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

6
15-06-2022
F.16/21/71
NL:TZ:0000182296:F001
09-03-2021

R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr V.H.B. Kruit
mr V.H.B. Kruit

Algemene gegevens
Naam onderneming
MESAMATE B.V.

09-04-2021
1

Gegevens onderneming
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65057449, statutair
gevestigd Amerongen, vestigingsadres: 3956 VL Leersum, Engelberg 4.

09-04-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens de Kamer van Koophandel: Het uitoefenen van een advies- en
projectmanagementbureau op het gebied van infrastructuur, alsmede het
begeleiden en uitvoeren van die projecten. Het detacheren van personeel
en/of het in- en uitlenen van zzp'ers op het gebied van infrastructuur.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 212.000,00

€ 66.923,00

€ 278.020,00

2018

€ 316.000,00

€ 119.267,00

€ 194.156,00

2016

€ 134.000,00

€ 2.346,00

€ 97.685,00

2017

€ 225.000,00

€ 13.390,00

€ 84.620,00

Toelichting financiële gegevens

09-04-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
3

09-04-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

09-04-2021
1

€ 75.428,70

09-07-2021
2

€ 75.428,70

15-12-2021
4

Toelichting
In verband met de benoeming van mr. V.H.B. Kruit als opvolgend curator is er
nog geen inzage mogelijk in de boedelrekening.

€ 71.112,33

15-03-2022
5

€ 103.563,51

15-06-2022
6

Verslagperiode
van
9-3-2021

09-04-2021
1

t/m
8-4-2021
van
16-9-2021

15-12-2021
4

t/m
13-12-2021
van
14-12-2021

15-03-2022
5

t/m
14-3-2022
van
15-3-2022
t/m
14-6-2022

Bestede uren

15-06-2022
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

29 uur 0 min

2

28 uur 24 min

3

11 uur 18 min

4

10 uur 54 min

5

9 uur 36 min

6

14 uur 18 min

totaal

103 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator diezelfde dag telefonisch
contact gehad met de heer J.T. Legemaat, als gevolmachtigde van gefailleerde.
Daaropvolgend heeft er een bespreking plaatsgevonden met de (middellijk)
bestuurder, mevrouw E.M. Legemaat-Rijken en de heer Legemaat op het adres
Vendelier 61 te Veenendaal.

09-04-2021
1

In de w eken na het uitspreken van het faillissement heeft de curator (een deel
van) de administratie van gefailleerde ontvangen en is hierover veelvuldig emailverkeer gew eest.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator het saldo van de ING rekening
van gefailleerde ontvangen op de boedelrekening. Daarnaast hebben er
diverse veilingen plaatsgevonden ten aanzien van de inventaris van
gefailleerde. Verder heeft de curator een deel van de debiteurenportefeuille
geïnd.

09-07-2021
2

In de derde verslagperiode hebben er diverse veilingen plaatsgevonden,
w aarbij onder andere het voertuig is verkocht. Daarnaast heeft de curator
diverse malen contact gehad met de Belastingdienst ter zake de gelden die
Schuuring Civiel Techniek onder zicht houdt omdat er geen G-rekening meer
beschikbaar is. Van de vordering op Demir Projectbegeleiding B.V. is gebleken
dat deze oninbaar is.

16-09-2021
3

Daarnaast is de curator begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek.
In de vierde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. De curator heeft over bepaalde punten overleg gehad met de
bestuurder. Over de uitkomst hiervan zal nader w orden bericht.

15-12-2021
4

In de vijfde verslagperiode zijn de uitkomsten van het
rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder van gefailleerde gedeeld,
w aarna w ederzijds standpunten zijn uitgew isseld. De verw achting is dat de
komende verslagperiode een bespreking zal w orden ingepland met de
bestuurder over het vervolg.

15-03-2022
5

In de zesde verslagperiode is met de bestuurder, zonder dat deze enige
schuld heeft erkend, een schikking getroffen naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek. Deze regeling houdt in dat de bestuurder van
gefailleerde een bedrag voldoet aan de boedel van € 2.500,- w aarbij ten
aanzien van de rechtmatigheid finale kw ijting w ordt verleend. Met
goedkeuring van de rechter-commissaris is het bovengenoemde vastgelegd
in een vaststellingsovereenkomst. Het bedrag van € 2.500,- is reeds
ontvangen op de boedelrekening.

15-06-2022
6

Daarnaast heeft debiteur SCT het restant van het aan gefailleerde
verschuldigde bedrag overgemaakt op de boedelrekening.
Nu de w erkzaamheden in onderhavig faillissement zijn afgerond, zal een
verzoek tot vereenvoudigde afw ikkeling w orden ingediend w aarbij
onderhavig verslag heeft te gelden als het eindverslag.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Legrijk Holding B.V., van
w elke vennootschap mevrouw E.M. Legemaat-Rijken bestuurder en enig
aandeelhouder is.

09-04-2021
1

1.2 Lopende procedures
De curator heeft een lopende procedure aangetroffen, aanhangig gemaakt
door Drie Sterren Infra B.V. De curator heeft de rechtbank verzocht de
procedure ex artikel 29 Fw op te schorten voor zover dat niet van rechtsw ege
geschiedt. Een afschrift van dit bericht is verzonden aan de advocaat van de
w ederpartij en de voormalig advocaat van gefailleerde. Drie Sterren Infra B.V.
heeft inmiddels haar vordering ingediend.

09-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft diverse verzekeringen aangetroffen. De
verzekeringsmaatschappijen zijn op de hoogte gebracht van het faillissement.

09-04-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een kantoorruimte te Veenendaal aan de Vendelier 61. De
huur w as reeds voor datum faillissement opgezegd en de huur eindigt per 5
mei 2021. In overleg met de verhuurder w ordt de huur mogelijk eerder
beëindigd.

09-04-2021
1

De huur van het pand te Veenendaal is geëindigd per 14 april 2021.

09-07-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement heeft de curator in onderzoek.

09-04-2021
1

De bestuurder van gefailleerde geeft aan dat de oorzaak van het faillissement
onder andere is gelegen in het feit dat door het uitbreken van de Covid-19pandemie opdrachten niet meer binnenkw amen en vergunningen niet w erden
verleend, terw ijl gefailleerde kort voor de pandemie heeft geïnvesteerd in
uitbreidingen van de onderneming. Gefailleerde zou niet in aanmerking komen
voor overheidssteun omdat begin 2020 pas w erd geïnvesteerd en nieuw
personeel w erd aangenomen.
Daarnaast zouden er vergevorderde gesprekken zijn met aandeelhouders die
zouden toetreden en die zich uiteindelijk zouden hebben terugtrokken. Toen in
de maanden voor faillissement diverse overnamegesprekken met gegadigden
op niets uitliepen en door de onzekere toekomst ten aanzien van de Covid-19pandemie, zag de bestuurder van gefailleerde geen andere uitw eg dan het
faillissement aan te vragen.
Na onderzoek naar de oorzaak van het faillissement heeft de curator geen
reden om te tw ijfelen aan de uitleg van gefailleerde.

15-06-2022
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

09-04-2021
1

Toelichting
Er bestonden tot kort voor datum faillissement drie arbeidsovereenkomsten.
Deze overeenkomsten w aren op datum faillissement reeds geëindigd. De
gegevens van de ex-w erknemers zijn w el doorgegeven aan het UW V omdat de
w erknemers mogelijk nog een vordering hebben op gefailleerde uit hoofde van
de geëindigde arbeidsovereenkomsten.

09-07-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels een vordering ingediend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

09-04-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventariseren en doornemen personeelsgegevens, diverse correspondentie
en telefoongesprekken met het UW V en w erknemers.

09-04-2021
1

Diverse correspondentie met UW V.

09-07-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Kantoorinventaris

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 568,10

Auto

€ 7.691,91

totaal

€ 8.260,01

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een bescheiden kantoorinventaris aangetroffen. Daarnaast
bezit gefailleerde een auto, een Toyota Auris uit 2017. De inventaris en de
auto zullen met goedkeuring van de rechter-commissaris w orden geveild via BT
Auctions.

09-04-2021
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator een deel van de inventaris
verkocht via TB Auctions. Het resterende deel zal in de komende
verslagperiode(s) w orden geveild. Daarnaast is de auto (Toyota Auris) geveild.
In de komende verslagperiode verw acht de curator een afrekening van TB
Auctions.

09-07-2021
2

In de derde verslagperiode hebben er diverse veilingen plaatsgevonden. De
opbrengst van de veiling van een restant inventaris is € 52,64. De opbrengst
van de veiling van de auto is € 7.691,91.

16-09-2021
3

Daarnaast heeft TB Auctions nog een klein restant aan inventaris, w aarop bij
de afgelopen veilingen niet is geboden en daardoor niet is verkocht. Deze
inventaris zal nog eenmaal ter veiling w orden aangeboden door TB Auctions.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Diverse correspondentie BT Auctions, RDW en opkoper(s).

09-07-2021
2

Diverse correspondentie met TB Auctions.

16-09-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De activiteiten van gefailleerde w aren reeds gestaakt voor datum faillissement
en volgens opgave van gefailleerde w aren er geen lopende projecten meer.

09-04-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Positief saldo ING

€ 5.121,06

totaal

€ 5.121,06

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft een positief saldo bij de ING Bank N.V. aangetroffen. In de
komende verslagperiode zal de curator de ING Bank N.V. verzoeken het saldo
naar de boedelrekening over te maken.

09-04-2021
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator een totaalbedrag van € 5.121,06
aangetroffen op de bankrekening van de gefailleerde bij de ING Bank. Dit
bedrag is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

09-07-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie ING.

09-04-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Demir Projectbegeleiding B.V.

€ 21.991,23

Schuuring Civiel Techniek B.V.

€ 103.837,25

€ 99.837,25

totaal

€ 125.828,48

€ 99.837,25

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde heeft gefailleerde een
vordering op debiteur Schuuring Civiel Techniek B.V. van € 103.837,25. De
curator heeft deze debiteur inmiddels geïnformeerd over het faillissement en
verzocht het openstaande bedrag over te maken naar de boedelrekening. In
de komende verslagperiode zal de curator de incassow erkzaamheden

09-04-2021
1

voortzetten ten aanzien van deze debiteur. Daarnaast zou een andere
debiteur zich volgens de bestuurder van gefailleerde beroepen op verrekening.
De curator heeft dit in onderzoek.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator met goedkeuring van de rechtercommissaris een schikking getroffen met Schuuring Civiel Techniek B.V. ('SCT').
SCT betw istte een deel van de vordering. Teneinde een einde te maken aan
deze discussie en een gerechtelijke procedure te voorkomen is besproken dat
SCT een bedrag van € 4.000,00 mag verrekenen. Een bedrag van € 99.837,25
resteert, w aarvan 70% à € 69.886,08 is overgemaakt naar de boedelrekening.

09-07-2021
2

De resterende 30% dient conform de tussen SCT en gefailleerde contractuele
afspraken overgemaakt te w orden op de G-rekening. Nu de G-rekening kort na
datum faillissement door de Belastingdienst is opgeheven is dat niet meer
mogelijk.
Ondergetekende onderzoekt nu de mogelijkheden van het laten heropenen
van de G-rekening dan w el het afgeven van een vrijw aring door de
Belastingdienst. SCT houdt tot nadere orde de resterende 30% onder zich
totdat hier meer duidelijkheid over bestaat.
Verder is in de administratie van gefailleerde correspondentie met een
deurw aarder aangetroffen ten aanzien van een vordering op Demir
Projectbegeleiding B.V. Volgens opgave van de deurw aarder is door het
uitspreken van het faillissement de in concept opgestelde dagvaarding nooit
uitgebracht, w aardoor er nog een bedrag open zou staan van € 21.991,23. De
curator heeft dit in onderzoek.
Ter zake de 30% van de vordering die SCT onder zich houdt, is de curator in
overleg met de Belastingdienst. Telefonisch heeft de Belastingdienst
medegedeeld een vrijw aring af te w illen geven. De curator is thans in
afw achting van de schriftelijke bevestiging. De curator zal na ontvangst van de
schriftelijke bevestiging van de Belastingdienst de overige 30% van de
vordering op SCT trachten te incasseren.

16-09-2021
3

Daarnaast zou er een vordering bestaan op Demir Projectbegeleiding B.V. van
ruim € 21.000,-. Na enig onderzoek heeft de curator ontdekt dat deze
vennootschap in staat van faillissement is verklaard. De curator heeft de
vordering bij de curator van Demir Projectbegeleiding B.V. ingediend.
De curator heeft het verzoek vrijw aring op verzoek van de Belastingdienst
nader toegelicht en zij is thans in afw achting van nadere inhoudelijke reactie,
dan w el het afgeven van de vrijw aring.

15-12-2021
4

Inmiddels heeft de Belastingdienst de vrijw aring omtrent de vordering op SCT
afgegeven. SCT is hierover geïnformeerd en verzocht de resterende 30% van
de vordering over te maken. Indien dat nodig blijkt, dan zal het restant w orden
geïncasseerd.

15-03-2022
5

Inmiddels heeft SCT het resterende bedrag van € 29.951,18 gestort op de
boedelrekening, w aardoor de totale opbrengst volgens afspraak € 99.837,25
betreft.

15-06-2022
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren debiteurengegevens, diverse correspondentie met bestuurder
over debiteurengegevens, correspondentie met debiteur.

09-04-2021
1

Diverse correspondentie met SCT. Diverse correspondentie met deurw aarder.

09-07-2021
2

Diverse telefoongesprekken met de Belastingdienst en correspondentie met
curator van Demir Projectbegeleiding B.V.

16-09-2021
3

Nadere correspondentie met de Belastingdienst over de vrijw aring.

15-12-2021
4

Correspondentie over de vrijw aring met de Belastingdienst en debiteur SCT.

15-03-2022
5

Correspondentie over de vrijw aring met de Belastingdienst en debiteur SCT.

15-06-2022
6

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

09-04-2021
1

De curator is niet bekend met een vordering van een bank.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft een lease-overeenkomst aangetroffen met Alcredis Finance
ten aanzien van de lease (financial lease) van Toyota ProAce. Deze auto is
reeds ingeleverd bij (een partner van) de leasemaatschappij.

09-04-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is niet bekend met zekerheden.

09-04-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

09-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

09-04-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Diverse correspondentie en telefoongesprekken met banken en
leasemaatschappij.

09-04-2021
1

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

09-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

09-04-2021
1

6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

09-04-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

09-04-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft (een deel van) de administratie digitaal ontvangen. De curator
zal de admiratie de komende verslagperiodes onderw erpen aan een
rechtmatigheidsonderzoek.

09-04-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is de curator begonnen met het
rechtmatigheidsonderzoek. In de komende verslagperiode zal de curator
trachten in overleg te treden met de bestuurder van gefailleerde.

16-09-2021
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. De curator heeft per brief de bestuurder om uitleg gevraagd over
bepaalde bestuurshandelingen. Hierover zal nader w orden bericht.

15-12-2021
4

In de vijfde periode zijn de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek met
de bestuurder van gefailleerde gedeeld en is nader onderzoek gedaan naar
aanleiding van de reactie van de bestuurder daarop. Hierover zal nader
w orden bericht.

15-03-2022
5

In de zesde verslagperiode is met de bestuurder, zonder dat deze enige
schuld heeft erkend, een schikking getroffen naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek. Deze regeling houdt in dat de bestuurder van
gefailleerde een bedrag voldoet aan de boedel van € 2.500,- w aarbij ten
aanzien van de rechtmatigheid finale kw ijting w ordt verleend. Met
goedkeuring van de rechter-commissaris is het bovengenoemde vastgelegd
in een vaststellingsovereenkomst. Het bedrag van € 2.500,- is reeds
ontvangen op de boedelrekening.

15-06-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekeningen
tijdig zijn gedeponeerd.

09-04-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-04-2021
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-04-2021
1

In onderzoek

15-12-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-04-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Diverse correspondentie met de bestuurder van gefailleerde en inventariseren
ontvangen administratie.

09-04-2021
1

Brief aan de bestuurder w aarin om uitleg w ordt gevraagd over bepaalde
bestuurshandelingen.

15-12-2021
4

Correspondentie met de (gemachtigde van) bestuurder en nader onderzoek
naar aanleiding van de uitgew isselde standpunten.

15-03-2022
5

Diverse correspondentie met de gemachtigde van de bestuurder van
gefailleerde, bespreking met gefailleerde, opstellen
vaststellingsovereenkomst, correspondentie rechter-commissaris.

15-06-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 39,33

09-04-2021
1

Toelichting
Naast het salaris en de verschotten van de curator, heeft ClaimsAgent B.V. een
boedelvordering ten aanzien van de crediteurenlijst.

€ 537,35

09-07-2021
2

Toelichting
De boedelvordering van ClaimsAgent bedraagt thans € 96,80. Daarnaast heeft
de verhuurder van het gehuurde pand te Veenendaal een boedelvordering van
€ 440,55.

€ 546,43

15-03-2022
5

Toelichting
De boedelvordering van ClaimsAgent bedraagt thans € 105,88. Daarnaast
heeft de verhuurder van het gehuurde pand te Veenendaal een
boedelvordering van € 440,55.

€ 549,45
Toelichting
De boedelvordering van ClaimsAgent bedraagt thans € 108,90. Daarnaast
heeft de verhuurder van het gehuurde pand te Veenendaal een
boedelvordering van € 440,55.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

15-06-2022
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

09-04-2021
1

Nog niet bekend. De curator verw acht w el een vordering van de
Belastingdienst.

€ 268,00

09-07-2021
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft in de tw eede verslagperiode een vordering ingediend
van € 268,-. Daarnaast verw acht de curator nog een vordering van de
Belastingdienst uit hoofde van artikel 29 lid 7 OB.

€ 138.147,12

16-09-2021
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst aanvullende
vorderingen ingediend.

€ 131.795,00

15-06-2022
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

09-04-2021
1

Nog niet bekend. De curator verw acht w el een vordering van het UW V.

€ 6.829,09

09-07-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft preferente vorderingen ingediend van in totaal € 6.829,09,
w aarvan een bedrag van € 1.117,31 uit hoofde is van artikel 66 lid 3 W W .

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.436,96
Toelichting
Een ex-w erknemer heeft een vordering ingediend uit hoofde van een
arbeidsovereenkomst.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

09-04-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

09-04-2021
1

27

09-07-2021
2

29

15-03-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 367.109,96

09-04-2021
1

€ 571.420,12

09-07-2021
2

€ 675.216,63

15-03-2022
5

€ 679.395,68

15-06-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

09-04-2021
1

Het faillissement zal w orden voorgedragen voor vereenvoudigde afw ikkeling.

15-06-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteurengegevens, aanschrijven crediteuren.

09-04-2021
1

Correspondentie Emoena ten aanzien van de boedelvordering.
Correspondentie met UW V, Belastingdienst en concurrente crediteuren.

09-07-2021
2

Diverse correspondentie met de Belastingdienst.

16-09-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiodes zal de curator de administratie onderw erpen
aan een rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast verw acht de curator dat de
activa in de komende verslagperiode zal w orden geveild. Verder zal de curator
de incassow erkzaamheden ten aanzien van de openstaande debiteur
voortzetten. Voor het overige zullen de gebruikelijke w erkzaamheden
plaatsvinden.

09-04-2021
1

In de derde verslagperiode verw acht de curator een afrekening met TB
Auctions ten aanzien van de veiling van de auto en overige inventaris.

09-07-2021
2

Ten aanzien van de debiteuren zal de curator de mogelijkheden onderzoeken
op w elke w ijze het restbedrag van de openstaande vordering op SCT kan
w orden geïnd en zal de curator trachten het openstaande bedrag op Demir
Projectbegeleiding B.V. te incasseren.
Verder verw acht de curator in de komende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek aan te vangen.
Voor het overige zullen de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsvinden.
In de vierde verslagperiode verw acht de curator dat TB Auctions de veiling van
de overige inventaris zal afronden. Verder verw acht de curator een schriftelijke
bevestiging te ontvangen van de Belastingdienst ter zake de vrijw aring zodat

16-09-2021
3

de overige 30% van de openstaande vordering op SCT kan w orden
geïncasseerd.
Daarnaast zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en
daarover in overleg treden met de bestuurder van gefailleerde.
Voor het overige zullen de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsvinden.
De curator zal in de volgende verslagperiode de ontvangst van de vrijw aring
van de Belastingdienst trachten af te ronden en het restant van de vordering
op SCT te incasseren. Daarnaast zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
afronden en dat w illen afw ikkelen met de bestuurder.

15-12-2021
4

Voor het overige zullen de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsvinden.
De komende verslagperiode zal de correspondentie met de bestuurder over de
rechtmatigheid w orden voortgezet en zal w orden getracht dat punt af te
w ikkelen. Daarnaast w ordt verw acht dat de vordering op SCT zal w orden
ontvangen. Voor het overige zullen de gebruikelijke w erkzaamheden
plaatsvinden.

15-03-2022
5

Nu de w erkzaamheden in onderhavig faillissement zijn afgerond, zal een
verzoek tot vereenvoudigde afw ikkeling w orden ingediend w aarbij
onderhavig verslag heeft te gelden als het eindverslag.

15-06-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans is onduidelijk op w elke termijn het faillissement zal w orden afgew ikkeld.
De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor de duur van zes
maanden om crediteuren de gelegenheid te bieden hun vordering in te dienen
via de w ebsite w w w .claimsagent.nl.

09-04-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen zijn
zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid
en de juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet
beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan w orden of achteraf
aangepast moet w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de
bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren
en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

09-04-2021
1

