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Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Hilversum
Voorheen feitelijk gevestigd/kantoorhoudende te (1217 JC) Hilversum aan het
adres Oude Enghw eg 2
KvK-nummer: 65963296

23-12-2019
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Activiteiten onderneming
Het financieren, ontw ikkelen en produceren van intellectuele eigendom.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 471.615,00

€ 1.772.911,00

2019

€ 15.543,00

€ 1.123.739,00

2018

€ 745.705,00

€ 2.113.991,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

23-12-2019
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Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de jaarrekeningen van gefailleerde opgevraagd, maar nog
niet ontvangen. De curator heeft een rappel verstuurd.

23-12-2019
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De curator heeft een klein gedeelte van de administratie ontvangen. De
bestuurder stelt dat hij niet de beschikking heeft over de verdere
administratie.

20-03-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

23-12-2019
1

Toelichting
De w erknemers zijn voorafgaand aan het faillissement in dienst getreden bij
de koper van de activa. Als gevolg van de vernietiging van de
activaovereenkomst zouden de tw ee w erknemers thans (w eer) in dienst zijn
van Degree-n B.V.

Boedelsaldo
€ 0,00

23-12-2019
1

Toelichting
€ 14.993,49

20-03-2020
2

€ 14.711,23

18-06-2020
3

Toelichting
€ 31.191,67

17-09-2020
4

€ 34.571,56

16-12-2020
5

€ 29,87

16-03-2021
6

€ 29,87

22-06-2021
7

€ 29,87

22-09-2021
8

€ 29,87

22-12-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-11-2019

23-12-2019
1

t/m
22-12-2019
van
23-12-2019

20-03-2020
2

t/m
20-2-2020
van
19-3-2020

18-06-2020
3

t/m
17-6-2020
van
18-6-2020

17-09-2020
4

t/m
16-9-2020
van
17-9-2020

16-12-2020
5

t/m
15-12-2020
van
16-12-2020

16-03-2021
6

t/m
15-3-2021
van
16-5-2021

22-09-2021
8

t/m
21-9-2021
van
22-9-2021
t/m
21-12-2021

Bestede uren

22-12-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

65 uur 34 min

2

115 uur 30 min

3

85 uur 54 min

4

38 uur 6 min

5

78 uur 0 min

6

87 uur 18 min

7

22 uur 54 min

8

50 uur 6 min

9

7 uur 12 min

totaal

550 uur 34 min

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator
baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde
informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig
is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste
informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er
geen rechten aan w orden ontleend.

23-12-2019
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De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et, w orden gepubliceerd op w w w .rechtspraak.nl (uitspraken en
registers; centraal insolventieregister) en op de w ebsite van mijn kantoor
(cms.law > online services > faillissementen).
Bij de uitvoering van hun w erkzaamheden maakt de curator gebruik van de
juridische adviesdiensten van CMS Derks Star Busmann N.V.
Contactgegevens curator:
mr. D.H. de Haan
CMS Derks Star Busmann N.V.
Postbus 85250
3508 BH Utrecht
Tel. +31 (0)30 2121 615 / fax +31 (0)30 2121 152
E-mail: simone.gringhuis@cms-dsb.com (faillissementsmedew erker)
De curator heeft zijn praktijk voortgezet bij KienhuisHoving N.V. De nieuw e
contactgegevens zijn:
mr. D.H. de Haan
KienhuisHoving N.V.
Postbus 14085
3508 SC Utrecht
Tel. +31 (0)88 480 4179
E-mail: insolventie-utrecht@kienhuishoving.nl

22-06-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Degree-n B.V. (hierna te noemen: "Degree-n") is opgericht bij notariële akte
van 3 mei 2016. Enig aandeelhouder (sinds 3 mei 2016) en enig bestuurder
(sinds 12 juni 2018) is Riantis N.V., een vennootschap naar Belgisch recht en
gevestigd te Dendermonde.
Riantis N.V. is op 24 juni 2019 in staat van faillissement verklaard door de
ondernemingsrechtbank Gent, met benoeming van mr. P. Baillon tot curator. De
curator heeft overleg gehad met mr. Baillon en faillissementsverslagen en
overige van belang zijnde stukken ontvangen.

23-12-2019
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De heer E.F. Alen is bestuurder van Riantis. Vanaf de oprichting w as de heer
Van Piggelen bestuurder van Degree-n.
De heer Van Piggelen is per 24 april 2017 uitgeschreven als bestuurder van
Degree-n B.V. De heer Van Piggelen (C/16/17/191 F – 18 april 2017) alsmede
de besloten vennootschap Van Piggelen Groep B.V. (C/16/18/267 – 12 juni
2018) zijn bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland in staat van
faillissement verklaard. Van Piggelen Groep B.V. is (onder meer) bestuurder en
enig aandeelhouder bij Brandon & Lee B.V. (C/16/17/228 F) en Bandon & Lee II
B.V. (C/16/17/228 F), die ook in staat van faillissement zijn verklaard. Mevrouw
mr. A. van der Schee is in deze vier faillissementen benoemd tot curator.
Voornoemde faillissementen zijn inmiddels opgeheven bij gebrek aan baten.

1.2 Lopende procedures
Zie onder 9.

23-12-2019
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1.3 Verzekeringen
De curator zal de lopende verzekeringen voor zover noodzakelijk beëindigen.

23-12-2019
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan het adres Oude Enghw eg 2 te
(1217 JC) Hilversum. De bedrijfsruimte is voorafgaand aan het faillissement
ontruimd. De verhuurder heeft schriftelijk aan de curator verklaard dat de
huurovereenkomst is beëindigd. De verhuurder heeft een vordering ingediend
van € 48.497,13. Deze vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteurenvorderingen.

1.5 Oorzaak faillissement

23-12-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is bij verstek uitgesproken op rekest van één van de
schuldeisers op grond van een opeisbare vordering van € 12.883,14.
Degree-n hield zich vanaf haar oprichting – kort gezegd - bezig met de
ontw ikkeling en verkoop van infrarood verw armingspanelen. In de zomer van
2018 zijn drie investeerders in overleg getreden met Degree-n over een
mogelijke investering in een (op carbon nano tubes technologie gebaseerd)
infrarood verw armingspaneel. De exploitatie vond op dat moment plaats in
Degree-n en de rechten op deze technologie en dit verw armingspaneel w aren
volgens de heer Alen in handen van Degree-n.
De investeerders zijn met de heer Alen een joint-venture (DGRN Holding B.V.)
aangegaan w aar de activiteiten van Degree-n middels een activa-transactie
zijn ingebracht. De activa zijn in februari 2019 verkocht en geleverd aan DGRN
Holding. Alen en de investeerders zouden ieder een bedrag van € 1 miljoen
inbrengen. De investeerders zouden daarnaast € 400.000 inbrengen als
w erkkapitaal en om lopende betalingsverplichtingen te voldoen.
Kort na de oprichting van de joint-venture ontstonden er problemen. De
investeerders hebben aan de stortingsverplichting voldaan, doch de heer Alen
is zijn investeringsverplichting niet nagekomen. De heer Alen heeft
aangegeven dat hij deze inbreng w enst te verrekenen met zijn vordering op
Degree-n van – naar verluidt – ruim € 2.6 miljoen. Uit de overgelegde financiële
administratie is gebleken dat het door de investeerders ingebrachte bedrag
van € 1.000.000 is aangew end voor de betaling van diverse schuldeisers van
Degree-n. Verder is een bedrag ad € 500.000 voldaan aan Group A N.V., te
w eten een groepsmaatschappij van Degree-n. De curator heeft om een
onderbouw ing van de grondslag van deze betaling gevraagd.
In mei 2019 hebben de investeerders gesteld dat er geen sprake w as van een
unieke en innovatieve technologie. Er zou geen uitvinding zijn en de
investeerders stellen dat er sprake zou zijn van misleiding en bedrog. De koper
van de activa heeft de activaovereenkomst vernietigd. De investeerders zijn
kort na het faillissement van Degree-n B.V. een gerechtelijke procedure gestart
jegens zeventien gedaagden (w aaronder de curator van Degree-n B.V.).
Het onderzoek naar de precieze oorzaken van het faillissement is nog gaande.
Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud en
voortgang daarvan w orden gedaan.

23-12-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

23-12-2019
1

Toelichting
Volgens verklaring van de middellijk bestuurder is er geen personeel (meer)
w erkzaam bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

23-12-2019
1

Toelichting
De w erknemers zijn in februari 2019 in dienst getreden bij de koper van de
activa. Als gevolg van de vernietiging van de activaovereenkomst zouden de
tw ee w erknemers thans (w eer) in dienst zijn van Degree-n B.V. De rechtercommissaris heeft machtiging verleend voor opzegging van de
arbeidsovereenkomsten.

Toelichting
UW V heeft de curator geïnformeerd dat de tw ee w erknemers geen
loonvorderingen hebben ingediend.

20-03-2020
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-12-2019

1

w erknemer

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de omvang van het personeelsbestand onderzocht en de
contactgegevens opgevraagd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

23-12-2019
1

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

23-12-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van curanda
geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezw aard.

23-12-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
verfmachine
Bedrijfsmiddelen
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 18.150,00

€ 4.120,11

€ 0,00

€ 0,00

€ 18.150,00

€ 4.120,11

Toelichting bedrijfsmiddelen
In onderzoek. Als gevolg van de vernietiging van de koopovereenkomst heeft
de curator de zaken opgeëist (revindicatie). De curator is in overleg met de
(eerdere) koper van de activa over een oplossing.

23-12-2019
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De middellijk bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat de inventaris is
verkocht aan DGRN Holding B.V. De curator onderzoekt de transactie.

20-03-2020
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De curator heeft een verfspuitmachine opgeëist die zich in de macht van een
derde bevindt. De betreffende vennootschap betw ist dat Degree-n eigenaar
zou zijn en heeft via een advocaat verw eer gevoerd.
Verkoop inventaris:
Zoals onder het kopje "Oorzaken faillissement" staat vermeld heeft DGRN
Holding de koopovereenkomst vernietigd. Na de vernietiging heeft DGRN
Holding getracht de verkoop van w armtepanelen desondanks – via een derde te continueren en gebruikt hiervoor het telefoonnummer, de inrichting en
opbouw van de w ebsite en de domeinnamen van Degree-n (w elke rechten
immers als gevolg van de vernietiging in de boedel vallen). De curator heeft
NTAB verzocht om deze activa te taxeren. DGRN Holding heeft zich bereid
verklaard de taxatiekosten voor haar rekening te zullen nemen.
NTAB heeft haar rapportage opgeleverd. DGRN Holding heeft in beraad of zij de
immateriële activa tegen de door curator gevraagde koopsom w enst over te
nemen. Zo niet, dan zal de curator overgaan tot revindicatie.
Verfmachine
Ten behoeve van de productie heeft Degree-n in 2016 een verfspuitmachine
geplaatst bij Spuiterij Janssen B.V. In 2017 zijn tussen Degree-n en Spuiterij
Janssen diverse geschillen gerezen, w aarna Degree-n in rechte (onder meer)
afgifte van de machine heeft gevorderd. Spuiterij Janssen heeft zich in deze
procedure op het standpunt gesteld dat de machine geen eigendom zou zijn
van Degree-n, maar mogelijk zou toebehoren aan de aan Degree-n gelieerde
vennootschap Tomorrow Green Solutions B.V. (hierna: “TGS”). De vordering tot
afgifte is door de rechtbank Oost-Brabant afgew ezen, omdat niet aannemelijk
is gemaakt dat Degree-n eigenaar w as van de betreffende machine.

18-06-2020
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Ten tijde van deze procedure w as TGS reeds in staat van faillissement
verklaard. De rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad heeft op 23
augustus 2016 het faillissement uitgesproken van TGS (C/16/16/486 F) met
benoeming van mr. A.M. Koene tot rechter-commissaris en mr. E. Douma tot
curator, die vervolgens is opgevolgd door mr. J.C.M Silvius. Het faillissement is
op 22 mei 2018 opgeheven bij gebrek aan baten.
Na bestudering van het vonnis en onderliggende processtukken is gebleken
dat diverse relevante bew ijsstukken destijds niet door Degree-n in het geding
zijn gebracht. Deze stukken zouden volgens de curator voldoende grondslag
moeten zijn gew eest om de vordering tot afgifte van Degree-n toe te w ijzen.
Over de uitkomst van de procedure alsmede de aanvullende stukken is
uitgebreid gediscussieerd met de advocaat van Spuiterij Janssen. Dit heeft
ertoe geleid dat Spuiterij Janssen het eigendom van Degree-n heeft erkend en
een beroep heeft gedaan op het retentierecht. Spuiterij Jansen heeft zich
bereid verklaard de machine af te geven, onder de voorw aarde dat zij een
vrijw aring ontvangt van TGS.
In dat kader heeft eveneens overleg plaatsgevonden met mr. Silvius, voormalig
curator van TGS. Voor het afgeven van de gevraagde vrijw aring is het
noodzakelijk dat de vereffening w ordt heropend, teneinde de vereffenaar in de
gelegenheid te stellen de gevraagde vrijw aring te verlenen. Mr. Silvius heeft op
11 mei jl. een verzoek ingediend strekkende tot de heropening van de
vereffening van TGS met benoeming van mr. Silvius tot vereffenaar. Zodra dit
verzoek is toegew ezen, zal mr. Silvius de gevraagde vrijw aring aan Spuiterij
Janssen verstrekken.
Met mr. Silvius is afgesproken dat de curator de machine zal opeisen en dat de
verkoopopbrengst van de machine zal w orden verdeeld conform de
verdeelsleutel: 75% ten gunste van Degree-n en 25% ten gunste van TGS. Mr.
Silvius is hiermee akkoord gegaan, zulks uiteraard onder het voorbehoud dat
hij tot vereffenaar van TGS w ordt aangesteld.
Aansluitend is met Spuiterij Janssen overeengekomen dat de voorrang ex art
60 Fw van Spuiterij Janssen betrekking heeft op het bedrag van de
verkoopopbrengst w elke resteert ná afrekening met TGS (te w eten 75% van
de verkoopopbrengst). Uiteraard deelt zij conform art. 60 lid 2 Fw mee in de
omslag van de faillissementskosten.
De rechter-commissaris heeft ex artikel 68 Fw machtiging verleend voor het
opeisen en verkopen van de machine conform bovenstaande verdeelsleutel.
BVA heeft de machine opgehaald en komende verslagperiode zal de machine
w orden geveild. Omdat het een zeer specifieke machine betreft zal de veiling
mogelijk niet door BVA Auctions maar door Troostw ijk w orden uitgevoerd.
Verkoop inventaris:
DGRN betw ist de juistheid van de taxatie van NTAB. Zij stelt dat de w aarde
naar beneden dient te w orden bijgesteld. Partijen zijn in overleg om te bezien
of een juridische procedure kan w orden voorkomen.
Verfmachine:
Bij de eerste veiling bij BVA Auctions w as het hoogste bod op de verfmachine €
6.292 incl. btw . De curator heeft het kavel niet gegund. Vervolgens is de
verfmachine ter veiling aangeboden bij Troostw ijk en bracht deze € 18.150.00
op. De koopsom is na aftrek van de veilingkosten op de boedelrekening
ontvangen.

17-09-2020
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Na aftrek van de kosten resteert een bedrag van € 16.480,44. Hiervan zal 25%
afgedragen w orden aan de boedel van TGS.
Verslag 5:

16-12-2020
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Verkoop inventaris
Afgelopen verslagperiode hebben partijen tijdens een gezamenlijk overleg
(curator, DGRN en NTAB) overeenstemming bereikt over een minnelijke
regeling. De rechter-commissaris heeft hiervoor goedkeuring verleend. Er is
een bedrag cq schadevergoeding ad € 7.500 op de boedelrekening voldaan.
Dit punt is derhalve afgew ikkeld.
Verfmachine
Afgelopen verslagperiode is een bedrag ad € 4.120,11 aan de boedel van TGS
voldaan, w aarmee deze kw estie is afgehandeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van art. 57 lid 3 Faillissementsw et houdt de curator de opbrengst
van de bodemzaken voor de fiscus.

23-12-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen.

23-12-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Niet van toepassing

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

23-12-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

23-12-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

overige activa

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Er hebben zich geen partijen gemeld die te kennen hebben gegeven hierin
interesse te hebben.

23-12-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

23-12-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 165.101,35

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 165.101,35

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenoverzicht ontvangen. Hieruit volgt dat een
bedrag ad € 165.101,35 openstaat aan vorderingen op derden. De debiteuren
zijn – voor zover bekend – niet verpand.
De curator heeft de incasso ter hand genomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

23-12-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanw ezigheid van debiteuren en
heeft de debiteurenincasso gestart.

23-12-2019
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De debiteurenincasso heeft tot op heden niets opgeleverd. Een aantal
debiteuren heeft gemotiveerd verw eer gevoerd. Deze debiteuren stellen dat
de geleverde panelen ondeugdelijk w aren. Komende verslagperiode w ordt de
incasso voortgezet.

20-03-2020
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Er zijn geen betalingen ontvangen. De curator heeft in beraad in hoeverre het
opportuun is om de incasso voort te zetten.

18-06-2020
3

De door de bestuurder overlegde lijst van debiteuren blijkt niet te kloppen.
Bepaalde debiteuren hadden reeds voorafgaand aan het faillissement betaald
en sommige facturen blijken in het geheel niet verschuldigd te zijn. De curator
gaat komende periode hierover in overleg met de bestuurder van gefailleerde,
mede gezien de verplichting van de bestuurder om een deugdelijke
administratie te voeren.

17-09-2020
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Verslag 5:
De curator heeft de ondeugdelijkheid van de debiteurenlijst meegenomen in
zijn voorlopige standpunt dat naar de huidige situatie sprake is van een
schending van de administratieplicht.

16-12-2020
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Uit de administratie volgt dat Degree-n een bedrag ad € 902.000 te vorderen
heeft van haar oud-bestuurder. Dit bedrag valt uiteen in een tw eetal leningen
(naar verluidt ter financiering van privéw oningen van de oud-bestuurder) en
diverse privé-onttrekkingen. De oud-bestuurder, die in 2017 failliet is verklaard
(faillissementsnummer 16/17/191 F), stelt dat er geen verhaalsmogelijkheden
zijn. De curator heeft dit in onderzoek. Ter zake de privé-onttrekkingen heeft
de curator op 19 maart 2020 aangifte van faillissementsfraude gedaan (zie
voor meer informatie zij verw ezen naar het hoofdstuk "Rechtmatigheid").

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

23-12-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij ING Bank België. De curator heeft ING Bank verzocht
het aangehouden creditsaldo over te maken op de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Na meerdere verzoeken is het saldo van € 19.919 ontvangen op de
boedelrekening. Vervolgens hebben zich drie partijen bij de curator gemeld in
verband met onverschuldigde betalingen. De curator heeft de claims
beoordeeld en heeft de bedragen teruggestort naar de verschillende partijen.
In totaal betrof dit een bedrag van € 4.925,51.

5.2 Leasecontracten

20-03-2020
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5.2 Leasecontracten
De curator heeft tot op heden geen leaseovereenkomsten aangetroffen.

23-12-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is niet bekend met zekerheden die door de gefailleerde zouden zijn
gevestigd ten gunste van derden.

23-12-2019
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5.4 Separatistenpositie
Zie hierboven.

23-12-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit
recht beroepen.

23-12-2019
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5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit
recht beroepen.

23-12-2019
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit
recht beroepen.

23-12-2019
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

23-12-2019
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Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft gecorrespondeerd met de huisbankier.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

23-12-2019
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde w aren per faillissementsdatum gestaakt.
Voortzetting van de activiteiten is derhalve niet mogelijk.

23-12-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

23-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft de mogelijkheden voor het voortzetten van de activiteiten
onderzocht.

23-12-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart is niet aan de orde. De activiteiten zijn gestaakt.

23-12-2019
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6.5 Verantwoording
-

23-12-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

23-12-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

23-12-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

23-12-2019
1

7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie van gefailleerde opgevraagd. Een gedeelte is
ontvangen.

23-12-2019
1

Een groot gedeelte is – ondanks herhaald verzoek - niet aangeleverd. (De
advocaat van) de heer Alen heeft aangegeven dat hij niet de beschikking heeft
over de (fysieke) administratie. De curator is op basis van zijn eerste
voorlopige bevindingen van mening dat aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10
BW niet is voldaan en dat de heer Alen (ex artikel 2:2485 jo 2:10 BW ) is aan
te spreken voor het tekort in het faillissement.

20-03-2020
2

Komende verslagperiode zal de curator zijn bevindingen voorleggen aan de
bestuurder.

18-06-2020
3

Verslag 5:
Nog immer is de digitale en fysieke administratie niet aangeleverd. Naar de
huidige situatie stelt de curator zich op het voorlopige standpunt dat niet aan
de administratieplicht is voldaan. Zonder deze administratie ontbreekt het voor
de curator cruciale overzicht op de omvang van de boedel én w ordt de curator
belemmerd in zijn onderzoek naar de gang van zaken voorafgaand aan het
faillissement, de oorzaken daarvan, de rechtmatigheid van de gevoerde
administratie en de w ijze w aarop het bestuur invulling heeft gegeven aan de
op haar rustende taak.

16-12-2020
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Indien een bestuurder niet heeft voldaan aan de administratieplicht, staat op
grond van artikel 2:248 lid 2 BW vast dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk
heeft vervuld en w ordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Het is vervolgens aan de bestuurder om dit w ettelijke vermoeden
te w eerleggen.
De curator heeft bij brief d.d. 17 november 2020 de bestuurder bericht omtrent
zijn voorlopige bevindingen omtrent (onder meer) de administratieplicht.
De bestuurder heeft bij brief d.d. 15 december 2020 hierop inhoudelijk
gereageerd. Kort gezegd erkent de bestuurder dat hij niet de beschikking
heeft over de gevraagde administratie. Het gegeven dat de papieren
administratie per faillissementsdatum niet door de curator is aangetroffen in
het door Degree-n gehuurde kantoorpand, zou echter het gevolg zijn van
onrechtmatig handelen van een derde. De bestuurder ontkent in strijd
gehandeld te hebben met administratieplicht.
De aangeleverde (zeer) summiere administratie bemoeilijkt de curator in het
uitvoeren van zijn taken. Dat de bestuurder verw ijst naar onrechtmatig
handelen van derden, ontslaat de bestuurder niet van zijn verplichting tot het
overleggen van een deugdelijke en bijgew erkte administratie. De rechten en
verplichtingen van de gefailleerde onderneming kunnen niet c.q. onvoldoende
w orden gekend. Dit maakt dat de curator - naast de civielrechtelijke
afw ikkeling van het schenden van de boekhoudverplichting – aangifte van
faillissementsfraude doet bij het Meldpunt Faillissementsfraude.

16-03-2021
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De formele aangifte van faillissementsfraude heeft in de afgelopen
verslagperiode plaatsgevonden. FIOD heeft de curator op 1 juli 2021
(uitgebreid) gehoord. Het proces-verbaal van verhoor en aangifte
faillissementsfraude is door de curator beoordeeld en op enkele punten
aangepast. Het proces-verbaal is op 20 juli 2021 door de curator ondertekend.

22-09-2021
8

Afgelopen verslagperiode heeft nader overleg plaatsgevonden met de
account manager faillissementsfraude van FIOD.

22-12-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
2016: nog niet gedeponeerd (derhalve te laat)
2017: 21 januari 2019 geponeerd (derhalve te laat)
2018: nog niet gedeponeerd (hiertoe bestond per datum faillissement ook nog
geen verplichting).

23-12-2019
1

Het jaar 2016 w as een gebroken boekjaar. De curator heeft de jaarrekening
2017 opgevraagd, doch niet ontvangen. Het is onduidelijk of een verlengd
boekjaar is aangevraagd.

18-06-2020
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Verslag 5:
Over de jaren 2016 en 2017 is sprake van een verlengd eerste boekjaar.

16-12-2020
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde voldoet aan de w ettelijk gestelde grens om gebruik te kunnen
maken van de vrijstelling van de plicht tot het laten verrichten van een
accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:396 lid 1 e.v. B.W .

23-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
W ordt nog onderzocht.

23-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen
door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen
w orden gedaan.

Toelichting
Afgelopen verslagperiode heeft de curator de administratie en het bestuurlijk
handelen nader onderzocht. Dit onderzoek is vrijw el afgerond. Komende
verslagperiode zal de curator zijn voorlopige bevindingen aan de bestuurder
kenbaar maken en – in kader van hoor en w ederhoor – in de gelegenheid
stellen hierop te reageren.

23-12-2019
1

20-03-2020
2

De curator heeft op 19 maart 2020 aangifte van faillissementsfraude gedaan
tegen een oud-bestuurder van Degree-n vanw ege grootschalige privéonttrekkingen in 2018. Het gaat om een bedrag van € 75.422. Voor deze
onttrekkingen bestond geen enkele (zakelijke) grondslag en de oudbestuurder verkeerde ten tijde van de onttrekkingen in een privé-faillissement.
De oud-bestuurder heeft de onttrekkingen erkend en stelt dat hij niet in staat
is de onttrokken bedragen terug te betalen.

Toelichting
Aangifte oud bestuurder
Afgelopen periode heeft herhaald overleg plaatsgevonden met het meldpunt

18-06-2020
3

Faillissementsfraude. De curator w acht de vervolgingsbeslissing van de officier
van justitie af.
Onderzoek onbehoorlijk bestuur
Afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond. De curator zal op korte termijn de onderzoeksresultaten voorleggen
aan de (advocaat van de) bestuurder.
Ja

17-09-2020
4

Toelichting
Aangifte oud bestuurder:
De curator heeft de bevestiging ontvangen dat aangifte jegens de oudbestuurder in behandeling is genomen. De curator heeft overleg gevoerd met
de Accountmanager faillissementsfraude van FIOD. De curator w acht de
vervolgingsbeslissing van de officier van justitie af.
Onderzoek onbehoorlijk bestuur:
De curator heeft de (omvangrijke) processtukken in de procedure tussen de
investeerders en 17 gedaagden (w aaronder de curator) afgew acht. Hieruit is
nieuw e informatie naar voren gekomen w elke relevant is voor het onderzoek
naar het handelen van de bestuurder van Degree-n. De curator heeft hierover
telefonisch overleg gevoerd met de advocaat van de bestuurder. De curator zal
zijn bevindingen op korte termijn presenteren.
Ja

16-12-2020
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Toelichting
Verslag 5:
De curator heeft telefonisch overleg gevoerd met de FIOD over de ingediende
aangifte van faillissementsfraude.
Verslag 5:
Afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn voorlopige
onderzoeksbevindingen aan (de advocaat van) de bestuurder toegestuurd. In
het kader van hoor en w ederhoor is de bestuurder in de gelegenheid hierop
gemotiveerd te reageren. De bestuurder heeft bij brief d.d. 15 december 2020
gemotiveerd verw eer gevoerd tegen de voorlopige bevindingen van de curator
en meent – kort gezegd - dat hij in het licht van alle omstandigheden zijn taak
naar behoren heeft vervuld.
De curator zal het uitgebreide verw eer komende verslagperiode bestuderen en
w aar nodig voorzien van een inhoudelijke reactie. Tevens zal w orden bezien –
in het geval partijen van mening (blijven) verschillen omtrent de juistheid van
het handelen van de bestuurder - of aan beide zijden bereidheid bestaat tot
overleg om een minnelijke regeling te beproeven.

Toelichting
Verslag 6:
Uit overleg met de raadsman van de bestuurder is gebleken dat aan de zijde
van de bestuurder thans geen bereidheid bestaat om een minnelijke regeling
te treffen. Dit maakt dat de curator zijn onderzoeksbevindingen definitief zal
maken. Tevens zal de curator het vonnis d.d. 12 mei a.s. afw achten (in deze
procedure w ordt op meerdere punten ingegaan op het handelen van de
bestuurder) en bezien in hoeverre dit een (nadere) onderbouw ing oplevert van
de standpunten van de curator.

16-03-2021
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De curator zal te zijner tijd zijn bevindingen en nadere stappen voorleggen
aan de rechter-commissaris.

Toelichting
Zoals onder punt, 7.1 van het faillissementsverslag staat vermeld, stelt de
curator zich op het (voorlopige) standpunt dat de bestuurder niet heeft
voldaan aan de boekhoudverplichting van art. 2:10 BW , bij gebreke w aarvan
de bestuurder geacht w ordt zijn taak onbehoorlijk te hebben vervuld (een
onw eerlegbaar bew ijsvermoeden zoals bepaald in art. 2:248 lid 2 BW ).

22-06-2021
7

Ter zake het onderzoek naar materiële gronden voor
bestuurdersaansprakelijkheid w acht de curator de uitkomst van de
gerechtelijke procedure af (zie kopje "Procedures") alvorens de voorlopige
onderzoeksbevindingen definitief w orden gemaakt.
Ja

22-09-2021
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Toelichting
De curator heeft op 1 juli 2021 aangifte gedaan.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

23-12-2019
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Toelichting
De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen
door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen
w orden gedaan.

Toelichting
De curator heeft onderzoek gedaan naar een betaling van € 500.000 van
Degree-n B.V aan de Belgische groepsmaatschappij Group A N.V. Dit onderzoek
is vrijw el afgerond. Komende verslagperiode zal de curator zijn voorlopige
bevindingen aan Group A N.V. kenbaar maken en – in kader van hoor en
w ederhoor – in de gelegenheid stellen hierop te reageren.
Ja
Toelichting
Op 27 maart 2020 heeft de curator zijn voorlopige onderzoeksresultaten aan
Group A kenbaar gemaakt, teneinde Group A in de gelegenheid te stellen
hierop gemotiveerd te reageren. Bij brief d.d. 5 mei 2020 heeft de raadsman
van Group A betw ist dat er sprake is van een paulianeuze betaling en dat
Group A onrechtmatig zou hebben gehandeld.
Bij brief d.d. 12 mei 2020 heeft de curator de vernietiging ingeroepen van
bovengenoemde betaling en Group A verzocht of zij berust in de vernietiging
dan w el in rechte een beroep op vernietiging dient te w orden gedaan (art 3:50
lid 2 BW jo art. 3:51 BW ).
Bij brief d.d. 20 mei 2020 heeft de advocaat van Group gereageerd dat niet
w ordt berust in de vernietiging en dat Group A in rechte “haar verw eer verder
zal ontw ikkelen”.
De opstelling van Group A biedt w einig ruimte voor een oplossing buiten
rechte. Derhalve heeft de curator de rechter-commissaris verzocht machtiging

20-03-2020
2

18-06-2020
3

te verlenen om Group A in rechte te betrekken teneinde (terug)betaling van €
500.000 te vorderen. Op 15 juni 2020 heeft de rechter-commissaris de
verzochte machtiging verleend.
De curator zal komende verslagperiode de dagvaarding opstellen.
Ja

17-09-2020
4

Toelichting
De curator heeft de advocaat van Group A een conceptdagvaarding
toegestuurd. De curator is in afw achting van een inhoudelijke reactie. In geval
een voor de boedel conveniërende reactie c.q. voorstel uitblijft, zal de curator
de dagvaarding definitief maken en tot betekening overgaan.
Ja

16-12-2020
5

Toelichting
Verslag 5:
De curator heeft herhaaldelijk overleg gevoerd met de advocaat van Group A
over (de contouren van) een minnelijke regeling. Partijen liggen ver uiteen.
Indien dit gat komende verslagperiode niet w ordt overbrugd zal de curator zich
beraden op nadere (gerechtelijke) stappen.
Ja

16-03-2021
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Toelichting
Verslag 6:
Group A heeft om haar moverende redenen haar schikkingsvoorstel
ingetrokken. Dit maakt dat een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is. De
dagvaarding is gereed en reeds in concept toegestuurd naar de advocaat van
Group A.
Ter bekostiging van de proceskosten doet de curator een beroep op de
garantstellingsregeling curatoren (de rechter-commissaris heeft hiervoor
goedkeuring verleend). Zodra de garantstelling is toegekend zal tot
betekening van de dagvaarding w orden overgegaan. Reeds in een eerder
stadium heeft de rechter-commissaris machtiging verleend voor het entameren
van een gerechtelijke procedure jegens Group A.
Ja

22-06-2021
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Toelichting
De garantstelling voor w at betreft het uitvoeren van verhaalsonderzoek is
verleend. Dit verhaalsonderzoek is afgelopen verslagperiode uitgevoerd en de
onderzoeksresultaten zijn teruggekoppeld aan Justis. Na verw achting zal op
korte termijn een beslissing volgen op het verzoek om een beroep te doen op
de garantstellingsregeling voor het entameren van een procedure jegens
Group A N.V.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode melding gedaan bij het
Meldpunt Faillissementsfraude jegens de bestuurder. Begin juli is er een
bespreking gepland met FIOD over deze melding en een eerdere melding
tegen de oud-bestuurder.

Toelichting
Dienst Justis heeft afgelopen verslagperiode een aanvullende garantstelling
verleend voor de procedure tegen Group A N.V. De dagvaarding is gereed en

22-09-2021
8

w ordt komende verslagperiode betekend aan Group A N.V.
De melding van faillissementsfraude is afgelopen verslagperiode afgew ikkeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
-

23-12-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal een onderzoek laten instellen naar de administratie.

23-12-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

23-12-2019
1

Toelichting
-

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

23-12-2019
1

Toelichting
-

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden nog geen vordering ingediend. Naar
verw achting bestaat er in ieder geval een vordering ex art. 29 lid 7 OB. Indien
dit opportuun is, zal de curator aangifte doen.
€ 365,00

20-03-2020
2

18-06-2020
3

Toelichting
€ 365 omzetbelasting

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
-

8.4 Andere pref. crediteuren

23-12-2019
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.171,83

23-12-2019
1

Toelichting
kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

23-12-2019
1

Toelichting
12

20-03-2020
2

14

18-06-2020
3

Toelichting
15

17-09-2020
4

Toelichting
21

16-12-2020
5

24

16-03-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 121.011,19

23-12-2019
1

Toelichting
Voor een eerste overzicht van de crediteuren w ordt verw ezen naar de aan dit
verslag gehechte crediteurenlijst.
€ 199.315,89

20-03-2020
2

€ 202.256,70

18-06-2020
3

Toelichting
€ 202.433,80

17-09-2020
4

Toelichting
€ 748.249,80

16-12-2020
5

€ 898.249,80

16-03-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement kan op dit moment nog
geen uitspraak w orden gedaan.

23-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te
dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht w ensen te
beroepen.

23-12-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De kopers van de activa van Degree-n B.V. zijn een procedure gestart jegens
17 gedaagden, w aaronder de curator van Degree-n B.V. De dagvaarding is op
11 december 2019 aan de curator betekend. Er is gedagvaard tegen de
roldatum van 11 maart 2020.
De dagvaarding jegens gedaagden strekt tot het verkrijgen van een verklaring
voor recht dat gedaagden onrechtmatig zouden hebben gehandeld. Vijftien
gedaagden (uitgezonderd de curatoren van Degree-n B.V. en Riantis N.V.)
w orden eveneens aangesproken tot betaling van een schadebedrag van €
1.535.283,37.

23-12-2019
1

De curator stelt zich op het standpunt dat de ingestelde vordering tot het
verkrijgen van een verklaring voor recht (indirect) de voldoening van een
verbintenis uit de boedel ten doel heeft en de vordering slechts ter omzeiling
van art. 26 Fw als verklaring voor recht is ingesteld. De vordering dient
derhalve ex art. 110 Fw ter verificatie te w orden ingediend. De curator zal
komende periode het overleg met de advocaat van eisers voortzetten.
Het overleg met de advocaat heeft geen effect gesorteerd. Eiseressen hebben
de dagvaarding aangebracht bij de rechtbank.

20-03-2020
2

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator zich in
bovengenoemde procedure gesteld en ter rolzitting van 11 maart 2020 een
incidentele conclusie tot niet-ontvankelijkheid genomen.
Eiseressen staan op de rol van 25 maart 2020 voor antw oord in incident.
Op 13 mei 2020 heeft rechtbank Midden-Nederland vonnis in incident gew ezen.
De rechtbank overw oog als volgt

18-06-2020
3

'"Dat een vordering tot een verklaring voor recht direct of indirect kan leiden
tot een betaling uit de boedel, w il nog niet zeggen dat dergelijke vorderingen
altijd onder de w erking van artikel 26 Fw vallen. Het gaat erom of de vordering
primair gericht is op het verkrijgen van betaling. Dat is hier niet het geval. De
vordering ziet op het vaststellen van aansprakelijkheid van een groep
gedaagden voor een samenstel van handelingen. Volgens
[procesdeelneemster I] maakt De Haan q.q. een essentieel onderdeel uit van
die groep en heeft hij daarom belang om ook ter vaststelling van die
aansprakelijkheid een verklaring voor recht te krijgen. Naar het oordeel van de
rechtbank is dat een gerechtvaardigd belang w aaraan artikel 26 FW niet in de
w eg staat. De rechtbank benadrukt w el dat de uit de aansprakelijkheid van De
Haan q.q. voortvloeiende vordering strekkend tot betaling van de door
[procesdeelneemster I] geleden schade w el ter verificatie dient te w orden
aangemeld.
Vorenstaande leidt tot de conclusie dat [procesdeelneemster I] ontvankelijk is
in haar vorderingen."
De curator staat voor conclusie van antw oord op de rol van 24 juni 2020.
Procedure 2: Group A N.V.

17-09-2020
4

9.2 Aard procedures
Civiel

23-12-2019
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Procedure 2 (Pauliana alsmede Peeters/Gatzen-vordering):
Civiel

17-09-2020
4

De rechter-commissaris heeft de curator machtiging verstrekt om Group A N.V.
in rechte te betrekken (zie kopje "Paulianeus handelen" van het onderhavige
verslag). De curator heeft een conceptdagvaarding opgesteld en toegestuurd.

9.3 Stand procedures
Eerste roldatum 11 maart 2020.

23-12-2019
1

Eiseressen staan op de rol van 25 maart 2020 voor antw oord in incident.

20-03-2020
2

De curator staat voor conclusie van antw oord op de rol van 24 juni 2020.

18-06-2020
3

Procedure 1:
Na overleg met de rechter-commissaris heeft de curator afgezien van het
nemen van een conclusie van antw oord. Op 26 augustus 2020 is er
tussenvonnis gew ezen. De rechtbank heeft een mondelinge behandeling
bepaald op 18 januari 2021.

17-09-2020
4

Procedure 2 (Pauliana alsmede Peeters/Gatzen-vordering):
Uit de administratie van Degree-n blijkt dat binnen één jaar voorafgaand aan
het faillissement een bedrag van € 500.000 door Degree-n is overgemaakt aan
Group A N.V. De kw alificeert deze betaling als paulianeus. De curator heeft de
vernietiging ingeroepen van bovengenoemde betaling en Group A verzocht of
zij berust in de vernietiging dan w el in rechte een beroep op vernietiging dient
te w orden gedaan (art 3:50 lid 2 BW jo art. 3:51 BW ). De advocaat van Group
A heeft gereageerd dat niet w ordt berust in de vernietiging. De curator
beproeft thans de mogelijkheid tot het treffen van een minnelijke regeling.
Mocht dit geen effect sorteren, dan zal de curator de (concept)dagvaarding
finaliseren en tot betekening overgaan.
Verslag 5:
Procedure 1:
Geen bijzonderheden. Partijen zijn in afw achting van de mondelinge
behandeling op 18 januari 2021.

16-12-2020
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Procedure 2
Afgelopen verslagperiode heeft de curator herhaaldelijk overleg gevoerd met
de advocaat van Group A over een mogelijke minnelijke regeling. Vooralsnog
liggen partijen ver uiteen. Mochten partijen niet tot een vergelijk komen dan
lijkt een gerechtelijke procedure onvermijdelijk.
Verslag 6:
Procedure 1
Op 18 januari 2021 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden.
Gedaagden zijn in de gelegenheid gesteld om zich ter rolle van 17 februari
2021 bij akte uit te laten over de kort voorafgaand aan de mondelinge
behandeling ingediende producties door eisers. Op 10 maart 2021 hebben
eisers een akte houdende vermeerdering van eis genomen. Gedaagden zijn in
de gelegenheid gesteld om zich ter rolle van 24 maart 2021 bij antw oordakte
hierover uit te laten.
De zaak staat voor vonnis op 12 mei 2021.
Procedure 2:
De curator en Group A hebben geen overeenstemming bereikt over een
schikking. Een gerechtelijke procedure is dus onvermijdelijk. Op verzoek van de
curator heeft de rechter-commissaris afgelopen verslagperiode goedkeuring

16-03-2021
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verleend om een beroep te doen op de garantstellingsregeling curatoren. Na
toew ijzing van de garantstelling zal tot betekening van de dagvaarding
w orden overgegaan.
Procedure 1:
Het vonnis is aangehouden. De zaak staat nu voor vonnis op 23 juni 2021.

22-06-2021
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Procedure 2:
De garantstelling voor w at betreft het uitvoeren van verhaalsonderzoek is
verleend. Dit verhaalsonderzoek is afgelopen verslagperiode uitgevoerd en de
onderzoeksresultaten zijn teruggekoppeld aan Justis. Na verw achting zal op
korte termijn een beslissing volgen op het verzoek om een beroep te doen op
de garantstellingsregeling voor het entameren van een procedure jegens
Group A N.V.
Procedure 1:
Het vonnis is (w ederom) aangehouden. De zaak staat voor vonnis op 27
oktober 2021.

22-09-2021
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Procedure 2:
Dienst Justis heeft afgelopen verslagperiode een aanvullende garantstelling
verleend voor de procedure tegen Group A N.V. De dagvaarding is gereed en
w ordt komende verslagperiode betekend aan Group A N.V.
Procedure 1: Het vonnis is (w ederom) aangehouden. De zaak staat thans
voor vonnis op 19 januari 2022.

22-12-2021
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Procedure 2: De curator is de dagvaardingsprocedure gestart.

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn w aarbij curanda partij is.

23-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkoop activa;
- onderzoeken oorzaken faillissement;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

23-12-2019
1

Verslag 4:
- Afw ikkelen procedure kopers activa;
- Afw ikkelen procedure Peeters/Gatzen-vordering;
- Afw ikkelen kw estie verkoop inventaris;

17-09-2020
4

- Afrekening TGS Spuitmachine;
- Afw ikkelen rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- Gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
Verslag 5:
- Overleg met de bestuurder omtrent de onderzoeksbevindingen
(rechtmatigheid/
onbehoorlijk bestuur);
- Beproeven minnelijke regeling Group A in verband met de betaling ad €
500.000.
- Voorbereiden en bijw onen mondelinge behandeling op 18 januari 2021
("Procedure 1").

16-12-2020
5

Verslag 6:
- Afw achten vonnis 12 mei 2021 (Procedure 1)
- Beroep op garantstellingsregeling curatoren (Procedure 2)

16-03-2021
6

Verslag
- Afw achten vonnis procedure 1
- Opstarten procedure 2.

22-09-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Er kan nog geen uitspraak w orden gedaan over de termijn van afw ikkeling.

23-12-2019
1

Verslag 5:
De termijn w aarbinnen het faillissement kan w orden afgew ikkeld is afhankelijk
van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek, afw ikkeling van de
lopende gerechtelijke procedure alsmede de discussie met Group A.

16-12-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
In de komende verslagperiode zal de curator de w erkzaamheden verrichten
zoals opgenomen in dit verslag.

Bijlagen
Bijlagen

23-12-2019
1

