Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.17/14/26

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000010816:F002

Datum uitspraak:

28-01-2014

Curator:

Mr. I. Grijpma

R-C:

mr. H.J. Idzenga

Algemeen
Gegevens onderneming
de besloten vennootschap SCHUURMANS KLEIN VUURWERK B.V. (hierna: ³de
vennootschap´
Vestigingsadres:
Harlingertrekweg 85
8914 AV Leeuwarden
Correspondentieadres:
Postbus 271
8914 AV Leeuwarden
KvK-nr: 01052711

Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die zich ±volgens opgave in het Handelsregister ±
EH]LJKRXGWPHWIDEULFDJHYDQHQKDQGHOLQNOHLQYXXUZHUNFKHPLFDOLsQVRXYHQLUV
JDODQWHULHsQHQDDQYHUZDQWH]DNHQ
Omzetgegevens
2012: € 5.046.800,-2011: € 4.439.910,-2010: € 4.661.026,-Het boekjaar loopt van 1 april t/m 31 maart van het daarop volgend jaar, de jaarrekening van
2012 ziet op de periode 1 april 2012 t/m 31 maart 2013.
Bron: (concept) jaarrekeningen

Personeel gemiddeld aantal
In de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld
aantal personeelsleden 16.
Saldo einde verslagperiode
€ 29.768,92
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€ 36.675,34
€ 36.721,58
€ 36.767,39
Verslagperiode
1 januari t/m 31 maart 2017
1 april t/m 30 juni 2017
1 juli t/m 30 september 2017
1 oktober t/m 31 december 2017
Bestede uren in verslagperiode
9,06
5,48
2,42
2,30
Bestede uren totaal
277,00
282,48
285,30
288,00
Toelichting
In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de
afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van
derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en
cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten
worden ontleend.
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

11-01-2018

De vennootschap is opgericht op 30 september 1985 en in het Handelsregister ingeschreven
sedert 2 oktober 1985.
De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Schuurmans Klein Vuurwerk
Holding B.V.. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de aandeelhouder en de
heer W.H. van der Veen.
De onderneming bestaat sinds 1812 en mag zich hofleverancier noemen. In 1812 is de
onderneming gestart als Eerste Nederlandse Kunstvuurwerkfabriek Firma J.N. Schuurmans. In
het centrum van Leeuwarden werd door de broers Schuurmans vuurwerk gefabriceerd. Sinds
vele jaren wordt er geen vuurwerk meer gefabriceerd door de onderneming doch worden
vuurwerkpakketten samengesteld c.q. ontwikkeld, die worden ingekocht in het buitenland ±
met name China/ Hong Kong ±en verkocht aan haar klanten.
De vennootschap maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen.
Het bestuur van de moedermaatschappij wordt gevormd door de vennootschap naar het recht
van de Britse Maagdeneilanden Hunter Pacific Limited en de heer E. Vermeulen. Dhr.
Vermeulen is tevens werkzaam bij de vennootschap naar het recht van Hong Kong
(Volksrepubliek China) Vulcan International Pyrotechnics (HK) Limited, hierna te noemen
Vulcan. Vulcan is een van de twee leveranciers van het vuurwerk dat de onderneming inkoopt.
Volgens de website van de onderneming maakt de vennootschap ook deel uit van de µVulcan
groep¶doch opereert wel zelfstandig.
Beko Vuurwerk is eveneens op 28 januari 2014 in staat van faillissement verklaard. Van dit
faillissement zal apart verslag worden gedaan. Voor de moedermaatschappij is surseance van
betaling aangevraagd wat is toegewezen op 7 februari 2014.

1.2

Winst en verlies
2012: € 380.127,-- -/2011: € 262.367,-- -/2010: € 641.199,-- -/Bron: (concept) jaarrekeningen

1.3

Balanstotaal
2012: € 15.656.247,-2011: € 11.654.120,-2010: € 9.620.149,-Bron: (concept) jaarrekeningen

1.4

Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is de vennootschap betrokken bij de nodige procedure(s).
Incassade treedt als gemachtigde op in procedures voor de vennootschap aangaande onder
meer openstaande vorderingen bij derden. De curator heeft onlangs de diverse dossiers
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ontvangen en zal in overleg met Incassade en de pandhouder ±indien het verpande
vorderingen betreft ±onderzoeken of de procedure dient te worden voortgezet en zo ja, op
welke wijze.
Daarnaast is de vennootschap betrokken bij een aantal bestuurs- en strafrechtelijke kwesties.
Van de directie en van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en
Transport, hierna te noemen de Inspectie heeft de curator een overzicht ontvangen van
partijen vuurwerk. Dit vuurwerk is onderwerp van geschil tussen de vennootschap en de
Inspectie, welke geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank. De geschillen zien,
EHKRXGHQVppQSDUWLMYXXUZHUNRSYXXUZHUNGDWHLQG2013 is bemonsterd en waarvan de
Inspectie van oordeel is, dat dit vuurwerk niet verhandeld mag worden op de Nederlandse
markt. Dit vuurwerk is apart geplaatst en heeft de vennootschap in bewaring namens de
,QVSHFWLH(pQSDUWLMYXXUZHUNLVLQEHVODJJHQRPHQGRRUGH2IILFLHUYDQ-XVWLWLH
De curator is in overleg met de Inspectie of het zinvol is dat procedures en zittingen, waarvan
de eerste op 6 maart a.s. plaatsvindt, doorgang vinden.
Verslag 2
Er zijn twee lopende civiele procedures die de afgelopen periode de aandacht hebben gehad
van de curator.
De eerste procedure was gericht jegens failliet teneinde een openstaand bedrag te voldoen.
Deze procedure is op verzoek van de curator geschorst op grond van art. 27 Fw.
De tweede procedure is aanhangig bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem,
waarbij in eerste aanleg failliet in het gelijk is gesteld, zowel in conventie als in reconventie. In
deze zaak heeft de curator het Hof bericht dat zij graag een termijn wenst voor uitlaten
overname procedure. De ING Bank als pandhouder is in overleg getreden met de wederpartij
teneinde mogelijk de kwestie buiten rechte te regelen. De curator wordt van het verloop op de
hoogte gehouden.
Voor zover de curator bekend zijn er geen verdere lopende procedures aanhangig. Wel heeft
Incassade nog diverse dossiers in behandeling teneinde betaling te verkrijgen van debiteuren.
Met betrekking tot deze dossiers dient nog nader overleg plaats te vinden tussen ofwel
Incassade en de curator, ofwel Incassade en de pandhouder.
In het kader van de verschillende dagvaardingen aan failliet (strafrecht) heeft de curator
overleg gepleegd met de Officier van Justitie of het zinvol is om de procedures en zittingen,
waarvan de eerste op 6 maart 2014 zou plaatsvinden, doorgang moeten vinden. De Officier
van Justitie was de mening toegedaan dat dit het geval is, los van de omstandigheid dat de
onderneming failliet is en haar activiteiten nimmer zal voortzetten. Daar het voor de curator
niet mogelijk was om deze zitting deugdelijk voor te bereiden, is in overleg met een
kantoorgenoot, gespecialiseerd in het strafrecht, besloten een aanhouding te vragen aan de
rechtbank, waarmee de rechtbank akkoord is gegaan. Tot op heden is nog geen nieuwe datum
bekend gemaakt waarop de zaken zullen worden behandeld.
Verslag 3
Het Hof is verzocht de zaak te royeren daar de getroffen regeling door partijen is uitgevoerd.
Er is een oproep uitgebracht aan failliet ten kantore van de curator om op 6 oktober 2014 in
een strafrechtelijke zaak uit het verleden (economisch strafrecht) voor te komen. De curator
acht het niet in het belang van de boedel verweer te voeren.
Verslag 4
De curator heeft de afgelopen periode meermalen contact gehad met Incassade, die optreedt
als gemachtigde in verschillende incassodossiers. Naar aanleiding daarvan wenst de curator
graag in overleg te treden met de ING Bank, nu zij een pandrecht heeft. Tot op heden heeft
curator nog geen reactie ontvangen van de ING Bank, ondanks herinneringen daartoe.
Verslag 5
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De contactpersoon van de curator bij de ING Bank heeft op 3 maart 2015 laten weten dat de
vragen zijn uitgezet bij de behandelaar en dat hij nog in afwachting is van de terugkoppeling
hierop. De curator heeft onder meer op 25 maart 2015 een herinnering gestuurd, doch nog
geen reactie ontvangen. De curator is gelet hierop voornemens de ING Bank uit te nodigen
voor een gesprek.
Verslag 6
De curator en de bank hebben overleg gehad over de lopende incassodossiers. De curator zal
in overleg met Incassade de bank een voorstel doen hoe de lopende dossiers kunnen worden
afgewikkeld.
verslag 7-8
De curator heeft na enige tijd een voorstel ontvangen van Incassade en dit voorgelegd aan de
bank. Van de bank heeft de curator echter nog niet vernomen.
verslag 9
De curator heeft op 23 mei 2016 opnieuw de ING Bank verzocht te reageren. Bij geen reactie
is de curator voornemens een afspraak te maken met de ING Bank om in een gesprek
µspijkers met koppen¶te kunnen slaan.
verslag 10
De curator zal, zoals is toegezegd, zeer binnenkort een inhoudelijke reactie ontvangen.
verslag 11
Nu een reactie is uitgebleven, alsook het maken van een afspraak lastig blijkt, heeft de curator
de directie van de ING Bank aangeschreven met een kopie aan de contactpersoon. De curator
hoopt dat dit effect zal sorteren, zodat de lopende incassodossiers kunnen worden
afgewikkeld.
verslag 12
De curator heeft diverse stukken ontvangen van de ING Bank en van het incassobureau. De
lopende incassodossiers worden afgewikkeld door het incassobureau en de curator en de ING
Bank zullen binnenkort met elkaar in gesprek teneinde te bekijken hoe de laatste openstaande
GHELWHXUHQJHwQGNXQQHQZRUGHQ
1.5

Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschap de
navolgende verzekeringen gesloten:
- bij QBE Insurance (Europe) Limited voor buildings, contents en stock en materials in trade;
- bij Avero Achmea, grip op verzuim totaal, WIA Hiaatverzekering, diverse autoverzekeringen;
- bij Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen, autoverzekering;
'HEHWUHIIHQGHYHU]HNHULQJHQ]LMQQLHWUHHGVYRRUIDLOOLVVHPHQWJHsLQGLJGGRRUPLGGHOYDQ
royement als gevolg van een premieachterstand. De curator heeft een aantal verzekeringen
opgezegd, behalve indien en voor zover verzekeringsdekking tijdens het faillissement nog
gedurende enige tijd in stand dient te blijven.
verslag 4
Al geruime tijd geleden (mei 2014) heeft de curator ook de andere verzekeringen opgezegd.

1.6

Huur
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De vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Firmawei 6A te Joure. In het gehuurde werd
vuurwerk opgeslagen, en aan het einde van het jaar vuurwerk verkocht rechtstreeks aan
particulieren. Verhuurder is de heer G.A Veenstra en de heer A.G. Veenstra.
De curator heeft op 5 februari 2014 toestemming verkregen om de huurovereenkomst te
EHsLQGLJHQ'HKXXURYHUHHQNRPVWLVHYHQZHOQRJQLHWIRUPHHOEHsLQGLJG'LW]LHWRSGH
omstandigheid, dat zowel de verhuurder als de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving ±
die toeziet op naleving van de opslagregels van vuurwerk ±hebben aangegeven de
huurovereenkomst graag te willen laten voortzetten met een nieuwe huurder. Er hebben zich
PHHUGHUHJHwQWHUHVVHHUGHQJHPHOGGLHRSVODJ]RHNHQYRRUYXXUZHUN9RRUGHGLYHUVH
contracten, de vergunningen en het onderhoud van de speciale installaties verdient
FRQWUDFWVRYHUQDPHGHYRRUNHXUERYHQEHsLQGLJLQJYDQGHKXXURYHUHHQNRPVW0HWGH
verhuurder is afgesproken dat dit zijn beslag krijgt in maart 2014.
Onlangs is gebleken van een nog voortdurende huurovereenkomst voor drie vuurwerkbunkers
LQ'OPHQ'XLWVODQG'HGLUHFWLHJDIDDQGDWGH]HKXXURYHUHHQNRPVWUHHGVZDVEHsLQGLJG
wat volgens de verhuurder niet het geval zou zijn.
In het gehuurde mag zowel consumentenvuurwerk als professioneel vuurwerk worden
opgeslagen. Er ligt nu geen vuurwerk in opslag van de vennootschap. Met toestemming van
de Rechter-commissaris d.d. 19 december 2014 is op 24 februari 2014 de huurovereenkomst
EHsLQGLJGRSJURQGYDQDUW39 Fw met inachtneming van een termijn van drie maanden.
De vennootschap heeft als verhuurder een tweetal huurovereenkomsten gesloten met de
huurders Vekrotex BV en Studio Smids Design, die een deel van het pand respectievelijk een
achter op het perceel gelegen pand huren aan de Harlingertrekweg nr. 85 te Leeuwarden.
Beide huurders zijn verzocht de huur met ingang van februari 2014 tot nader bericht te
voldoen op de boedelrekening.
verslag 2
Op 30 april 2014 is het gehuurde aan de Firmawei 6a te Joure bezemschoon opgeleverd aan
de verhuurder. De verhuurder heeft onlangs zijn vordering ingediend in het faillissement.
De curator heeft geen reactie ontvangen van de verhuurder ten aanzien van de drie
YXXUZHUNEXQNHUVLQ'OPHQ'XLWVODQG'HFXUDWRUJDDWHUYDQXLWGDWHHQHQDQGHURSMXLVWH
ZLM]HLVEHsLQGLJG
De huurders Vekrotex B.V. en Studio Smids Design hebben inmiddels de
KXXURYHUHHQNRPVWHQPHWJRHGYLQGHQYDQGHFXUDWRUEHsLQGLJG+HWZDVQLHWODQJHUPRJHOLMN
deze huurovereenkomsten in stand te laten, gelet op de omstandigheid dat het niet mogelijk
was gas, water en elektra te ontvangen voor een redelijk bedrag voor deze twee
ondernemingen.

1.7

Oorzaak faillissement
De directie van de vennootschap heeft aangegeven dat aanhoudende verliezen als gevolg van
de economische recessie ertoe hebben geleid, dat het faillissement moest worden
aangevraagd. De curator zal nader onderzoeken wat de oorzaken zijn geweest die hebben
geleid tot het faillissement.
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2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:
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16
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
16

2.3

Datum ontslagaanzegging
De curator heeft ontslag aangezegd bij brief d.d. 31 januari 2014.

2.4

Werkzaamheden
De curator heeft het ontslag aangezegd en er heeft een bespreking met de werknemers
plaatsgevonden eveneens op 4 maart 2014. Hierbij was aanwezig het UWV voor de intake. Op
19 maart 2014 heeft de curator alle eigendommen van de vennootschap in gebruik bij de
werknemers zoals auto, laptop, telefoon, sleutels ingenomen.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
De vennootschap heeft in erfpacht de navolgende onroerende zaken:
1. een bedrijfspand met vuurwerkbunkers, staande en gelegen aan de Harlingerstraatweg 85,
(8914 AV) te Leeuwarden.
2. bedrijfspand, woonhuis en vuurwerkbunkers, staande en gelegen aan de Albionstraat 44 en
46, (5047 SJ) te Tilburg.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Het bedrijfspand, woonhuis en vuurwerkbunkers staande en gelegen aan de Albionstraat 44
en 46 te Tilburg zijn verkocht aan Vulcan Firetechnic Europe B.V. voor een bedrag van €
477.840,--. Deze verkoop heeft plaatsgehad in het kader van een grotere activatransactie, zie
hierna.
verslag 3
Over de afwikkeling van de erfpacht te Leeuwarden vindt overleg plaats.
verslag 4
De curator heeft offertes opgevraagd bij een makelaar en notaris teneinde een onderhandse
verkoop te realiseren. De curator is in afwachting van een bericht van de ING Bank alvorens
de makelaar met zijn verkoopinspanningen kan starten.
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Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
De onder 3.1 genoemde onroerende zaken zijn belast met een hypothecaire inschrijving van
de ING bank d.d. 5 juli 2012 voor een bedrag van € 7.840.000,--.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
De curator is in overleg met de hypotheeknemer om afspraken te maken over de verkoop van
het erfpachtrecht met opstallen en een boedelbijdrage.
verslag 2
De curator heeft geen actieve bemoeienis gehad bij de verkoop van het onroerend goed te
Tilburg, zodat de curator met de hypotheeknemer een boedelbijdrage overeengekomen is van
€ 2.500,--.
De curator is een boedelbijdrage overeengekomen voor de verkoop van het bedrijfspand met
vuurwerkbunkers, staande en gelegen aan de Harlingerstraatweg 85 te Leeuwarden. De ING
Bank heeft de curator verzocht daarin actieve verkoopinspanningen te verrichten. Over de
naar de bank vloeiende opbrengst van verkoop van onroerende zaken te Leeuwarden
(overname erfpachtcontracten) zal een boedelvergoeding van 8% worden voldaan.
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Onroerende zaken: Werkzaamheden
'HFXUDWRUKHHIWWH]DPHQPHWGHQRWDULVGHGLYHUVHHUISDFKWDNWHQJHwQYHQWDULVHHUG
verslag 2
De curator heeft de koopovereenkomst opgesteld en contact gehad met de notaris teneinde
ervoor zorg te dragen dat de levering kon plaats hebben op 5 mei 2014.
Over de afwikkeling van de erfpacht te Leeuwarden vindt overleg plaats.
Verslag 4
De curator heeft offertes opgevraagd bij een makelaar en notaris teneinde een onderhandse
verkoop te realiseren. De curator is in afwachting van een bericht van de ING Bank alvorens
de makelaar met zijn verkoopinspanningen kan starten.
Verslag 5
In overleg met de ING Bank zijn de 2 belangstellenden aangeschreven met de vraag of zijn
QRJ LQWHUHVVHKHEEHQ(pQEHODQJVWHOOHQGHKHHIWKHWSDQGEH]LFKWLJG$IKDQNHOLMNYDQGH
uitkomst daarvan zal de ING Bank de offerte goedkeuren van de makelaar en notaris teneinde
tot verkoop of veiling over te kunnen gaan.
verslag 6
De curator heeft in overleg met de ING Bank opdracht gegeven aan een makelaar om het
erfrecht te Leeuwarden te verkopen. De belangstellenden die de curator heeft aangeschreven,
hebben aangegeven geen interesse te hebben.
verslag 7
De makelaar heeft aangegeven dat er 3 partijen in min of meerdere mate interesse hebben in
de locatie, doch dat er nog veel onzeker is. Daarbij speelt dat de locatie gekraakt is door 5
personen. De politie is tezamen met de FUMO ter plaatse geweest en hebben een rapport
opgemaakt. Bij exploot van 2 oktober 2015 heeft de eigenaar van de grond het recht van
erfpacht opgezegd omdat er 2 jaar geen canon is betaald tegen 2 januari 2016. Gelet op
vorenstaande is er intensief contact tussen de bank als hypotheekhouder en de curator.
verslag 8
Bij exploot is in oktober 2015KHWHUISDFKWUHFKWEHsLQGLJGRS2 januari 2016. De curator heeft
tot nu toe niets gehoord van de eigenaar. Wel heeft zij contact gehad met de advocaat van de
eigenaar, een inhoudelijke reactie zou nog volgen.
De reden dat de bank als hypotheekhouder en de curator niet tot executie zijn overgegaan,
ziet op de omstandigheid dat taxateurs hebben aangegeven dat bij executie de waarde nihil is,
maar er wel kosten moeten worden gemaakt. Verkoop van dit laatste activabestanddeel zal
dan ook niet plaatsvinden.
verslag 9
De curator heeft de sleutels en andere toebehoren van het pand overhandigd aan de eigenaar.
Dit punt is daarmee afgewikkeld.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoorinventaris, stellingen, heftrucks, brandblussers, pallets,
Pyro containers, auto¶s, mobiele telefoons, materiaal bedoeld voor het afsteken van vuurwerk
tijdens evenementen.
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Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De bedrijfsmiddelen van failliet zijn verkocht aan Vulcan Europe B.V. Voor de bodemzaken in
Leeuwarden en Tilburg is een verkoopopbrengst gerealiseerd van € 32.760,--. Voor de nietbodemzaken in Leeuwarden en Tilburg een bedrag van € 10.500,-- en voor het rollend
materieel is een verkoopopbrengst gerealiseerd van € 78.900,--.
verslag 3
Betaling aan de bank is na deze verslagperiode uitgevoerd.
verslag 4
De ING Bank laat na aan te geven op welk rekeningnummer het bedrag ad € 86.900,-- kan
worden overgemaakt.
verslag 5
Het bedrag is in maart 2015 overgemaakt naar de ING Bank.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
De curator is met de pandhouder een boedelbijdrage overeengekomen van € 2.500,-- voor de
niet-bodemzaken en rollend materieel. Daarnaast zal, gelet op het bodemvoorrecht van de
fiscus, het bedrag van € 32.760,-- aan de boedel toekomen.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en omzetbelasting. Met
het voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde in artikel 21 IW 1990
juncto artikel 57 lid 3 Fw rekening moeten worden gehouden.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
De curator is bezig met het opstellen van een verkoopmemorandum waarmee het aanwezige
DFWLHIZRUGWDDQJHERGHQ,QGHDIJHORSHQSHULRGHKHEEHQ]LFKJHwQWHUHVVHHUGHQJHPHOGELMGH
curator, waarvan een aantal hebben aangegeven de onderneming deels te willen voortzetten.
+HWYHUNRRSPHPRUDQGXP]DOZRUGHQURQGJH]RQGHQ]RGUDGHYRRUUDDGJHwQYHQWDULVHHUGLV
Zie onder 3.11.
verslag 2
De curator heeft diverse gesprekken gevoerd met de kopende partij. Daarnaast is er
gecorrespondeerd met de kopende partij en de ING Bank als pand- en hypotheekhouder. Dit
heeft de nodige tijd in beslag genomen. Voorts heeft de curator de activaovereenkomst
opgesteld en toegezien op de naleving daarvan. De curator zal de gerealiseerde opbrengst,
die toekomt aan de ING Bank, binnenkort overmaken aan de ING Bank.
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Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De voorraad van de vennootschap bestaat grotendeels uit vuurwerk. Daarnaast beschikt de
vennootschap over zogenaamde dummies, vuurwerk zonder kruit, waxfakkels en rookfakkels.
De seizoensactiviteiten waren kort voor faillissement afgerond. De drukke periode in de
vuurwerkbranche is met name gelegen in de maand december. In januari wordt door veel
klanten vuurwerk retour gezonden en/of in opslag geplaatst bij de vennootschap daar de
klanten gedurende het jaar geen opslag van vuurwerk mogen hebben.
Het onderhanden werk is minimaal. De vennootschap heeft enkele opdrachten gekregen voor
het verzorgen van vuurwerkshows bij evenementen. Voor deze evenementen is reeds een
vergunning aangevraagd bij de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant en verkregen.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Er is een boedelbijdrage voldaan van € 25.000,--.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
De voorraad vuurwerk ligt normaliter opgeslagen op de vestiging in Leeuwarden en ten dele in
Tilburg. De vestiging in Leeuwarden beschikt over meer bunkers dan de vestiging in Tilburg.
Door de vennootschap wordt er meer vuurwerk opgeslagen in Leeuwarden dan in Tilburg,
omdat de vergunning voor de vestiging Leeuwarden veel meer opslag van vuurwerk toelaat.
Kort voor faillissement hebben de twee leveranciers van vuurwerk, al dan niet met
medewerking van de directie van de vennootschap, het vuurwerk dat in Leeuwarden was
opgeslagen grotendeels vervoerd naar Duitsland en deels naar Tilburg. De opgeslagen
dummies zijn vanuit Leeuwarden vervoerd naar de opslaglocatie te Joure.
De leveranciers hebben bij de curator aangegeven, dat zij op grond van hun
eigendomsvoorbehoud het vuurwerk mochten ophalen. De curator heeft deze aanspraak in
onderzoek, doch heeft reeds aangegeven voor een deel het eigendomsvoorbehoud te
betwisten. Dit ziet enerzijds op de omstandigheid, dat vuurwerk is meegenomen dat eigendom
is van derden. Anderzijds is vuurwerk meegenomen waarvan vast staat, dat het
eigendomvoorbehoud is uitgewerkt, doordat de vennootschap dit vuurwerk in het normale
handelsverkeer heeft verkocht en geleverd aan haar klanten. In januari 2014 hebben diverse
klanten dit vuurwerk (terug) verkocht en geleverd aan de vennootschap waardoor de
vennootschap eigenaar is geworden. Het eigendomsvoorbehoud van de leveranciers herleeft
alsdan niet.
Daarnaast hebben de leveranciers vuurwerk meegenomen waarop beslag rust van de Officier
van Justitie, en/ of waarvan de vennootschap als bewaarder is aangewezen hangende de
juridische procedures. Het betreft vuurwerk waarvan de Inspectie monsters heeft genomen en
voorlopig hangende de strafrechtelijke procedure heeft bepaald, dat dit vuurwerk gevaarlijk is
en niet mag worden verhandeld. Dit vuurwerk mag daarom ook niet vervoerd worden. De
curator heeft intensief contact met de verschillende autoriteiten. De Inspectie gaat o.a. over het
vervoer en het µkwijtgeraakte¶vuurwerk. De provinciale diensten in Friesland (Friese
Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving) en in Brabant (Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant) houden toezicht op de locaties waar vuurwerk mag worden opgeslagen door de
vennootschap. De curator heeft alle locaties dan ook meerdere malen bezocht in verband
hiermee.
In het kader van het opstellen van een verkoopmemorandum wensen de curator en de bank
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als pandhouder de voorraad te taxeren teneinde een duidelijker beeld te krijgen van de
voorraad vuurwerk waarop mogelijkerwijs eigendomvoorbehoud rust en op welke voorraad
vuurwerk een pandrecht rust van de bank. De leveranciers hebben aangegeven daar geen
medewerking aan te willen verlenen. Dit heeft ertoe geleid, dat de curator de Inspectie op de
hoogte heeft gesteld dat de curator er niet langer voor in kan staan, dat het vuurwerk waarop
een beslag rust nog aanwezig is te Duitsland of in Tilburg. De Inspectie is op beide locaties ±
uiteindelijk ±toegelaten. Daarnaast heeft de taxateur de voorraad in Tilburg wel kunnen
taxeren alsmede de voorraad dummies in Joure. Taxatie heeft tot op heden nog niet
plaatsgevonden te Duitsland.
verslag 2
Voor faillissement is de gehele voorraad vuurwerk van de vestiging Leeuwarden naar een
locatie te Duitsland en ten dele naar de locatie van failliet te Tilburg vervoerd. Het vuurwerk
van failliet werd ingekocht bij een tweetal leveranciers, die op grond van
eigendomsvoorbehoud voor faillissement al het vuurwerk hebben opgehaald. Al snel werd
duidelijk dat vermoedelijk niet op de gehele voorraad vuurwerk een eigendomsvoorbehoud
rustte van beide leveranciers. Samen met de ING Bank als pandhouder is er de nodige
aandacht besteed aan het lokaliseren van de voorraad en het krijgen van een beeld van de
voorraad vuurwerk.
Op enig moment heeft de µVulcan Groep¶teneinde uit een impasse te geraken, een afspraak
gemaakt met de ING Bank als pandhouder over de gehele voorraad vuurwerk. Dit heeft ertoe
geleid dat de ING Bank het eigendomsvoorbehoud heeft erkend. Aangezien duidelijk was dat
er bij verkoop van de voorraad vuurwerk geen opbrengst aan de boedel zou toekomen, gelet
op het pandrecht van de ING Bank, is de curator met deze afspraak akkoord gegaan, mits er
een boedelbijdrage wordt voldaan voor de verrichte werkzaamheden in het kader van de
voorraad. Deze boedelbijdrage is voldaan.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Als andere activa kunnen worden genoemd:
- handelsnaam
- domeinnamen
- vergunningen en (keur)merken
- know how
- klantenbestand
- goodwill
- telefoon/ faxnummer e.d.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Er is een verkoopopbrengst gerealiseerd door de curator van € 25.000,--.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
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De curator heeft de klanten van de vennootschap aangeschreven, waarbij is aangegeven dat
de mogelijkheden voor een doorstart/ overname van de onderneming worden onderzocht.
Daarnaast bellen vele klanten met vragen over de opslag van het bij hem in eigendom zijnde
vuurwerk. De curator heeft voorts de diverse vergunningen bestudeerd en de documentatie
aangaande de keurmerk(en) opgevraagd.
verslag 2
Voor de verrichte werkzaamheden verwijst de curator naar 3.8 en 3.11.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Blijkens de administratie van de vennootschap bedraagt per datum faillissement het totaal van
de debiteurenvorderingen EUR 1.633.500,92.
Met betrekking tot de incasso van de debiteuren heeft de pandhouder (zie 5.3) aangegeven,
dat de pandhouder zich als separatist daarmee zal belasten.

4.2

Opbrengst
verslag 4-8
De curator heeft de ING Bank verzocht hiervan opgave te doen.
verslag 9
De curator heeft de ING Bank verzocht hiervan opgave te doen.
Op de bankafschriften staat vermeld dat er USD is verkocht op verzoek van de klant. De klant
in deze is de vennootschap. Daar de curator hiertoe geen opdracht heeft verstrekt, heeft de
curator de ING Bank verzocht op dit punt helderheid te verschaffen. De verkopen USD hebben
geleid tot een (klein) positief resultaat. De vraag is ook aan wie deze bedragen toekomen, de
pandhouder of de boedel.
verslag 10-11
Naast dat de curator van de ING Bank informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de
verkochte USD, blijkt dat er ook creditnota¶s zijn of werden verzonden aan debiteuren. De
curator is daarmee niet bekend en heeft de ING Bank om opheldering gevraagd.
verslag 12
De curator heeft van de ING Bank diverse stukken gekregen met betrekking tot de verkoop
YDQ86'GHJHwQGHGHELWHXUHQHQQRJRSHQVWDDQGHGHELWHXUHQ0HWGH,1*%DQNLV
afgesproken dat de curator deze stukken zal bestuderen en dat er vervolgens in een gesprek
nadere afspraken zullen worden gemaakt.
verslag 13
De curator heeft de stukken van de ING Bank in bestudering en zal in de komende
verslagperiode nadere afspraken met de bank maken.
Er is een bedrag van in totaal € 6.864,31 ontvangen aan pre-faillissement debiteuren (incasso
via deurwaarder en een slotuitdeling in een faillissement van een debiteur).
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Boedelbijdrage
verslag 14
De curator heeft nog geen afspraak kunnen inplannen met de bank, maar verwacht dat dit
gesprek in de komende verslagperiode zal kunnen plaatsvinden.
verslag 15
De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met haar contactpersoon bij de bank,
maar gaat ervan uit dat de afspraak de komende verslagperiode zal plaatsvinden.

4.4

Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De vordering van de bank bedraagt totaal EUR 3.335.246,27. Het betreft een gezamenlijke
financiering met de vennootschappen Schuurmans Klein Vuurwerk Holding BV en Beko
Vuurwerk BV. De vennootschappen beschikten over zakelijke rekeningen, VV rekening,
Euroflexlening, en een rentevastlening. De vordering is door de curator voorlopig erkend.

5.2

Leasecontracten
De vennootschap heeft een overeenkomst van financial lease gesloten met betrekking tot een
bedrijfswagen. Aangezien de leasemaatschappij zich nog niet heeft gemeld bij de curator heeft
de curator onlangs de leasemaatschappij aangeschreven.
verslag 2
Nadat de curator de leasemaatschappij had aangeschreven, is er een reactie gekomen. De
leasecontracten zijn vervolgens bestudeerd door de curator en akkoord bevonden. In maart
2014 is de bedrijfswagen opgehaald door Renault Business Finance. De curator heeft op 7
april 2014 het vrijwaringsbewijs ontvangen.

5.3

Beschrijving zekerheden
In verband met de onder 5.1 genoemde vorderingen van de bank zijn ten laste van de
vennootschap de navolgende zekerheden gesteld:
- recht van hypotheek, eerste in rang, op de onroerende zaken Harlingertrekweg 85 te
Leeuwarden en Albionstraat 36, 44, 46 te Tilburg.
- pandrecht, eerste in rang, op de roerende zaken van de vennootschap.
- pandrecht, eerste in rang, op de vorderingen op derden van de vennootschap.
- pandrecht, eerste in rang, op de voorraad van de vennootschap.
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Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de positie van
separatist. Tot op heden heeft de bank hiervan geen gebruik gemaakt, uitgezonderd de inning
van debiteuren.

5.5

Boedelbijdragen

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich meerdere crediteuren gemeld die een beroep doen op eigendomsvoorbehoud,
naast genoemde leveranciers van het vuurwerk. Zie hiervoor 3.11.
Per geval wordt nagegaan of, voor een rechtsgeldig beroep op eigendomsvoorbehoud, wordt
voldaan aan de daaraan te stellen eisen. Indien dit het geval is worden afspraken gemaakt met
betrekking tot de uitlevering van de nog aanwezige zaken waarop een eigendomsvoorbehoud
rust.
verslag 2
De curator heeft bestudeerd of de crediteuren die zich hebben gemeld met een beroep op het
eigendomsvoorbehoud een rechtsgeldig beroep kunnen doen op dat eigendomsvoorbehoud.
8LWHLQGHOLMNLVJHEOHNHQGDWVOHFKWVppQFUHGLWHXUHHQUHFKWVJHOGLJHLJHQGRPVYRRUEHKRXGKDG
bedongen waarvan de goederen nog geheel of ten dele aanwezig waren. Met deze crediteur is
een afspraak gemaakt met betrekking tot de uitlevering van de nog aanwezige zaken.

5.7

Retentierechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.8

Reclamerechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.9

Werkzaamheden
De curator heeft diverse inventariserende werkzaamheden verricht, overleg gevoerd en
stukken bestudeerd.
verslag 2
De curator heeft gecorrespondeerd met de leasemaatschappij, alsmede met de crediteuren
die een beroep hebben gedaan op het eigendomsvoorbehoud. Voorts heeft de curator de
eigendomsvoorbehouden bestudeerd en telefonisch contact gehad teneinde afspraken te
maken over de uitlevering van de nog aanwezige zaken.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
In het kader van een beoogde doorstart/ overname van de onderneming van de vennootschap
is het van belang de waarde van de onderneming en de daarmee verbonden activa zo veel
mogelijk in stand te houden, doch gelet op de branche waarin de vennootschap actief is en de
periode waarin het faillissement is uitgesproken is de curator van oordeel, dat het niet in het
belang van de boedel is om de activiteiten van de onderneming van de vennootschap voort te
zetten.
Pagina 15 van
22

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving

Datum:

11-01-2018

Direct na aanvang van het faillissement is de curator gebleken dat er in de markt voldoende
belangstelling bestaat voor een mogelijke doorstart van de onderneming. De curator
inventariseert de verschillende mogelijkheden.
6.5

Doorstart: Verantwoording
In maart 2014 ontving de curator een bieding afkomstig van de Vulcan Groep. Failliet maakte
ook deel uit van deze Vulcan Groep, doch opereerde wel zelfstandig. Het bod dat de Vulcan
Groep heeft uitgebracht, bedraagt in totaal € 650.000,--. Voor een specificatie daarvan verwijst
de curator naar punt 3. Activa.
Als gevolg van de omstandigheid dat er geen voorraad vuurwerk te koop kon worden
aangeboden, gelet op het eigendomsvoorbehoud van de leveranciers c.q. het pandrecht van
GH,1*%DQNZDVHUJHHQJRHGDOWHUQDWLHI(ULVGRRUGHFXUDWRUJHwQYHQWDULVHHUGRIGH
overige belangstellenden interesse hadden in een overname van nagenoeg al het actief van
failliet. Uit de inventarisatie is gebleken, dat dit niet het geval was en/of dat belangstellenden
QLHWRYHUGHILQDQFLsOHPLGGHOHQEHVFKLNWHQRPWRWDDQNRRSYDQDOOHDFWLYDRYHUWHJDDQ
Naast voornoemde activa werd 5 tot 7 werknemers een diensverband voor bepaalde tijd
aangeboden.
Over het geheel gezien en mede gelet op de omstandigheid dat de voorraad vuurwerk niet
verkocht kon worden, is naar de mening van de curator met deze bieding het optimale
verkoopresultaat bereikt.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Er is totaal opbrengst gerealiseerd van € 650.000,--, waarbij verwezen wordt naar punt 3.
Activa. Met de pandhouder zijn verschillende afspraken gemaakt over de boedelbijdrage,
waarbij verwezen wordt naar 3.4, 3.7, 3.11 en 3.13.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Met de pandhouder zullen nog afspraken worden gemaakt over een boedelbijdrage.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
De curator heeft diverse inventariserende werkzaamheden verricht waaronder telefonisch
FRQWDFWPHWJHwQWHUHVVHHUGHQHQKHWDDQVFKULMYHQYDQPRJHOLMNHJHwQWHUHVVHHUGHQ
verslag 2
De curator heeft diverse gesprekken gevoerd met de Vulcan Groep en andere
JHwQWHUHVVHHUGHQ'DDUQDDVWLVHUJHFRUUHVSRQGHHUGPHWGHNRSHQGHSDUWLMDOVPHGHPHWGH
ING Bank. Voorts heeft de curator de activaovereenkomst opgesteld en toegezien op correcte
naleving daarvan. Nadat de verkoop was gerealiseerd, zijn er diverse publicaties verzonden
DDQJHwQWHUHVVHHUGHQPHGLDDOOHRYHUKHLGVLQVWDQWLHVHQGHZHUNQHPHUV
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De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard op het adres
Harlingertrekweg 85. Voor de digitale administratieve vastlegging wordt gebruik gemaakt van
het softwarepakket Exact. De administratie (zowel de fysieke als de digitale) is op de volgende
wijze door de curator veilig gesteld: de curator heeft een back-up ontvangen van de digitale
administratie. De belangrijkste fysieke administratie is door de curator meegenomen.
verslag 4
De curator heeft een start gemaakt met het doen van onderzoek in de administratie. Zij zal dit
in de komende verslagperiode voortzetten en de bestuurders uitnodigen voor een gesprek.
verslag 5
De curator heeft tezamen met een kantoorgenoot de volledig aanwezige administratie
onderzocht. Naar aanleiding daarvan zijn er verschillende vragen gerezen en/of voorzichtige
conclusies getrokken. Deze informatie is gedeeld met de rechter-commissaris. De curator
heeft vervolgens de bestuurders uitgenodigd voor een gesprek dat begin april heeft
plaatsgehad. De curator heeft de advocaat van de bestuurders een brief gezonden met het
verzoek om nadere informatie. De advocaat heeft aangegeven medio mei met een reactie te
komen.
verslag 6
Medio juni heeft de advocaat van de bestuurders gereageerd op de brief van de curator. Deze
brief heeft de curator in bestudering en zal daar binnenkort op reageren.
verslag 7
De curator heeft, gelet op het verweer van de bestuurders, navraag gedaan bij diverse
debiteuren en anderen. De curator heeft bijna alle informatie binnen en zal een reactie
opstellen voor de advocaat van de bestuurders.
verslag 8
De curator heeft een concept brief opgesteld aan de advocaat van de bestuurders die in maart
zal worden verzonden.
verslag 9
De curator heeft op het laatste moment nieuwe informatie ontvangen. Reden waarom de brief
niet is verzonden. Op 30 juni a.s. komt de belastingdienst langs. De curator hoopt daarna
spoedig de brief te kunnen verzenden.
verslag 10
De curator wacht de inhoudelijke reactie van de belastingdienst af en zal dan de bestuurders
informeren.
verslag 11
De curator heeft de advocaat van de bestuurders een brief gezonden. Daarin is ook
voorgesteld om door middel van mediation tot een oplossing te komen.
verslag 12
'HDGYRFDDWKHHIWGHFXUDWRUEHULFKWGDWKLMELQQHQNRUWLQJHVSUHN]DOJDDQPHW]LMQFOLsQWHQHQ
GDDUQDLQKRXGHOLMN]DOUHDJHUHQ'DDU]LMQFOLsQWHQLQKHWEXLWHQODQGZRQHQNDQGLWHYHQ
duren.
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verslag 13
Er is nog geen inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder ontvangen. De curator
zal de komende verslagperiode dit punt op de agenda zetten.
verslag 14
De advocaat van de bestuurder heeft na een reminder van de curator toegezegd eind deze
maand met een inhoudelijke reactie te komen.
verslag 15
Inmiddels heeft de advocaat van de bestuurder gereageerd en is er een afspraak
gepland op 23 januari 2018 met de curator, bestuurder en diens advocaat. De curator zal
in het volgende verslag hier nader op terugkomen.
7.2

Depot jaarrekeningen
Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap telkens tijdig
gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Vanwege de verjaringstermijn is nader onderzoek onnodig.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
verslag 5-12
De curator heeft dit in onderzoek. Verwezen wordt naar 7.1.
verslag 13
De curator heeft dit in onderzoek. Verwezen wordt naar 7.1.
verslag 14
De curator heeft dit in onderzoek. Verwezen wordt naar 7.1.
verslag 15
De curator heeft dit in onderzoek. Verwezen wordt naar 7.1.

7.6

Paulianeus handelen
verslag 5-12
De curator heeft dit in onderzoek. Verwezen wordt naar 7.1.
verslag 13
De curator heeft dit in onderzoek. Verwezen wordt naar 7.1.
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verslag 14
De curator heeft dit in onderzoek. Verwezen wordt naar 7.1.
verslag 15
De curator heeft dit in onderzoek. Verwezen wordt naar 7.1.
7.7

Werkzaamheden
De werkzaamheden hebben met name bestaan uit informatievergaring, en het voeren van
gesprekken met de directie, werknemers en betrokkenen.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De boedelvorderingen bestaan o.a. uit salaris curator, de verzekeringen van de curator, de
huurverplichtingen na datum faillissement, de vordering van UWV wegens overname van de
loonbetalingsverplichting tijdens de opzegtermijn. De hoogte van de boedelvorderingen is nog
niet inzichtelijk.
verslag 3
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 141.752,90.
verslag 5
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 151.967,06
Huur: € 2.244,06
Water: € 97,56

8.2

Pref. vord. van de fiscus
verslag 2
De fiscus heeft een vordering ingediend van € 829.023,--.
verslag 3
De fiscus heeft een vordering ingediend van € 859.448,--.

8.3

Pref. vord. van het UWV
verslag 3
Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 12.051,24.
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Andere pref. crediteuren
verslag 3
Het Hefpunt (waterschapsbelasting) heeft een vordering ingediend van € 3.081,38.
verslag 5
Het Hefpunt (waterschapsbelasting) heeft een vordering ingediend van € 6.292,72.
verslag 12
Het Hefpunt (waterschapsbelasting) heeft een vordering ingediend van € 9.460,51

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Blijkens de administratie van de vennootschap bedraagt per datum faillissement het aantal
crediteuren: 76
verslag 2
Tot op heden hebben 76 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.
verslag 3
Tot op heden hebben 85 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.
verslag 4
Tot op heden hebben 88 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.
verslag 5
Tot op heden hebben 92 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Blijkens de administratie van de vennootschap bedraagt per datum faillissement het totaal van
de crediteurenvorderingen EUR 4.106.741,19.
verslag 2
Er is voor een bedrag van € 3.689.762,86 aan concurrente vorderingen ingediend.
verslag 3
Er is voor een bedrag van € 3.728.694,88 aan concurrente vorderingen ingediend.
verslag 4
Er is voor een bedrag van € 3.731.064,69 aan concurrente vorderingen ingediend.
verslag 5
Er is voor een bedrag van € 3.747.281,48 aan concurrente vorderingen ingediend.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

8.8

Werkzaamheden
De curator heeft diverse inventariserende werkzaamheden verricht en gecorrespondeerd met
crediteuren.
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9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

Datum:

11-01-2018

Het is mogelijk gelet op de lopende procedures, zie hiervoor 1.4, dat de boedel tijdens het
faillissement betrokken zal raken bij procedures. In de komende verslagperiode zal daarover
meer duidelijkheid komen.
verslag 2
De boedel is nog niet betrokken geraakt bij procedures. Indien in de lopende procedure zoals
vermeld onder 1.4, de ING Bank als pandhouder niet een regeling weet te treffen met de
wederpartij, dan zal de boedel mogelijk betrokken raken bij die procedure in appel.
verslag 3
Vorenstaande is niet langer actueel. Wel is failliet strafrechtelijk gedagvaard (zie ook onder
paragraaf 1.4), maar het is niet opportuun hiervoor kosten ten laste van de boedel te maken.
9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
10.2

4

Datum:

11-01-2018

Plan van aanpak
De curator zal de komende maanden onder meer de volgende punten behandelen:
verkoop van activa
afspraken maken met de bank
onderzoek en afwikkeling aanspraken eigendomsvoorbehouden
onderzoek oorzaak faillissement
RQGHU]RHNILQDQFLsOHDGPLQLVWUDWLHHQGLYHUVHUHFKWPDWLJKHLGYUDDJVWXNNHQ
verslag 2-5
- onderzoek oorzaak faillissement
RQGHU]RHNILQDQFLsOHDGPLQLVWUDWLHHQGLYHUVHUHFKWPDWLJKHLGYUDDJVWXNNHQ
verslag 6-7
- verkoop van activa (og) in Leeuwarden
- overleg incassodossiers met Incassade
- besluiten of en zo ja welke stappen te ondernemen jegens het bestuur
verslag 8-9
- overleg incassodossiers met Incassade
- besluiten of en zo ja welke stappen te ondernemen jegens het bestuur
verslag 10
- overleg ING Bank inzake debiteuren
- correspondentie met de belastingdienst afronden en bestuurders aanspreken
verslag 11-12
- overleg ING Bank inzake debiteuren
- afwachten reactie bestuurders

verslag 13
- overleg ING Bank inzake debiteuren
- afwachten reactie bestuurders

verslag 14
- overleg ING Bank inzake debiteuren
- afwachten reactie bestuurders
verslag 15
- overleg ING Bank inzake debiteuren
- afspraak bestuurder op 23 januari 2018

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal worden ingediend over drie maanden.

10.4

Werkzaamheden
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