportefeuillen dienen te w orden afgew ikkeld;
- De leaseovereenkomsten t.a.v. de bedrijfsvoertuigen dienen te w orden
afgew ikkeld;
- Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet;
- De crediteurenvorderingen dienen nader geïnventariseerd te w orden.
In de komende verslagperiode zullen de navolgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- De onderzoeken naar de mogelijke doorstart alsmede de opzegging van de
arbeidsovereenkomsten voorafgaand aan het faillissement dienen te w orden
voortgezet;
- De zekerheidsrechten ten aanzien van de bedrijfsmiddelen en de
debiteurenportefeuilles dienen te w orden afgew ikkeld;
- Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet;
- De crediteurenvorderingen dienen nader geïnventariseerd te w orden.

19-02-2020
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De onderzoeken naar de mogelijke doorstart voorafgaand aan het
faillissement dienen te w orden voortgezet;
- De zekerheidsrechten ten aanzien van de bedrijfsmiddelen en de
debiteurenportefeuilles dienen te w orden afgew ikkeld;
- Na afronding van de restveiling dient over de verkoopopbrengst hiervan te
w orden afgerekend met de pandhouder.
- Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet;
- De crediteurenvorderingen dienen nader geïnventariseerd te w orden.

19-05-2020
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In de komende verslagperiode zullen de navolgende w erkzaamheden w orden
verricht:

18-08-2020
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- De onderzoeken naar de mogelijke doorstart voorafgaand aan het
faillissement dienen te w orden afgerond;
- De incasso van de verpande debiteurenvorderingen dient te w orden
voortgezet;
- Over de verkoopopbrengst van de restveiling dient te w orden afgerekend
met de pandhouder;
- Van de pandhouder dient een opgave van de opbrengst van de overige
verpande voertuigen te w orden ontvangen;
- Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet;
- De crediteurenvorderingen dienen nader geïnventariseerd te w orden.
In de komende verslagperiode zullen de navolgende w erkzaamheden
w orden verricht:

18-11-2020
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- De onderzoeken naar de mogelijke doorstart voorafgaand aan het
faillissement dienen te w orden voortgezet;
- De incasso van de verpande debiteurenvorderingen dient te w orden
voortgezet;
- Het rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet;
- De crediteurenvorderingen dienen nader geïnventariseerd te w orden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer de faillissementen zullen w orden
afgew ikkeld.

19-11-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
18-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

18-11-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje “Plan van aanpak” hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen
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