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

8
25-11-2021
F.16/20/35
NL:TZ:0000128511:F001
28-01-2020

R-C
Curator

mr. C.J. Hofman
mr M.D.B. Stap

Algemene gegevens
Naam onderneming
DOESZevenendZes B.V.

26-02-2020
1

Gegevens onderneming
Het Kamer van Koophandelnummer is 61625213

26-02-2020
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: 74103 – Interieur- en ruimtelijk ontw erp
SBI-code: 6420 – Financiële holdings
(bron: Handelsregister Kamer van Koophandel).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 217.245,00

€ 7.136,00

€ 484.010,00

2018

€ 427.300,00

€ 18.843,00

€ 313.427,00

2017

€ 355.594,00

€ -14.416,00

€ 241.965,00

Toelichting financiële gegevens

26-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2018 betreffen cijfers uit de concept-jaarrekening over 2018. De
cijfers over 2019 zijn gebaseerd op de kolommenbalans tot en met november
2019.

26-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

26-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

26-02-2020
1

€ 62.240,96

26-05-2020
2

€ 67.302,63

25-08-2020
3

€ 26.253,34

25-11-2020
4

€ 26.253,34

25-05-2021
6

€ 26.253,54

25-08-2021
7

€ 26.253,54

25-11-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-1-2020

26-02-2020
1

t/m
26-2-2020
van
27-2-2020

26-05-2020
2

t/m
26-5-2020
van
27-5-2020

25-08-2020
3

t/m
25-8-2020
van
26-8-2020

25-11-2020
4

t/m
25-2-2021
van
26-11-2020

25-02-2021
5

t/m
25-2-2021
van
26-2-2021

25-05-2021
6

t/m
25-5-2021
van
26-5-2021

25-08-2021
7

t/m
25-8-2021
van
26-8-2021
t/m
25-11-2021

Bestede uren

25-11-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 36 min

2

31 uur 24 min

3

9 uur 0 min

4

10 uur 54 min

5

13 uur 36 min

6

6 uur 42 min

7

11 uur 54 min

8

1 uur 18 min

totaal

131 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 8 oktober 2014 en is gevestigd aan de
Zevenend 6 te (1251 RN) Laren. Bestuurder en enig aandeelhouder van
gefailleerde is DOESZevenendZes Holding B.V. Van deze laatste vennootschap
zijn de heer H.J.E. Smits en mevrouw C.G.H.G. Smits-W eeink bestuurders.

26-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

26-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
De bedrijfsverzekeringen zijn al voor datum faillissement beëindigd vanw ege
betalingsachterstanden.

26-02-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een pand aan het adres Zevenend 6 te Laren. De
huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris op 29 januari
2020 opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden. Dit betekent dat de
huurovereenkomst op 29 april 2020 eindigt.

26-02-2020
1

Zie verslag 1. Inmiddels is het bedrijfspand leeg en bezemschoon aan de
verhuurder opgeleverd.

26-05-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De verklaring van de middellijk bestuurder hierover is als volgt. De
onderneming hield zich bezig met interieuradvies, interieurontw erp en
uitvoering. Het betrof met name grote inrichtingsprojecten. Tot en met 2018
liep de onderneming goed. In 2019 halveerde de omzet door onder andere het
overlijden van tw ee grote klanten. Hierdoor gingen een aantal offertes niet
door. Dit betekende dat de onderneming verliesgevend w erd. Uiteindelijk heeft
de middellijk bestuurder van gefailleerde het eigen faillissement aangevraagd.
De curator heeft de verklaring van de bestuurder nog in onderzoek.

26-02-2020
1

Zie verslag 1. Een en ander beziet de curator in samenhang met haar
rechtmatigheidsonderzoek.

26-05-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

26-02-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

26-02-2020
1

Toelichting
De middellijk bestuurder w as krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst bij
gefailleerde. Op 30 januari 2020 is hij met machtiging van de rechtercommissaris tegen de kortst mogelijke opzegtermijn ontslagen. De middellijk
bestuurder kon geen beroep doen op de Loongarantieregeling.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

30-1-2020

1

De middellijk bestuurder w as krachtens een arbeidsovereenkomst
in dienst bij gefailleerde. Op 30 januari 2020 is hij met machtiging
van de rechter-commissaris tegen de kortst mogelijke opzegtermijn
on

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Vragen machtiging ontslag, ontslagbrief.

26-02-2020
1

Afgerond.

26-05-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

26-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

26-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoor- en w inkelinventaris

€ 13.774,16

€ 0,00

totaal

€ 13.774,16

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bij gefailleerde is een beperkte kantoor- en w inkelinventaris aangetroffen. De
curator zal in de aankomende verslagperiode een verkoopproces opstarten. De
inventaris is reeds in opdracht van de curator getaxeerd. De inventaris is
verpand aan Rabobank.

26-02-2020
1

Zie verslag 1. De afgelopen verslagperiode heeft de verkoop van de inventaris
en de voorraad via een veiling plaatsgevonden. De totale opbrengst van de
veiling is hierboven vermeld. Deze dient nog te w orden uitgesplitst. Echter, van
enkele items (zoals een leenbank en een vloer) loopt de veiling nog. De
verw achting is dat de veiling de aankomende verslagperiode w ordt afgerond.
De curator zal vervolgens met de pandhouder afrekenen.

26-05-2020
2

Zie verslag 2. De afgelopen verslagperiode zijn de resterende items via de
veiling verkocht. De curator zal op korte termijn de opbrengst uitsplitsen in een
deel inventaris (w aarvan de curator terzake de rechten van de fiscus uitoefent)
en de voorraad. Vervolgens zal met de pandhouder w orden afgerekend.

25-08-2020
3

Zie verslag 3. Inmiddels is de opbrengst van de inventaris en de voorraad
gesplitst. Met de pandhouder is afgerekend.

25-11-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de inventaris, voor zover het
bodemzaken betreft. De curator oefent voor zover van toepassing op grond
van artikel 57 lid 3 Fw . de rechten van de fiscus uit.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

26-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Taxatie inventaris.

26-02-2020
1

Monitoren veiling.

26-05-2020
2

Afgerond.

25-11-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

W inkelvoorraad

€ 47.099,29

€ 6.050,00

totaal

€ 47.099,29

€ 6.050,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is sprake van een voorraad meubels, lampen, karpetten etc. De curator zal
in de aankomende verslagperiode een verkoopproces opstarten. De voorraad
is reeds in opdracht van de curator getaxeerd. De voorraad is verpand aan
Rabobank.

26-02-2020
1

Zie hiervoor onder 3.5. De curator zal de aankomende verslagperiode de totale
verkoopopbrengst uitsplitsen en afrekenen met de pandhouder.

26-05-2020
2

Zie hiervoor onder 3.3.

25-08-2020
3

Zie hiervoor onder 3.3.

25-11-2020
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Taxatie voorraad.

26-02-2020
1

Monitoren veiling.

26-05-2020
2

Afgerond.

25-11-2020
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Personenauto

€ 6.429,00

€ 0,00

totaal

€ 6.429,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
In dit faillissement is een personenauto aangetroffen. De aankomende
verslagperiode zal ook ten aanzien van deze auto een verkoopproces w orden
opgestart. De auto is meegenomen in de taxatie.

26-02-2020
1

Zie verslag 1. De auto is de afgelopen verslagperiode via een veiling verkocht.
De opbrengst bedraagt € 6.429,00. De auto w as niet verpand.

26-05-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Taxatie personenauto.

26-02-2020
1

Monitoren veiling.

26-05-2020
2

Afgerond.

25-08-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is sprake van een debiteurenportefeuille van ca. € 6.000,-. De middellijk
bestuurder heeft echter aangegeven dat deze als oninbaar moet w orden
beschouw d, omdat hier sprake is van klachten etc. De debiteuren zijn verpand
aan Rabobank. De curator voert overleg met Rabobank over de inning van
deze debiteuren.

26-02-2020
1

Zie verslag 1. Na enig onderzoek heeft de curator geconcludeerd dat de
debiteurenportefeuille als oninbaar moet w orden beschouw d. De curator heeft
de bevindingen gedeeld met de pandhouder. Zij beschouw d dit als afgedaan.

26-05-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Contact Rabobank, onderzoek debiteuren.

26-02-2020
1

Afgerond.

26-05-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 110.404,34

26-02-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering van € 110.404,34 uit hoofde van een
bedrijfskrediet en rekening-courant.

5.2 Leasecontracten
Niet van gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

26-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een rechtsgeldig pandrecht gevestigd op de inventaris,
voorraad en debiteuren. Ten aanzien van de inventaris (bodemzaken) oefent
de curator de rechten van de fiscus uit. De curator is nog in overleg met
Rabobank over de w ijze van verkoop van de activa. Ten aanzien van de
debiteuren zie hiervoor onder 4.1.

26-02-2020
1

Zie verslag 1. De activa zijn nagenoeg allemaal verkocht. De aankomende
verslagperiode zal de curator met de pandhouder afrekenen.

26-05-2020
2

Zie verslag 2. Nu alle activa zijn verkocht, zal de curator in de aankomende
verslagperiode afrekenen met de pandhouder.

25-08-2020
3

Zie verslag 3. Inmiddels is met de pandhouder afgerekend ter zake de
voorraad. Aan de pandhouder is een bedrag van € 41.049,29 overgemaakt.
Aan de curator is een boedelbijdrage van € 6.050,00 toegekomen.

25-11-2020
4

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor onder 5.3.

26-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich diverse leveranciers met een eigendomsvoorbehoud gemeld.
De curator heeft deze onderzocht/zal onderzoek doen naar de
rechtsgeldigheid hiervan. Indien het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is,
zullen deze leveranciers door de curator in de gelegenheid w orden gesteld om
de zaken op te halen.

26-02-2020
1

Zie verslag 1. De eigendomsvoorbehouden zijn de afgelopen verslagperiode
afgehandeld. Indien hier een juridisch juist beroep op w as gedaan, heeft de
curator de betrokken partijen in de gelegenheid gesteld de betreffende
goederen op te halen.

26-05-2020
2

Zie verslag 2. Dit is afgerond.

25-08-2020
3

5.6 Retentierechten
Eén leverancier heeft een beroep gedaan op het retentierecht ten aanzien van
vloeronderdelen die zich bij haar bevinden. De curator heeft op grond van haar
bevoegdheid ex art. 60 lid 2 Fw deze vloeronderdelen opgeëist. De
vloeronderdelen zullen meegenomen w orden in het verkoopproces.

26-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

26-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

26-02-2020
1

Toelichting
De curator is in onderhandeling met Rabobank over de boedelbijdrage over de
verkoop van de activa (in het bijzonder de voorraad).

Toelichting
Zie verslag 1. Met de pandhouder is ter zake de voorraad/niet-bodemzaken
een boedelbijdrage overeengekomen van 10% met een minimum
verkoopopbrengst van € 5.000,-.
Ten aanzien van de verkoopopbrengst van de inventaris/bodemzaken oefent
de curator de rechten van de fiscus uit op grond artikel 57 lid 3 Fw .
De curator zal de aankomende verslagperiode de verkoopopbrengst uitsplitsen
en afrekenen met de pandhouder.

Toelichting
Zie verslag 2. De aankomende verslagperiode zal de curator met de
pandhouder afrekenen, rekening houdende met de afgesproken
boedelbijdrage.
€ 6.050,00

26-05-2020
2

25-08-2020
3

25-11-2020
4

Toelichting
Zie hiervoor onder 5.3.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contacten met Rabobank en leveranciers in het kader van
eigendomsvoorbehouden en een ingeroepen retentierecht.

26-02-2020
1

Contacten met de pandhouder.

26-05-2020
2

Contacten met de pandhouder.

25-08-2020
3

Afgerond.

25-11-2020
4

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

26-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

26-02-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

26-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart behoorde - na onderzoek door de curator - niet tot de
mogelijkheden.

26-02-2020
1

Op datum faillissement w as sprake van diverse offertes w aarop door klanten is
aanbetaald. De zaken w aarop de offertes zagen w aren echter nog niet door
gefailleerde besteld. Omdat gefailleerde is aangesloten bij Stichting
Garantieregelingen CBW , hebben klanten zich op advies van de curator
gew end tot deze stichting. Het CBW zal per orderopdracht beoordelen of deze
kan w orden overgenomen door een derde met inachtneming van de betaalde
aanbetaling.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

26-02-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

26-02-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

26-02-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

26-02-2020
1

De digitale en fysieke administratie is door de middellijk bestuurder aan de
curator overhandigd. De curator zal in de aankomende verslagperiode hier
nader onderzoek naar doen

26-02-2020
1

Zie verslag 1. De administratie is door de curator ontvangen.

26-05-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 had ex artikel 2:394 lid 3 BW uiterlijk binnen 12
maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd moeten w orden. Deze
jaarrekening is op 5 maart 2019 gedeponeerd en derhalve te laat.

26-02-2020
1

De jaarrekening over 2018 is niet gedeponeerd.
De middellijk bestuurder van gefailleerde zal in de gelegenheid w orden gesteld
om het vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van
het faillissement is ex artikel 2:248 lid 2 BW te w eerleggen.
Zie verslag 1. De middellijk bestuurders van gefailleerde zijn in de gelegenheid
gesteld om het vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke
oorzaak van het faillissement is ex artikel 2:248 lid 2 BW te w eerleggen. De
curator w acht de reactie hieromtrent af.

26-05-2020
2

Zie verslag 2 en hierna onder 7.5.

25-08-2020
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

26-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is een zogenaamde flex-B.V. Op grond van de flexw etgeving zijn
geen consequenties meer verbonden aan het niet volstorten van de aandelen.
Vanw ege de hoogte van de aandelen die zouden moeten w orden volgestort,
€ 1,00 zal hier verder geen onderzoek naar w orden gedaan en ook niet, voor
zover aan de orde, tot incasso w orden overgegaan.

26-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Door de curator zal w orden onderzocht of de bestuurder zijn taak kennelijk
onbehoorlijk heeft vervuld en zo ja, of aannemelijk is dat dit een belangrijke
oorzaak is van het faillissement (als bedoeld in art. 2:248 BW ), dan w el of de
bestuurder anderszins aansprakelijk is te achten. In het kader van het
faillissement zal de curator de gebruikelijke onderzoeken doen.

Toelichting
Onderw erp van onderzoek.
Ja

26-02-2020
1

26-05-2020
2

25-08-2020

Toelichting
De middellijk bestuurders van gefailleerde is in de gelegenheid gesteld om het
vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is ex artikel 2:248 lid 2 BW te w eerleggen. De curator heeft
inmiddels een reactie van de middellijk bestuurder ontvangen en
correspondeert terzake met de middellijk bestuurder. Zij zal naar verw achting
in de komende verslagperiode hierover een definitief standpunt innemen.

Toelichting
Zie verslag 3. De curator heeft een en ander nog in onderzoek en
correspondeert ter zake met de bestuurder.
Ja

3

25-11-2020
4

25-02-2021
5

Toelichting
Zie verslag 5. De curator correspondeert thans met het bestuur ter zake het
geconstateerde onbehoorlijk bestuur.
Ja

25-05-2021
6

Toelichting
Zie verslag 5. De curator heeft na haar onderzoek geconcludeerd dat het
onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement (en van het
faillissement van de holding DOESZevenendZes Holding B.V.) is. De curator
heeft haar conclusie gedeeld met de bestuurders en hen aansprakelijk gesteld
voor de boedeltekorten. De advocaat van de bestuurder heeft inmiddels
gereageerd op deze aansprakelijkstelling. De curator zal de reactie op korte
termijn bestuderen.
Ja

25-08-2021
7

Toelichting
Zie verslag 6. De curator heeft de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan
naar de reactie van de advocaat van de bestuurders en de administratie van
gefailleerde. Er w ordt thans gecorrespondeerd tussen partijen.
Ja
Toelichting
Zie verslag 7. De curator heeft het onbehoorlijk bestuur, en in het bijzonder
de hierover gew isselde correspondentie, nog in onderzoek. Dit in samenhang
met het faillissement van de holding DoesZevenendZes Holding B.V. Zij
verw acht de aankomende verslagperiode hierover een definitief standpunt te
kunnen innemen.

7.6 Paulianeus handelen

25-11-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-02-2020
1

Toelichting
Door de curator zal onderzoek w orden gedaan naar rechtshandelingen die
mogelijk een of meerdere schuldeisers benadeeld hebben: zo nodig w orden
deze rechtshandelingen door een buitengerechtelijke verklaring vernietigd.
In onderzoek

26-05-2020
2

Toelichting
Onderw erp van onderzoek.
Nee

25-08-2020
3

Toelichting
Niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
aangevangen.

26-02-2020
1

De aankomende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

26-05-2020
2

De aankomende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek naar
verw achting kunnen w orden afgerond.

25-08-2020
3

De aankomende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
verder voortzetten.

25-11-2020
4

De aankomende verslagperiode zal de curator naar verw achting – aan de hand
van de correspondentie met het bestuur – haar definitieve standpunt ter zake
onbehoorlijk bestuur delen met het bestuur.

25-02-2021
5

De aankomende verslagperiode zal de curator corresponderen met (de
advocaat van) de bestuurder terzake het onbehoorlijk bestuur.

25-05-2021
6

De aankomende verslagperiode zal de curator een definitief standpunt
innemen ter zake haar rechtmatigheidsonderzoek.

25-08-2021
7

Zie hiervoor onder 7.5.

25-11-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor onder 7.1, 7.2, 7.5 en 7.6.

26-02-2020
1

Zie hiervoor onder 7.1, 7.2 en 7.5.

25-08-2020
3

Onderzoek in het kader van onbehoorlijk bestuur.

25-11-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

26-02-2020
1

Toelichting
(Nog) niet ingediend.
€ 14.808,73

26-05-2020
2

Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering van € 14.808,73 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.478,00

26-02-2020
1

€ 33.094,00

26-05-2020
2

€ 38.784,00

25-11-2020
4

€ 20.531,00

25-05-2021
6

Toelichting
De bestuurder heeft tegen een aantal aanslagen bezw aar ingediend. De
Belastingdienst heeft dit gehonoreerd. Hierdoor is de fiscale schuld afgenomen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

26-02-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.214,02

26-02-2020
1

Toelichting
De leverancier met een retentierecht (zie hiervoor onder 5.6) heeft voorrang
op de opbrengst als retentor op grond van art. 3:292 BW , maar moet w el
meedelen in de omslag van de algemene faillissementskosten. De vordering
van deze leverancier bedraagt € 1.214,02.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
37

26-02-2020
1

45

26-05-2020
2

46

25-08-2020
3

47

25-11-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 296.075,43

26-02-2020
1

€ 314.193,00

26-05-2020
2

€ 316.375,50

25-08-2020
3

€ 316.748,32

25-11-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

26-02-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In kaart brengen van crediteuren.

26-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

26-02-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

26-02-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

26-02-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

26-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de aankomende verslagperiode zal – in samenspraak met Rabobank – het
verkoopproces w orden opgestart. Verder zal een aanvang w orden gemaakt
met het rechtmatigheidsonderzoek.

26-02-2020
1

In de aankomende verslagperiode zal met de pandhouder w orden
afgerekend. Verder zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

26-05-2020
2

In de aankomende verslagperiode zal met de pandhouder w orden afgerekend.
Verder zal naar verw achting het rechtmatigheidsonderzoek kunnen w orden
afgerond.

25-08-2020
3

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

25-11-2020
4

Correspondentie met het bestuur ter zake het rechtmatigheidsonderzoek.

25-02-2021
5

Correspondentie met (de advocaat van) het bestuur ter zake het
geconstateerde onbehoorlijk bestuur.

25-05-2021
6

Correspondentie met (de advocaat van) het bestuur terzake haar bevindingen
in het rechtmatigheidsonderzoek.

25-08-2021
7

Correspondentie met (de advocaat van) het bestuur ter zake het
rechtmatigheidsonderzoek.

25-11-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

26-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
25-2-2022

25-11-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 10.1.

26-02-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

