Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

5
08-06-2021
F.16/20/150
NL:TZ:0000137427:F001
07-04-2020

R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr M.J. Guit

Algemene gegevens
Naam onderneming
Schoonmaakbedrijf Aanzet Zeist B.V.

07-05-2020
1

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap Schoonmaakbedrijf Aanzet Zeist B.V. (SAZ), statutair
gevestigd in Zeist, en aldaar kantoorhoudende aan de (3705 MA) Huis ter
Heidew eg 5-B (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 30109892).

07-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister: interieurreiniging van gebouw en,
schoonmaakbedrijf voor bedrijven en instellingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 283.517,85

€ 6.822,58

€ 14.091,85

2017

€ 214.116,00

€ -15.635,20

€ 50.039,22

Toelichting financiële gegevens

07-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt nog niet over de volledige administratie 2019. Naar de
curator begrijpt is de administratie 2019 nog niet bijgew erkt tot aan datum
faillissement. Naar verw achting zal daar in het tw eede voortgangsverslag meer
over kunnen w orden gemeld.

07-05-2020
1

De curator heeft nog geen bijgew erkte administratie van de boekjaren 2019
en 2020 ontvangen.

04-09-2020
2

Na diverse verzoeken heeft de curator alsnog, via de advocaat van de
bestuurder, de verw erkte (grootboek)administratie van de boekjaren 2019 en
2020 ontvangen.

07-12-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

07-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 2.253,90

07-05-2020
1

€ 12.603,25

04-09-2020
2

€ 27.603,25

07-12-2020
3

€ 5.056,34

08-03-2021
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
7-4-2020

07-05-2020
1

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

04-09-2020
2

t/m
2-9-2020
van
3-9-2020

07-12-2020
3

t/m
3-12-2020
van
3-12-2020

08-03-2021
4

t/m
6-3-2021
van
7-3-2021

08-06-2021
5

t/m
7-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

53 uur 24 min

2

33 uur 30 min

3

49 uur 6 min

4

20 uur 36 min

5

5 uur 48 min

totaal

162 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Onderhavig verslag betreft het eerste voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet openbaar
gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

07-05-2020
1

Onderhavig verslag betreft het tw eede voortgangsverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet openbaar
gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

04-09-2020
2

Onderhavig verslag betreft het derde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet openbaar
gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

07-12-2020
3

Onderhavig verslag betreft het vierde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet openbaar
gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.

08-03-2021
4

Onderhavig verslag betreft het vijfde voortgangsverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet
openbaar gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen
rechten w orden ontleend.

08-06-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
SAZ is op 26-02-1993 opgericht. De heer G. van Elst is bestuurder. De heer Van
Elst en de heer Buchan zijn voor 50% aandeelhouder. De heer Buchan w as ook
in loondienst bij SAZ.

07-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet geconstateerd.

1.3 Verzekeringen

07-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
In het kader van de tijdelijke voortzetting is de achterstallige maandpremie
van de bedrijfsverzekering door de curator voldaan. Nu niet langer w ordt
voortgezet zullen de aangetroffen verzekeringen tegen de eerst mogelijke
datum w orden opgezegd.

07-05-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde heeft aangegeven dat er geen bedrijfsruimte w ordt gehuurd. De
schoonmaakbenodigdheden bevonden zich bij personeel of op locatie.

07-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het schoonmaak- en
Glazenw assersbedrijf heeft samen met Stichting Raad voor
Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenw assersbranche op 19 februari
2020 het faillissement aangevraagd. Samen menen zij een vordering te
hebben van €35.471,93 ten aanzien van verschuldigde premies van 30-112016 tot en met 30-09-2019.
De curator zal nader onderzoek verrichten omtrent de gestelde oorzaken van
het faillissement. Bestuurder Van Elst heeft verklaard verrast te zijn door het
uitspreken van het faillissement, maar uiteindelijke afgezien van hoger beroep.
Naar de curator begrijpt is SAZ in het begin van dit jaar een grote opdracht
kw ijtgeraakt. Het lijkt erop dat de activiteiten in ieder geval vanaf dat moment
niet rendabel zijn gew eest.

07-05-2020
1

Het oorzakenonderzoek van de curator is in de tw eede verslagperiode van
start gegaan. De curator heeft de bestuurder geïnformeerd over zijn eerste
bevindingen en is in afw achting van een reactie daarop.

04-09-2020
2

Het oorzakenonderzoek is in de derde verslagperiode voortgezet. De
bevindingen van de curator zijn gedeeld met (de advocaat) van bestuurder.

07-12-2020
3

De bevindingen van de curator zijn gedeeld met (de advocaat) van bestuurder.
In dit kader is er inmiddels een minnelijke regeling gesloten (zie onderdeel
rechtmatigheid).

08-03-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

07-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
07-05-2020
1

Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-4-2020

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten
per eerst mogelijke datum opgezegd. Het UW V heeft de afw ikkeling van de
aanspraken onder de Loongarantieregeling verder in behandeling genomen.

07-05-2020
1

W erkzaamheden personeel
Schriftelijk en telefonisch contact UW V, contact personeel, ontslagaanzegging
personeel.
In de tw eede verslagperiode hebben zich drie personen bij de curator gemeld
die niet voorkomen op de lijst van w erknemers w aarover de curator beschikt.
De betreffende personen hebben aangegeven nog in dienst te zijn bij
gefailleerde en aanspraak te kunnen maken op een uitkering onder de
Loongarantieregeling. Het bestuur van gefailleerde heeft de curator gemeld
dat de betreffende personen per februari 2020 uit dienst zouden zijn gegaan.
Na overleg met het UW V hebben de betreffende personen zekerheidshalve
alsnog een ontslagbrief ontvangen, voor zover onverhoopt toch nog in dienst.

04-09-2020
2

W erkzaamheden personeel
Overleg UW V, contact (voormalige) personeelsleden, correspondentie en
bestuderen stukken.

Overleg UW V.

07-12-2020
3

Overleg en correspondentie inzake jaaropgaven personeelsleden.

08-03-2021
4

Dit punt is afgew ikkeld.

08-06-2021
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft Schoonmaakbedrijf Aanzet Zeist B.V. geen
onroerende zaken op haar naam.

07-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar mogelijke onroerende zaken op naam van SAZ.

07-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Schoonmaakspullen en schrobmachines
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
In eerste instantie heeft SAZ aangegeven dat er op een paar bezems en
sponsjes na geen bedrijfsmiddelen w aren. Later bleek dat er op verschillende
locaties bedrijfsmiddelen zijn opgeslagen, w aaronder schrobmachines en
schoonmaakkarren. De curator doet onderzoek naar de marktw aarde van de
aangetroffen bedrijfsmiddelen en eventueel onderhands verkopen.

07-05-2020
1

De bedrijfsmiddelen vertegenw oordigen een beperkte w aarde. Er heeft zich
een geïnteresseerde bij de curator gemeld, maar die is uiteindelijk afgehaakt.
De bedrijfsmiddelen w orden door een kennis van de bestuurder bew aard in
afw achting van een eventuele verkoop.

04-09-2020
2

De bedrijfsmiddelen vertegenw oordigen een beperkte w aarde en w orden
vooralsnog niet te gelden gemaakt in afw achting van het verdere verloop van
het faillissement.

07-12-2020
3

De nog resterende bedrijfsmiddelen vertegenw oordigden geen
noemensw aardige w aarde en zijn voor zover nodig afgevoerd.

08-03-2021
4

Dit punt is afgew ikkeld.

08-06-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

07-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek marktw aarde aangetroffen bedrijfsmiddelen, contact taxateur en
overige betrokkenen.

07-05-2020
1

Contact geïnteresseerde, correspondentie rechter-commissaris.

04-09-2020
2

Controleren verkoopstatus.

07-12-2020
3

Stand van zaken (resterende) bedrijfsmiddelen.

08-03-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen noemensw aardige voorraad aangetroffen. Het onderhanden w erk
w as zeer beperkt en ziet op de eerst dagen van april, hetgeen w ordt
meegenomen bij de voortzetting.

07-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Klantenbestand, lopende contracten.

€ 1.815,00

€ 0,00

totaal

€ 1.815,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft het recht om de lopende overeenkomsten – met een zeer
beperkte omzet – en w erknemers over te nemen, verkocht aan Facilitas B.V.,
voor een bedrag van € 1.815,- (inclusief BTW ). Facilitas heeft tw ee
personeelsleden een arbeidsovereenkomst aangeboden.

07-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg personeel, overleg doorstartende partijen en contact diverse
betrokkenen.

07-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Schoonmaakw erkzaamheden maart 2020

€ 490,87

totaal

€ 490,87

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgaaf bestuurder is er per datum faillissement nog slechts 1
debiteur. De debiteur is aangeschreven en verzocht het openstaande bedrag
te voldoen.

07-05-2020
1

De debiteur heeft het bedrag van € 490,87 tezamen met een factuur voor een
lopende opdracht inmiddels overgemaakt.

04-09-2020
2

Er zijn geen (handels)debiteuren meer, de incasso is afgew ikkeld. W el zijn er
naar mening van de curator vorderingen uit hoofde van rekening courant (zie
ook onder toelichting bestuurdersaansprakelijkheid).

07-12-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nagaan debiteuren administratie, incasso debiteur.

07-05-2020
1

Schriftelijk en telefonisch contact debiteur.

04-09-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 24.097,34

07-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
SAZ bankierde bij de ABN AMRO Bank. Namens de bank is inmiddels een
vordering van € 24.097,34 ingediend.

5.2 Leasecontracten
Niet aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

07-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog niet van toepassing.

07-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact bank, nagaan afschriften, onderzoek mutaties rekeningen courant.

07-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De Curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris de
w erkzaamheden van SAZ voortgezet. De voortzetting ziet op acht lopende
(schoonmaak)opdrachten w aarmee een bedrag van € 8.453,37 (inclusief BTW )
is gerealiseerd. De gerealiseerde omzet is inmiddels gefactureerd.

07-05-2020
1

De facturen voor de lopende schoonmaakopdrachten zijn allen voldaan.

04-09-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
De in het kader van de voortzetting gemaakte kosten zijn beperkt tot betaling
van de verzekeringspremie ad € 277,86 zodat per saldo een bate is
gerealiseerd van € 8.175,51.

07-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg diverse betrokkenen, verzoeken R-C, contact personeel.

07-05-2020
1

Overleg opdrachtgevers en contact personeel.

04-09-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is een beperkte doorstart gerealiseerd. De curator heeft het recht om de
lopende overeenkomsten – met een zeer beperkte omzet – en w erknemers
over te nemen, verkocht aan Facilitas B.V., voor een bedrag van € 1.815,(inclusief BTW ). Facilitas heeft tw ee personeelsleden overgenomen per 28 april
2020.

07-05-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 1.815,00

07-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderhandelingen, overleg rechter-commissaris, opstellen activa
overeenkomst.

07-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog is er niet aan de boekhoudverplichting voldaan. De curator is
ondanks diverse verzoeken nog niet in het bezit van de volledige administratie
2019.

07-05-2020
1

Aan de boekhoudplicht is niet voldaan.

04-09-2020
2

De curator meent dat niet is voldaan aan de boekhoudverplichting aangezien
deze per datum faillissement niet w as bijgew erkt en de nadien ontvangen
boekhouding ook geen getrouw beeld geeft van de rechten en plichten van
failliet.

07-12-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2017, 2018 en 2019 zijn niet gedeponeerd.

07-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

07-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering in dit kader is reeds verjaard, zodat enige actie door
de curator met betrekking tot dit onderw erp achterw ege w ordt gelaten.

07-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

07-05-2020
1

Toelichting
Door – in ieder geval – het niet voldoen aan de deponeringsplicht is er sprake
van onbehoorlijk bestuur.
Ja

04-09-2020
2

Toelichting
Aan de administratieplicht en deponeringsplicht is niet voldaan. Daarmee heeft
de bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervuld en w ordt dit vermoed als
belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.
Bij gebreke van een bijgew erkte administratie heeft de curator op basis van
een analyse van de beschikbare bankafschriften een vordering op de heer Van
Elst en Banzai Holding (een vennootschap van de heer Van Elst) vastgesteld.
De eerste bevindingen hierover zijn gedeeld met de heer Van Elst, althans
diens zaakw aarnemer. Inmiddels heeft zich een advocaat namens de heer Van
Elst en Banzai Holding gemeld. Bezien zal w orden of tot een minnelijke regeling
kan w orden gekomen.

Toelichting
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van
bestuurdersaansprakelijkheid van Van Elst (art. 2:248 BW , art. 2:9 BW en (of)
art. 6:162 BW ) aangezien niet is voldaan aan de administratieverplichting en
de jaarrekeningen 2015, 2017 en 2018 niet zijn gedeponeerd. Voorts heeft
SAZ ook vorderingen - uit hoofde van in ieder geval rekeningcourantposities en
overige onttrekkingen - op (in ieder geval) Van Elst (de Vorderingen). Van Elst
heeft de standpunten (en de Vorderingen) van de curator betw ist.
De curator voert overleg met (de advocaat van) Van Elst om te bezien of een
minnelijke regeling kan w orden getroffen. In dat kader is – kort gezegd overeengekomen een niet betw ist deel van de vordering uit hoofde van

07-12-2020
3

rekening courant ad € 15.000,- door Van Elst w ordt betaald, hetgeen is
gebeurd. Partijen beogen op korte termijn een deskundige te benoemen die
de rekening courant posities (niet bindend) vaststelt. Overeengekomen is
voorts dat de curator zekerheid zou krijgen voor de Vorderingen door middel
van een recht van hypotheek, maar de voorliggende hypotheekhouders
w eigeren vooralsnog toestemming te verlenen. De curator zal als gevolg
daarvan een beslagrekest indienen met het verzoek om de termijn voor het
instellen van de eis in hoofdzaak te bepalen op zes maanden, w aar Van Elst
mee instemt, zodat partijen de tijd hebben om voornoemde deskundige in te
schakelen en de gevolgen van de uitkomsten daarvan te bespreken.
In de komende verslagperiode zal dan ook duidelijk zijn of er tot een oplossing
kan w orden gekomen, dan w el de curator een procedure dient te starten.
Ja

08-03-2021
4

Toelichting
Na uitvoerig overleg met de advocaat van Van Elst heeft de curator een
regeling getroffen op grond w aarvan in totaal een bedrag van € 152.500,- aan
de boedel w ordt betaald, w aarvan reeds € 15.000,- is voldaan. Het restant ad
€ 137.500,- w ordt uiterlijk 1 oktober 2021 aan de boedel betaald.

Toelichting
Het overeenkomstig de met Van Elst getroffen regeling te betalen bedrag ad
€ 137.500,- zal naar het zich laat aanzien medio juli w orden betaald.

08-06-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.

07-05-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

07-05-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Doornemen ontvangen stukken, start administratieonderzoek

07-05-2020
1

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek

04-09-2020
2

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek, overleg advocaat van Elst, opstellen
overeenkomst, concept hypotheekakte, beslagrekest, bestuderen
administratie.

07-12-2020
3

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek, schriftelijk en telefonisch contact met
derden, opstellen VSO.

08-03-2021
4

Schriftelijk en telefonisch contact met derden.

08-06-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

07-05-2020
1

Toelichting
In dit kader dient rekening te w orden gehouden met, het salaris curator en de
boedelschuld van het UW V (allen p.m.)
€ 7.824,15

07-12-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering ter hoogte van € 7.824,15 ingediend.
€ 7.824,15

08-03-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.141,00

07-05-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft vooralsnog een vordering ingediend betreffende de
omzetbelasting februari 2020.
€ 39.704,81

04-09-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft diverse vorderingen betreffende omzetbelasting, loonheffing en
vennootschapsbelasting ingediend.
€ 48.111,81

07-12-2020
3

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus een totale vordering ingediend van € 48.111,81.
€ 48.111,81
Toelichting
In de vierde verslagperiode zijn geen nieuw e vorderingen van de fiscus
ontvangen.

8.3 Pref. vord. UWV

08-03-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

07-05-2020
1

De curator is nog in afw achting van de indiening van de preferente vorderingen
van het UW V.
€ 7.844,78

07-12-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering ter hoogte van € 7.844,78 ingediend.
€ 7.844,78

08-03-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.292,20

07-05-2020
1

Toelichting
Namens Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het schoonmaak- en
Glazenw assersbedrijf en Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen
Schoonmaak- en Glazenw assersbranche is een vordering ingediend voor de
kosten van aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

07-05-2020
1

4

04-09-2020
2

5

07-12-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 27.044,02

07-05-2020
1

Toelichting
De bestuurder heeft, ondanks herhaalde verzoeken, nog geen crediteurenlijst
aangeleverd.
€ 105.618,99

04-09-2020
2

Toelichting
Tot op heden heeft de bestuurder nog geen crediteurenlijst aangeleverd.
€ 105.676,99

07-12-2020
3

Toelichting
Er hebben vijf concurrente crediteuren hun vordering bij de curator ingediend.
€ 105.676,99

08-03-2021
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen nieuw e crediteuren bij de
curator gemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

07-05-2020
1

Nog onbekend.

07-12-2020
3

Nog onbekend.

08-03-2021
4

Bij nakoming van de regeling door Van Elst (betaling) kan er een gedeeltelijke
uitkering aan concurrente schuldeisers w orden gedaan.

08-06-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie vorderingen, schriftelijk en telefonisch contact schuldeisers.

07-05-2020
1

In behandeling nemen vorderingen, schriftelijk en telefonisch contact
crediteuren.

04-09-2020
2

Beoordelen vorderingen, schriftelijk en telefonisch contact crediteuren.

07-12-2020
3

Stand van zaken crediteuren.

08-03-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten en de toezien op betaling van de verstuurde boedelfacturen.

07-05-2020
1

In de komende verslagperiode zal w orden bezien of er een regeling kan
w orden getroffen met de heer Van Elst en (of) Banzai Holding. Afhankelijk
daarvan w ordt de verdere voortgang bezien.

04-09-2020
2

In de komende verslagperiode zal w orden bezien w at de definitieve rekening
courant posities zijn en of partijen een regeling kunnen treffen, dan w el een
procedure noodzakelijk is.

07-12-2020
3

De w erkzaamheden van de curator kunnen in de komende verslagperiode
w orden afgerond. Het is vervolgens w achten op uitvoering (betaling) van de
gesloten regeling met Van Elst w aarna het faillissement kan w orden
opgeheven.

08-03-2021
4

De w erkzaamheden van de curator zijn nagenoeg afgerond. De curator zal
zich in de komende verslagperiode bezighouden met uitvoering van de
regeling met Van Elst. Als dat is gebeurd kan er een verificatievergadering
w orden gehouden en het faillissement vervolgens w orden opgeheven.

08-06-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

07-05-2020
1

Nog onbekend.

04-09-2020
2

Nog onbekend.

07-12-2020
3

Nog onbekend.

08-03-2021
4

Naar verw achting in de komende verslagperiode.

08-06-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
8-9-2021

08-06-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, diverse algemene verrichtingen, correspondentie rechtercommissaris.

07-05-2020
1

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris, algemene verrichtingen.

04-09-2020
2

Verslaglegging en diverse algemene verrichtingen.

07-12-2020
3

Verslaglegging en diverse algemene verrichtingen.

08-03-2021
4

Verslaglegging en diverse algemene verrichtingen.

08-06-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

