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Algemene gegevens
Naam onderneming
VCN Beveiligingen BV

13-05-2020
1

Gegevens onderneming
Statutaire zetel: Amersfoort
KvK nummer: 32082894

13-05-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten bestaan voornamelijk uit het exploiteren van een onderneming
op het gebied van het onder abonnement aanbieden van
beveiligingsproducten, diensten en aanverw ante producten, het verkopen van
beveiligingsproducten en aanverw ante artikelen, het afsluiten van leasecontracten van beveiligingsproducten en overige bekabelingsproducten, alles
in de ruimste zin des w oords.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 1.241.132,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -2.419,00

€ 503.901,00

Toelichting financiële gegevens

13-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarstukken 2018 zijn de laatste vastgestelde jaarstukken. De omzet 2018
betreft de netto omzet. Het bruto omzet resultaat bedraagt € 847.145.

13-05-2020
1

Eind 2018 stond een bedrag op de balans van € 387.929 voor vorderingen.
Dat is hoog voor een dergelijke onderneming.
Aan de activa zijde bedroegen de vorderingen op de holding vennootschappen
van het bestuur respectievelijk € 89.558 (Alropa) en € 55.124 (Firm Holding &
Management).
Het bedrag van de kort lopende schulden aan passiva zijde bedroeg ultimo
2018: € 555.166, w aarvan € 144.697 ter zake van Belastingen en sociale
premies.

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

13-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 80.000,00

13-05-2020
1

€ 53.593,91

13-08-2020
2

€ 83.144,69

12-11-2020
3

€ 184.331,39

11-02-2021
4

€ 106.536,26

11-05-2021
5

€ 106.418,28

11-08-2021
6

€ 74.359,93

02-12-2021
7

€ 74.290,79

01-03-2022
8

€ 74.290,79

01-06-2022
9

€ 78.143,39

01-09-2022
10

Verslagperiode

van
14-4-2020

13-05-2020
1

t/m
12-5-2020
van
13-5-2020

13-08-2020
2

t/m
12-8-2020
van
13-8-2020

12-11-2020
3

t/m
11-11-2020
van
12-11-2020

11-02-2021
4

t/m
10-2-2021
van
11-2-2021

11-05-2021
5

t/m
10-5-2021
van
11-5-2021

11-08-2021
6

t/m
10-8-2021
van
11-8-2021

02-12-2021
7

t/m
1-12-2021
van
2-12-2021

01-03-2022
8

t/m
28-2-2022
van
1-3-2022

01-06-2022
9

t/m
31-5-2022
van
1-6-2022
t/m
31-8-2022

01-09-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

91 uur 30 min

2

87 uur 15 min

3

18 uur 48 min

4

13 uur 24 min

5

7 uur 42 min

6

9 uur 18 min

7

11 uur 30 min

8

6 uur 42 min

9

9 uur 45 min

10

12 uur 24 min

totaal

268 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders en aandeelhouders:
Alropa B.V. (hierna te noemen: Alropa) tevens voor 50% aandeelhouder.
Uiteindelijk bestuurder en aandeelhouder: de heer A. de Gans (hierna te
noemen: de heer De Gans).
Firm Holding & Management B.V. (hierna te noemen: Firm Holding) tevens voor
50% aandeelhouder. Uiteindelijk bestuurder en aandeelhouder: de heer R.
Muller (hierna te noemen: de heer Muller).

13-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

13-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn inmiddels beëindigd.

1.4 Huur

13-05-2020
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst zal w orden overgenomen door de doorstarter per 1 mei
2020. Dit dient nog geformaliseerd te w orden. De huur bedraagt € 1.403 per
maand.

13-05-2020
1

De doorstarter heeft de voormalige kantoorruimte nog enige tijd gehuurd.
Inmiddels is ook die huur geëindigd.

12-11-2020
3

Er is nog een discussie gaande met de verhuurder over een deel van de borg
die de verhuurder w il verrekenen.

11-02-2021
4

De verhuurder heeft uiteindelijk € 3.734,40 in totaal teruggestort van de
w aarborgsom.

11-05-2021
5

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur is de oorzaak een geschil met de belastingdienst in het
verleden. De schuld w as zodanig dat, teneinde een faillissement te voorkomen,
een betalingsregeling is aangegaan. Deze lijkt te zijn gefinancierd door de
lopende belastingschulden niet te voldoen.
In een gesprek op 28 februari 2020 heeft De Ontvanger te kennen gegeven de
situatie niet te accepteren en het faillissement te zullen aanvragen, indien VCN
Beveiligingen BV (hierna te noemen: VCN) dat zelf niet zou doen. Daarop is na
enige tijd besloten eigen aangifte van faillissement te doen.
De Belastingschuld, voor zover thans ter verificatie ingediend, bedraagt: €
383.466.

13-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

13-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-4-2020

8

De dienstverbanden zijn met machtiging van de rechtercommissaris opgezegd met inachtneming van een termijn van
maximaal zes w eken.

totaal

8

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn verkocht aan BpN Groep BV (hierna te noemen: BpN).
De inventaris is verkocht voor een bedrag van € 4.500.

13-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de bedrijfs- en kantoorinventaris
aangetroffen in het kantoorpand. Daarnaast w as sprake van gereedschappen,
telefoons en laptops bij w erknemers.

13-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden zijn aan BpN verkocht voor een bedrag van € 3.000.

13-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Voor immateriële activa, zoals de mogelijkheid klanten, contracten,
arbeidsovereenkomsten, domeinnamen, telefoonnummers over te nemen, is
door de overnemende partij een bedrag van € 60.000 betaald.

13-05-2020
1

De boedel ontving bericht dat er nog een aanspraak w as op een W TLtegemoetkoming. Nadien bleek de fiscus deze met haar vordering te hebben
verrekend.

13-08-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteuren, die voorkw amen op de door VCN verstrekte debiteurenlijst, zijn
verkocht aan BpN voor een bedrag van € 12.500. Dit bedrag komt toe aan de
pandhouder (Rabobank) na aftrek van een boedelvergoeding. Rabobank is
akkoord met de transactie en met de boedelbijdrage (10% excl. BTW ).

13-05-2020
1

Onderzocht w ordt nog of de lijst compleet is.
Er zijn aanw ijzingen dat de debiteurenlijst niet volledig w as. (Debiteuren
bleken crediteuren en er ontbraken mogelijk debiteuren op de lijst).

13-08-2020
2

De doorstarter heeft aangegeven dat enkele overgenomen vorderingen zijn
voldaan op de geblokkeerde rekening van de gefailleerde en heeft verzocht om
deze (en andere) bedragen over te maken. Dit punt zal nader w orden
onderzocht en hierover (alsmede over nog enige andere door de doorstarter
opgew orpen punten) zal nog een gesprek plaatsvinden met de doorstarter.

12-11-2020
3

Met de doorstarter is overeenstemming bereikt over de afw ikkeling van de
doorstart. In dat kader is ook onderzocht in hoeverre betalingen na datum
faillissement op de geblokkeerde rekening toekomen aan de doorstarter. De
bank is verzocht de betreffende bedragen door te storten. Voorts is de bank
verzocht om een aantal betalingen na datum faillissement terug te storten,
omdat deze de boedel niet toekomen.

11-05-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Afgelopen verslagperiode bleek van het bestaan van een aantal oude
incassodossiers bij een incassokantoor en een deurw aarderskantoor. Het gaat
veelal om vorderingen w aarover is geprocedeerd en vonnis in is gew ezen,
maar verhaal vervolgens niet mogelijk is gebleken. Sommige dossiers liggen al
jaren stil, maar komen w eer tot leven in verband met gelegde beslagen en
verkoop van onroerend goed. Deze vorderingen, voor zover niet overgenomen
door de doorstarter, vallen w aarschijnlijk onder het pandrecht van de bank. De
curator zal in overleg treden met de pandhouder over de afw ikkeling.

01-03-2022
8

Ook bleek er sprake van een oud door VCN gelegd beslag, terw ijl de
onderliggende vorderingen niet langer bestaan.
Vorige verslagperiode bleek van beslag op onroerend goed, terw ijl de
onderliggende vorderingen niet meer bestonden. De curator heeft afgelopen
verslagperiode daarom medew erking verleend aan het doorhalen van het
betreffende beslag.

01-06-2022
9

Voorts heeft de pandhouder afgelopen verslagperiode de curator aangegeven
niets meer te vorderen te hebben en derhalve geen verdere actie te
ondernemen ten aanzien van de oude incassodossiers. De vorderingen die niet
overgenomen zijn door de doorstarter kunnen derhalve door de boedel
w orden geïncasseerd. Voor zover thans bekend betreft het vijf
incassodossiers. In drie van deze incassodossiers staat nog geld op de
rekening van de indertijd ingeschakelde incassogemachtigde. Deze dient nog
een eindfactuur op te maken voor zijn w erkzaamheden en af te rekenen met
de boedel. De verw achting is dat er terzake nog geld aan de boedel toekomt.
Daarnaast lijkt het erop dat er nog geld rust onder enkele
deurw aarderskantoren en dat er (mogelijk) nog betalingsregelingen lopen met
debiteuren. Een en ander w ordt thans nog onderzocht, in het bijzonder ook de
omvang van de bedragen die naar verw achting nog kunnen w orden
geïncasseerd.
De incassogemachtigde heeft een eindafrekening opgemaakt en een bedrag
van € 3.852,60 is overgemaakt naar de boedelrekening.
Het is niet de verw achting dat uit de thans nog lopende incassodossiers
substantiële bedragen de boedel in zullen vloeien. De curator heeft de
rechter-commissaris over de w ijze van afw ikkeling van deze dossiers een
voorstel ter goedkeuring voorgelegd, w aarbij ingezet w ordt op spoedige
afw ikkeling van het faillissement. De incasso van de vorderingen zal w orden
gestaakt.

01-09-2022
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

13-05-2020
1

Bij Rabobank liep een kredietfaciliteit met verpanding van debiteuren met een
rekening-courant limiet van € 70.000. Rekening houdende met storneringen
bedraagt de vordering van Rabobank thans ca. € 100.000.

5.2 Leasecontracten
De leasecontracten met een tw eetal leasemaatschappijen w orden beëindigd.
De doorstarter is in gesprek met een van de leasemaatschappijen (Pon) om de
auto's over te nemen. Het betreft operational lease (huur).

13-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Een pandrecht op debiteuren van Rabobank. De bestuurders hebben zich
voorts borg gesteld voor de vordering van Rabobank.

13-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een frankeermachine van Frama.
Mistmachinevulling van FR Security Premium Products BV.

13-05-2020
1

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de Rabobank is afgesproken dat de boedel een boedelbijdrage van 10%
ontvangt over de verkochte debiteuren (10% van € 12.500 vermeerderd met
BTW ).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten van de onderneming zijn overgenomen door BpN Groep B.V. BpN
heeft vijf w erknemers in dienst genomen met ingang van 14 april 2020. Tw ee
w erknemers zijn niet op het aanbod van BpN ingegaan. BpN zal verder de huur
van de kantoorruimte overnemen met ingang van 1 mei 2020. De overgang is
nog niet geformaliseerd. BpN heeft een bedrag van € 80.000 aan de boedel
voldaan. Hiervan heeft € 12.500 betrekking op debiteuren. Dit bedrag zal aan
de bank onder inhouding van een boedelbijdrage w orden afgedragen.

13-05-2020
1

Aankomende verslagperiode zal nog een bespreking plaatsvinden met de
doorstarter (zie ook onder 4.1).

12-11-2020
3

Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de doorstarter en er w ordt
gew erkt aan een voorstel om een aantal punten te regelen, w aaronder
betalingen van gecedeerde debiteuren op de geblokkeerde rekening van de
failliet, alsmede enige onverschuldigde betalingen.

11-02-2021
4

Er zijn afspraken gemaakt met de doorstarter over de afw ikkeling van de
doorstart. Zie ook onder 4.1. Onderdeel van die afspraken is onder meer de
doorbetaling van een deel van de terug ontvangen borg van de verhuurder, te
w eten een bedrag van € 2.500.

11-05-2021
5

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
W ordt nader onderzocht.

13-05-2020

1
Er w ordt onderzoek gedaan naar de boekhouding. Er is een boekhouding,
maar naar het zich laat aanzien zijn de administraties 2019 en 2020 niet
volledig geboekt c.q. verw erkt. De post onderhanden w erk bijvoorbeeld
bedraagt per ultimo 2018 € 52.445 en ondergaat daarna geen w ijzigingen
meer.

13-08-2020
2

De curator heeft niet het idee dat er een adequate boekhouding w erd
bijgehouden van de meerjarige onderhouds- en meldkamercontracten. Meer in
het bijzonder lijkt niet adequaat bijgehouden te zijn, w anneer er gefactureerd
mocht w orden. De curator baseert dit in aanvulling op hetgeen hiervoor staat
vermeld over de boekhouding, op de volgende bevindingen:
• De curator is op diverse klachten gew ezen van klanten die aangeven
meerdere malen voor dezelfde periode te zijn gefactureerd. Ook de doorstarter
heeft dit aangekaart bij de curator;
• Op de uitgaande facturen w erd niet vermeld op w elke periode de factuur
betrekking had;
• Er w erd gebruik gemaakt van incassomachtigingen, w aarbij opvallend vaak
w erd gestorneerd. Met name in 2019 w as er sprake van zeer veel
storneringen;
• Per datum faillissement volgt uit de digitale administratie een negatief
debiteurensaldo van € 102.875 als gevolg van een flink aantal creditnota’s.
Voorts bestaat er veel onduidelijkheid over de managementvergoedingen van
het bestuur. Het bestuur claimt op basis van managementovereenkomsten en
aandeelhoudersbesluiten recht te hebben op achterstallige
managementvergoedingen over 2018 en 2019, terw ijl zulks niet uit de digitale
boekhouding volgt.
Op grond van het vorenstaande betw ijfelt de curator dat te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap konden w orden
gekend.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarstukken vanaf 2015 t/m 2018 zijn tijdig gedeponeerd.

13-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

13-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 15 januari 2001. Dit is derhalve niet meer aan
de orde.

13-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

13-05-2020
1

In de periode vanaf 2 maart 2020 tot begin april 2020, derhalve kort voor het
faillissement, is een bedrag van € 147.500. voornamelijk met vermelding
(achterstallige) management fee’s, betaald aan Alropa BV (de holding van de
heer De Gans) en Firm Holding & Management BV (de vennootschap van de
heer Müller).
De curator stelt zich op het standpunt dat deze betalingen onrechtmatig zijn
en maakt aanspraak op (terug) betaling. Omdat de heren De Gans en Müller
geen aanstalten maakten om dit terug te betalen en nalieten vragen te
beantw oorden over de aanw ending van de bedragen (behoudens dat onlangs
ca. € 40.000 aan een crediteur is betaald jegens w ie zij zich borg hadden
gesteld), is na verkregen toestemming rc en verlof van de
Voorzieningenrechter conservatoir beslag gelegd ten laste van één van de
uiteindelijk bestuurders op vastgoed en inboedel.

Toelichting

13-08-2020
2

Ten aanzien van de in het vorige verslag vermelde onttrekkingen w ordt
verw ezen naar 9.Procedures. Voorts w ordt verw ezen naar hetgeen in dit
verslag onder 7.1 staat vermeld.
De curator meent dat er meerdere aanw ijzingen zijn op grond w aarvan kan
w orden aangenomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Als
(aanvullend) voorbeeld haalt de curator aan een aandeelhoudersbesluit van
juni 2019, w aarin aan ieder van de bestuurders een aanvullende
managementvergoeding w ordt toegekend over 2018 van € 38.000, zulks
terw ijl het eigen vermogen vanaf ultimo 2015 negatief w as en er over boekjaar
2018 verlies w erd geleden. Aangezien het bestuur en de aandeelhouders te
vereenzelvigen zijn, meent de curator dat dit het bestuur zw aar aan te
rekenen is.
De curator heeft in onderzoek in hoeverre het zinvol is het (middellijk) bestuur
aan te spreken voor het tekort, gelet op de reeds bestaande claim uit hoofde
van de onrechtmatige onttrekkingen en de verhaalsmogelijkheden.

Toelichting

12-11-2020
3

Na uitgebreid onderzoek naar de vermogenspositie en meer in het bijzonder
de verhaalsmogelijkheden bij het bestuur is er een totaalregeling getroffen,
die zow el de aanspraken uit hoofde van de onrechtmatige onttrekkingen als
eventuele andere aanspraken zijdens de boedel regelt, omdat de curator naar
aanleiding van dit onderzoek meent dat de boedel hiermee meer gebaat is,
dan bij het voortzetten van alle (kostbare en tijdrovende) onderzoeken naar
en procedures tegen het (middellijk) bestuur. Daarbij is overeengekomen dat
het (middellijk) bestuur in totaal een bedrag van € 130.000 aan de boedel zal
voldoen. Een bedrag van € 30.000 is reeds voldaan. Het restant dient in
principe uiterlijk 31 december 2020 te zijn voldaan. De bodemprocedure is naar
de parkeerrol verw ezen in afw achting van nakoming van de overeenkomst.

Toelichting
Na zekerheidstelling in de vorm van een hypotheek is het restant van €
100.000 eind januari 2021 voldaan. De bodemprocedure zal w orden
doorgehaald.

11-02-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

13-05-2020
1

Zie 7.5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

13-05-2020
1

Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.

Toelichting

11-02-2021
4

Salaris curator: p.m.
UW V: € 31.216,81
De boedelvordering van het UW V valt hoog uit, een aanzienlijk deel van de
vordering bestaat uit de vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen.

Toelichting

11-05-2021
5

Salaris curator: € 64.143,88 excl. btw + p.m.
UW V: € 31.216,81
De boedelvordering van het UW V valt hoog uit, een aanzienlijk deel van de
vordering bestaat uit de vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen.

Toelichting

11-08-2021
6

Salaris curator: € 64.143,88 excl. btw + p.m.
UW V: € 31.216,81
De boedelvordering van het UW V valt hoog uit, een aanzienlijk deel van de
vordering bestaat uit de vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen.
Huur: € 650,99

Toelichting
Salaris curator: € 64.143,88 excl. btw + p.m.
UW V: € 31.216,81
Huur: € 650,99
De boedelvorderingen van het UW V en de huurvordering zijn afgelopen

02-12-2021
7

verslagperiode voldaan, aangezien de boedel ter zake toereikend is.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 383.466,00

13-05-2020
1

Toelichting
Ter zake van OB, LH en Vpb

€ 549.800,00

13-08-2020
2

€ 501.837,00

12-11-2020
3

Toelichting
De OB-vordering is naar beneden bijgesteld na bezw aar tegen een ambtshalve
aanslag over de boedelperiode.

€ 570.541,00

11-02-2021
4

Toelichting
De vordering is gestegen ten opzichte van het vorige verslag, onder meer
doordat er een 29 lid 7 OB vordering is ingediend.

€ 550.401,00

11-05-2021
5

Toelichting
De vordering is gedaald t.o.v. het vorige verslag, omdat diverse vorderingen
Vpb naar beneden zijn bijgesteld n.a.v. ingediende bezw aren.

€ 550.275,00

11-08-2021
6

Toelichting
Inzake een restitutie Vpb is de vordering t.o.v. het vorige verslag gedaald.

€ 550.051,00
Toelichting
Inzake een verrekening OB is de vordering t.o.v. het vorige verslag gedaald.

8.3 Pref. vord. UWV

01-03-2022
8

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

13-05-2020
1

Vooralsnog niet ingediend

€ 24.955,27

11-02-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

13-05-2020
1

Vooralsnog geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

13-05-2020
1

30

13-08-2020
2

31

12-11-2020
3

33

11-02-2021
4

34

11-05-2021
5

36

11-08-2021
6

37

02-12-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 101.258,73

13-05-2020
1

€ 293.273,26

13-08-2020
2

Toelichting
W aarvan betw ist € 115.290,35

€ 314.200,19

12-11-2020
3

Toelichting
Hiervan w ordt een bedrag van € 115.290,35 betw ist. Dit betreft ingediende
vorderingen zijdens het bestuur. In verband met de onder 7.5 vermelde
regeling zullen deze bedragen komen te vervallen.

€ 226.475,35

11-02-2021
4

€ 227.105,37

11-05-2021
5

€ 231.422,99

11-08-2021
6

€ 231.710,97

02-12-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Mogelijk zal er een vereenvoudigde afw ikkeling plaats kunnen vinden.

12-11-2020
3

Vereenvoudigde afw ikkeling ex art. 137a Fw .

01-09-2022
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De boedel zal een procedure aanhangig maken tegen Alropa BV, Firm Holding &
Management BV en de heren De Gans en Müller in verband met de sub 7.5
gemelde onttrekkingen.

9.2 Aard procedures

13-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Civiele procedure bij de rechtbank.

1. Bodemprocedure
In verband met de in het eerste verslag onder 7.5 vermelde
onrechtmatige onttrekkingen is na het conservatoir beslag een
bodemprocedure aanhangig gemaakt.
2. Kort Geding
Naast voormelde bodemprocedure is er een kort geding gevoerd ter zake
van de onrechtmatige onttrekkingen, w aarbij een bedrag van € 100.000
is gevorderd. Zulks omdat de curator vrees had dat een langdurige
bodemprocedure de mogelijkheden tot verhaal beperkt.

13-05-2020
1
13-08-2020
2

9.3 Stand procedures
Dient nog aanhangig te w orden gemaakt.

1. Bodemprocedure
De bodemprocedure is aanhangig gemaakt en staat voor antw oord van
de w ederpartij.
2. Kort Geding
De vordering van de curator in kort geding is toegew ezen, w aarbij is
bepaald dat het bedrag van € 100.000 op de derdengeldenrekening van
het kantoor van de curator zal w orden gehouden, totdat er
onherroepelijk in de bodemzaak is beslist. (Dit houdt verband met het
restitutierisico in faillissement).

1. Bodemprocedure
Deze procedure is in het kader van de regeling vermeld onder 7.5 naar
de parkeerrol verw ezen.

Omdat de regeling vermeld onder 7.5 is nagekomen, zal de procedure w orden
doorgehaald.

9.4 Werkzaamheden procedures

13-05-2020
1
13-08-2020
2

12-11-2020
3

11-02-2021
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Bezien zal w orden of de bodemprocedure nader uitgeprocedeerd dient te
w orden, dan w el er alsnog een minnelijke regeling getroffen kan w orden.
Enkele punten met betrekking tot de doorstart dienen nog afgew ikkeld te
w orden.

13-08-2020
2

Uitvoering minnelijke regeling. Afw ikkeling doorstart.

12-11-2020
3

Afw ikkeling doorstart / afw ikkeling faillissement.

11-02-2021
4

Gebruikelijke w erkzaamheden ten behoeve van de afw ikkeling van het
faillissement.

11-05-2021
5

Gebruikelijke w erkzaamheden ten behoeve van de afw ikkeling van het
faillissement, w aaronder afronding van de debiteurenincasso.

01-06-2022
9

Gebruikelijke w erkzaamheden ten behoeve van de afw ikkeling van het
faillissement, w aaronder afronding van de debiteurenincasso.

01-09-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

13-05-2020
1

De curator verw acht het faillissement op niet al te lange termijn af te kunnen
w ikkelen.

11-08-2021
6

Er zijn nog een aantal punten, zoals de debiteurenincasso, die afgerond
dienen te w orden, alvorens het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

01-06-2022
9

De curator zet in op een spoedige (vereenvoudigde) afw ikkeling ex art. 137a
Fw .

01-09-2022
10

10.3 Indiening volgend verslag
1-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

01-09-2022
10

Bijlagen
Bijlagen

