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mr E.H. de Vries

Algemene gegevens
Naam onderneming
SolarZonBouw B.V.

13-02-2020
1

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap SolarZonBouw B.V.
W olvedijk 4
8463 VA Rotsterhaule

13-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens KvK – exploitatie van een aannemersbedrijf op het gebied van:
algemene burgerlijke en utiliteitsbouw , slopen van bouw w erken,
elektrotechnische bouw installatie, dienstverlening voor de akker- en/of
tuinbouw , behandeling van onschadelijk afval, financiële holdings

13-02-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 400.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
W inst en verlies cijfers zijn op dit moment nog niet bekend. Hetzelfde geldt
voor het balanstotaal.

13-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

13-02-2020
1

Toelichting
Naast de bestuurder zijn er geen personeelsleden.

Boedelsaldo
€ 0,00

13-02-2020
1

€ 0,00

11-05-2021
6

€ 0,00

12-08-2021
7

€ 0,00

09-11-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-1-2020

13-02-2020
1

t/m
13-2-2020
van
14-2-2020

14-05-2020
2

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

13-08-2020
3

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020

12-11-2020
4

t/m
12-11-2020
van
13-11-2020

11-02-2021
5

t/m
11-2-2021
van
12-2-2021

11-05-2021
6

t/m
11-5-2021
van
12-5-2021

12-08-2021
7

t/m
10-8-2021
van
13-8-2021
t/m
9-11-2021

Bestede uren

09-11-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 15 min

2

9 uur 25 min

3

3 uur 10 min

4

6 uur 40 min

5

4 uur 30 min

6

5 uur 5 min

7

6 uur 20 min

8

5 uur 15 min

totaal

57 uur 40 min

Toelichting bestede uren
Voor een toelichting op de bestede uren w ordt verw ezen naar de bijlage
"tijdregistratie" behorend bij dit verslag.

13-02-2020
1

In de bijgevoegde tijdregistratie vindt u de toelichting op de bestede uren.

14-05-2020
2

Voor de toelichting op de bestede uren, verw ijs ik u naar de tijdregistratie.

13-08-2020
3

In de bijlage "Tijdregistratie" vindt u de toelichting op de bestede uren

12-11-2020
4

Er is door de curator na het inzenden van kw artaalverslag nr. 4 nog tijd
geschreven onder punt 8 ad 0:20 uur. Als bijlage bij dit verslag treft u daarom
een herziene tijdregistratie over de periode 14-08-2020 t/m 12-11-2020 aan.

11-02-2021
5

In de bijgesloten tijdregistratie is de toelichting op de geschreven uren te
vinden

11-05-2021
6

Voor de urenverantw oording verw ijs ik u naar de tijdregistratie, w aar een
herziene tijdregistratie over de 6e verslagperiode is bijgevoegd (in plaats van
0:15 uur had de curator 0:30 uur besteed aan controle en afronden van het 6e
kw artaalverslag).

12-08-2021
7

In de bijgesloten tijdregistratie is de toelichting op de geschreven uren te
vinden.

09-11-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Besloten vennootschap

13-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er loopt een procedure bij de kantonrechter, Rechtbank Midden-Nederland
(w ederpartij dhr. M. Spetter en mw . V. Boulay) en er zijn nog door tw ee andere
partijen procedures gestart, w egens het niet uitvoeren/naleven van de
aanneemovereenkomsten.

13-02-2020
1

In de procedure van failliet tegen Spetter en Boulay is 12 februari 2020 vonnis
gew ezen. De uitkomst van de andere procedures is de curator nog niet
bekend.

13-08-2020
3

In de procedure van crediteur Kragten c.s. heeft de advocate van Kragten c.s.
laten w eten dat de concurrente vordering op gefailleerde die w as ingediend,
ten onrechte w as ingediend omdat gefailleerde niet de schuldenaar w as.
Status procedure Kragten+Taskova is de curator onbekend, maar is nu ook
niet meer van belang.

12-08-2021
7

1.3 Verzekeringen
Een CAR-verzekering is opgezegd en geëindigd door gefailleerde voor
faillissement.

13-02-2020
1

1.4 Huur
Nee

13-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De B.V. w erkte met ingehuurde krachten (zzp’er) en w as daardoor kw etsbaar,
hetgeen bleek toen bestuurder/de enige w erknemer ziek w erd (long-hart en
auto-immuunziekte).

13-02-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

13-02-2020
1

Toelichting
Naast de bestuurder, w as er geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

13-02-2020
1

Toelichting
Naast de bestuurder, w as er geen personeel in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Er is nog geen ontslagaanzegging gedaan. Het is niet duidelijk of de BV een
arbeidsrelatie met de bestuurder heeft.

13-02-2020
1

Geen, in deze periode

09-11-2021
8

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er zijn geen onroerende zaken.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

€ 0,00

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen, in deze periode

13-02-2020
1

Geen, in deze periode.

14-05-2020
2

Geen, in deze periode

13-08-2020
3

Geen, in deze periode

12-11-2020
4

Geen, in deze periode

11-02-2021
5

Geen, in deze periode

11-05-2021
6

Geen, in deze periode

12-08-2021
7

Geen, in deze periode

09-11-2021
8

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Steigermateriaal
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Steigermateriaal, w aarvan de w aarde eerst door de bestuurder op € 24.000,w erd geschat, maar naar later bleek voor € 6.930,- op de balans staat. Echter,
het steigermateriaal is op dit moment zoek.

13-02-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn geen of nauw elijks bodemzaken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

13-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie met bestuurder over verdw enen steigermateriaal (0:35 uur)

13-02-2020
1

Geen, in deze periode.

14-05-2020
2

Geen, in deze periode

13-08-2020
3

Geen, in deze periode

12-11-2020
4

Geen, in deze periode

11-02-2021
5

Geen, in deze periode

11-05-2021
6

Geen, in deze periode

12-08-2021
7

Geen, in deze periode

09-11-2021
8

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen voorraden
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden. Al het geleverde materiaal is verw erkt of w eg.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

13-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen, in deze periode

13-02-2020
1

Geen, in deze periode.

14-05-2020
2

Geen, in deze periode

13-08-2020
3

Geen, in deze periode

12-11-2020
4

Geen, in deze periode

11-02-2021
5

Geen, in deze periode

11-05-2021
6

Geen, in deze periode

12-08-2021
7

Geen, in deze periode

09-11-2021
8

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen andere activa
totaal

Toelichting andere activa
Andere activa zijn er niet.

3.9 Werkzaamheden andere activa

13-02-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen, in deze periode

13-02-2020
1

Geen, in deze periode.

14-05-2020
2

Geen, in deze periode

13-08-2020
3

Geen, in deze periode

12-11-2020
4

Geen, in deze periode

11-02-2021
5

Geen, in deze periode

11-05-2021
6

Geen, in deze periode

12-08-2021
7

Geen, in deze periode

09-11-2021
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen debiteuren
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens bestuurder zijn er geen debiteuren.

13-02-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen, in deze periode

13-02-2020
1

Geen, in deze periode

14-05-2020
2

Geen, in deze periode

13-08-2020
3

Geen, in deze periode

12-11-2020
4

Geen, in deze periode

11-02-2021
5

Geen, in deze periode

12-08-2021
7

Geen, in deze periode

09-11-2021
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn rekeningen bij de ING Bank, maar een vordering is tot op heden nog
niet ingediend

5.2 Leasecontracten

13-02-2020
1

5.2 Leasecontracten
Geen leasecontracten.

13-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen zekerheden en ook de bank heeft zich nog niet gemeld.

13-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Onbekend

13-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Onbekend

13-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Onbekend

13-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Onbekend

13-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-02-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Korte briefw isseling met ING Bank (0:10 uur)

13-02-2020
1

Geen, in deze periode

14-05-2020
2

Geen, in deze periode

13-08-2020
3

Geen, in deze periode

12-11-2020
4

Geen, in deze periode

11-02-2021
5

In- en uitgaande posten tussen SZB-SZT-Holding in Exceloverzicht gezet (1:00
uur)

11-05-2021
6

Geen, in deze periode

12-08-2021
7

Geen, in deze periode

09-11-2021
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Onderneming w ordt niet voortgezet.

13-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

13-02-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen, in deze periode

13-02-2020
1

Geen, in deze periode

14-05-2020
2

Geen, in deze periode

13-08-2020
3

Geen, in deze periode

12-11-2020
4

Geen, in deze periode

11-02-2021
5

Geen, in deze periode

12-08-2021
7

Geen, in deze periode

09-11-2021
8

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Geen doorstart

13-02-2020
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

13-02-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

13-02-2020
1

Toelichting
n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

13-02-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen, in deze periode

13-02-2020
1

Geen, in deze periode

14-05-2020
2

Geen, in deze periode

13-08-2020
3

Geen, in deze periode

12-11-2020
4

Geen, in deze periode

11-02-2021
5

Geen, in deze periode

12-08-2021
7

Geen, in deze periode

09-11-2021
8

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een concept jaarrekening 2018 opgesteld, maar die is nog niet in bezit
van de curator.

13-02-2020
1

Er is meermalen nog dringend verzocht aan de bestuurder om
boekhoudgegevens e.d. aan te leveren, maar tot op heden is door ziekte van
bestuurder nog niks ontvangen.
Op 10 juni jl. gaf de bestuurder van gefailleerde na een zoveelste dringend
rappel van de curator aan, dat hij net w eer w as ontslagen uit het ziekenhuis
en dat hij spoedig antw oord zou geven op de vele vragen van de curator. De
curator zal na zijn vakantie aan de bestuurder aangeven dat hij zijn opstelling
inmiddels als tegenw erking ervaart en hem meedelen w at de gevolgen zijn als
hij niet spoedig een meer coöperatieve houding aanneemt en daar ook naar
handelt. Thans beschikt de curator over delen van de boekhouding: de
relevante bankafschriften en een debiteuren- en crediteurenadministratie.

13-08-2020
3

Na dreiging met verhoor en andere stappen heeft de bestuurder van
gefailleerde uiteindelijk 1 oktober jl. boekhoudstukken aangeleverd, als in afen bijschrijvingen diverse bankrekeningen en enige overeenkomsten
aanneming w erk.

12-11-2020
4

Deze stukken zijn door de curator eerst vluchtig bestudeerd, omdat een
gelijktijdige melding van een mogelijk geval van onregelmatigheden mijn
aandacht opeiste. Via een advocaat van een crediteur is er een concept
dagvaarding ontvangen, w aarin die onregelmatigheden w erden gesteld.
Bew ijzen daarvan zouden als productie bij die dagvaarding zijn gevoegd, maar

11-02-2021
5

niet aan mij meegezonden. Nadat eindelijk ook de bijbehorende producties
w aren ontvangen, kon onderzocht w orden of er - zoals in de dagvaarding
gesteld - gelden die in de boedel van SolarZonBouw hoorden in
SolarZonTechniek zijn gevloeid. De curator vroeg de bestuurder commentaar te
geven op de eerste bevindingen van de curator en dat commentaar w ordt
thans door de curator bestudeerd en onderzocht.
De dagafschriften die bestuurder had aangeleverd, w aren moeilijk te duiden.
Niet de volledige dagafschriften w aren overgelegd, maar alleen de mutaties
tussen SolarZonBouw enerzijds en SolarZonTechniek, de Holding Totalmate en
de bestuurder (via tw ee rekeningen) anderzijds over de jaren 2018 en 2019.
De bestuurder is gevraagd om nadere uitleg/overzicht te geven en dat is op 9
mei 2021 ontvangen. Bestudering van die nagekomen stukken heeft nog niet
plaatsgevonden.

11-05-2021
6

Op 15 juni 2021 heeft overleg plaatsgevonden tussen de curator en de
bestuurder van gefailleerde over de aangeleverde boekhoudstukken.
Deze stukken leverden nog w el w at vragen op, maar tot een nader onderzoek
is het na 15 juni jl. helaas nog niet gekomen omdat de curator snel na 15 juni
2021 w erd aangesteld tot curator in een nieuw , veel van zijn aandacht eisend,
faillissement en vervolgens een ongeluk kreeg als gevolg w aarvan hij enige tijd
niet kon w erken en nu langzaam maar zeker het w erk w eer opvat.
Met de bestuurder van gefailleerde kw am de curator al w el overeen dat
w anneer de antw oorden op bovenbedoelde vragen geen nieuw e vragen
zouden oproepen, dit faillissement zou w orden afgew ikkeld w egens gebrek
aan baten.

12-08-2021
7

Het is tot een afspraak gekomen met de bestuurder van gefailleerde, maar
dat lukte niet meer binnen de periode van dit kw artaalverslag. Op 16
november 2021 vindt een bespreking tussen curator en bestuurder plaats,
w aarbij de curator nog antw oorden hoopt te krijgen op
vragen/onduidelijkheden die de geleverde grootboekkaarten/dagafschriften
opriepen.

09-11-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens KvK geen deponeringen.

13-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

13-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing

13-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit is in onderzoek.

13-02-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-02-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Geen, in deze periode

13-02-2020
1

Geen, in deze periode

14-05-2020
2

Geen, in deze periode

13-08-2020
3

e-mailcorrespondentie met bestuurder met dringend verzoeken aanleveren
boekhoudstukken (2:30 uur)

12-11-2020
4

Correspondentie met bestuurder en advocaat van schuldeiser inzake
eventueel onbehoorlijk bestuur (2:50 uur)

11-02-2021
5

Correspondentie en overleg met bestuurder, recherche kadaster (2:00 uur)

11-05-2021
6

Correspondentie en overleg met bestuurder (4:20 uur)

12-08-2021
7

Geen, in deze periode

09-11-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

13-02-2020
1

Toelichting
Boedelvorderingen moeten nog w orden geïnventariseerd.
€ 0,00
Toelichting
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-05-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 49.319,97

13-02-2020
1

€ 89.956,97

14-05-2020
2

€ 96.887,97

13-08-2020
3

Toelichting
De fiscus heeft nog de naheffing Omzetbelasting 2e kw artaal 2019 als
vordering ingediend ad € 6.931,€ 96.887,97

12-11-2020
4

Toelichting
Vordering van fiscus is niet gew ijzigd in het afgelopen kw artaal

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

13-02-2020
1

Toelichting
Moet nog w orden geïnventariseerd.
€ 0,00

09-11-2021
8

Toelichting
Het UW V heeft tot op heden geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

13-02-2020
1

Toelichting
Andere preferente crediteuren hebben zich nog niet gemeld.
€ 189.440,72
Toelichting
Er is 1 andere preferente crediteur, Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-05-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

13-02-2020
1

11

14-05-2020
2

14

13-08-2020
3

Toelichting
Een drietal vorderingen, die op de crediteurenlijst stonden onder het kopje
"nog niet ingediende vorderingen" zijn verplaatst naar de w el ingediende
vorderingen.
16

12-11-2020
4

Toelichting
Ingediend bij de curator zijn nu 16 vorderingen voor een totaal van €
458.276,10. De nog niet ingediende vorderingen bedragen nog € 127.545,54.
Thans is de curator in onderhandeling met een advocaat van een mogelijke
schuldeiser, die die mogelijke vordering heeft betrokken in een VSO w aarin
naast bedoelde schuldeisers en de bestuurder van gefailleerde ook een
andere BV, w aarvan gefailleerde bestuurder is, partij is. Gefailleerde zou zich
ook verbonden hebben jegens die schuldeisers en de boedel zou om die reden
ook baat hebben bij de VSO. Dat w ordt door de curator nog uitgezocht en de
curator pleegt daarover overleg met de advocaat van schuldeiser.
17

11-02-2021
5

Toelichting
Uit nader onderzoek is het de curator gebleken, dat die mogelijke vordering op
de boedel niet aannemelijk gemaakt kon w orden en dat de ondertekening
door de curator daarentegen w el een nieuw e verplichting van de boedel in het
leven roept, in het geval andere tot de VSO toegetreden partijen die schuld
niet zouden voldoen.
Bestudering van een artikel in TvI van Mr. G.G. Boeve leert mij immers dat
w anneer de oorspronkelijke schuld een verifieerbare prefaillissementsschuld
betreft, de schuld uit VSO ter afw ikkeling van die (mogelijke) schuld dat ook is,
ondanks het bestaansmoment van de “VSO-schuld” tijdens faillissement (Zie
TvI 2019/24 “de vaststellings-overeenkomst in faillissement”).
Uiteindelijk heeft de curator de boedel dus niet w illen binden, ook al w erd hem
beloofd dat één van de andere partijen die schuld w el zou voldoen op basis
van de VSO.

16

12-08-2021
7

Toelichting
De vordering van crediteur Kragten c.s. is van de concurrente crediteurenlijst
gehaald, omdat dit geen vordering op gefailleerde bleek te zijn.
16
Toelichting
In het afgelopen kw artaal zijn er geen mutaties gew eest betreffende de
concurrente crediteuren.

09-11-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 54.522,56

13-02-2020
1

Toelichting
Zeven crediteuren hebben de curator rechtstreeks aangeschreven ad €
54.522,56. Daarnaast zijn er echter nog een stuk of acht benadeelden die met
een niet afgebouw de w oning zitten. Deze vorderingen zijn eveneens ter
kennisgeving in een apart blok op de crediteurenlijst gezet.
€ 87.251,20

14-05-2020
2

Toelichting
De 11 crediteuren hebben in totaal een vordering van € 87.251,20.
Er zijn nu nog 6 benadeelden, die hun vordering nog niet hebben ingediend,
maar hun vordering is in totaal € 457.637,48.
€ 425.678,29

13-08-2020
3

Toelichting
14 crediteuren hebben de curator aangeschreven, hun vordering is in totaal €
425.678,29. Nog niet ingediende vorderingen, maar w el bekend bij de curator,
bedragen totaal € 130.091,08.
€ 458.276,10

12-11-2020
4

Toelichting
Ingediend bij de curator zijn nu 16 vorderingen voor een totaal van €
458.276,10. De nog niet ingediende vorderingen bedragen nog € 127.545,54.
€ 520.989,10

11-02-2021
5

Toelichting
De dato van dit verslag, 11 februari 2021, hebben 17 schuldeisers hun
vordering ingediend ad
€ 520.989,10. De nog niet ingediende vordering bedraagt nu €125.000,€ 520.989,10

11-05-2021
6

Toelichting
In het afgelopen kw artaal zijn er geen nieuw e vorderingen ingediend.
€ 420.519,10

12-08-2021
7

Toelichting
De vordering van crediteur Kragten c.s. is van de concurrente crediteurenlijst
gehaald, omdat dit geen vordering op gefailleerde bleek te zijn.
€ 420.519,10

09-11-2021
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Toelichting
In het afgelopen kw artaal zijn er geen mutaties gew eest betreffende de
concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing

13-02-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Met name correspondentie en overleg met schuldeisers (5:35 uur)

13-02-2020
1

Bevestigen ontvangst vorderingen, postblokkadebrieven (3:25 uur)

14-05-2020
2

Correspondentie met schuldeisers, w aaronder fiscus (1:50 uur)

13-08-2020
3

Correspondentie met concurrente crediteuren en advocaat schuldeiser (3:10
uur)

12-11-2020
4

Correspondentie met schuldeisers (0:25 uur)

11-02-2021
5

Studie naar ingediende vordering (0:30 uur)

11-05-2021
6

doen van nihilaangifte VpB 2019 en correspondentie met schuldeisers (0:35
uur)

12-08-2021
7

Vragen van crediteur beantw oord (0:30 uur)

09-11-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De advocaat van SolarZonBouw w as mr. E. Douma. De advocaat van de
w ederpartij is mr. P. Bouman, die Spetter en Boulay bijstaat.

13-02-2020
1

Partijen Kragten+Taskova zijn 25 maart 2020 een dagvaardingsprocedure
gestart.

14-05-2020
2

De vordering van Kragten c.s. bleek onterecht tegen gefailleerde ingesteld en
is inmiddels van de crediteurenlijst gehaald.
Status procedure Kragten+Taskova is de curator onbekend, maar nu niet meer
van belang.

12-08-2021
7

9.2 Aard procedures
Incassoprocedure

9.3 Stand procedures

13-02-2020
1

9.3 Stand procedures
De zaak staat voor vonnis

13-02-2020
1

Inmiddels is in de procedure tegen Spetter+Boulay vonnis gew ezen.
De status in de procedure tegen Kragten+Taskova is de curator onbekend.

14-05-2020
2

Voor de schuldeisers De Greef + Yoncheva w as een procedure gestart tegen
zow el SolarZonBouw als SolarZonTechniek. Die procedure w ordt voortgezet
tegen alleen SolarZonTechniek. De advocaat van De Greef + Yoncheva verzocht
de curator om toe te treden tot een VSO, w aarin de gepretendeerde
vorderingen van schuldeisers tegen zow el SolarZonBouw als SolarZonTechniek
beide w orden afgew ikkeld, zie hierover het laatst gestelde onder 8.6

12-11-2020
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Zie tijdregistratie (1:30 uur)

13-02-2020
1

Zie tijdregistratie (0:55 uur)

14-05-2020
2

Geen, in deze periode

13-08-2020
3

Zie tijdregistratie onder punt 8.

12-11-2020
4

Geen, in deze periode

11-02-2021
5

Geen, in deze periode

11-05-2021
6

Geen, in deze periode

12-08-2021
7

Geen, in deze periode

09-11-2021
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nog onbekend, het overleg met de bestuurder verloopt stroef als gevolg van
zijn gezondheidstoestand

13-02-2020
1

Nog steeds is de bestuurder door ziekte slecht tot niet bereikbaar.

14-05-2020
2

Zie ook het geschrevene onder punt 7.1

13-08-2020
3

Na bestudering van de stukken die de curator zijn toegezonden (zie 7.1), zal
de curator besluiten of nog nader onderzoek moet w orden gedaan naar
vormen van privé aansprakelijkheid van de bestuurder, naar de eventuele
verhaalspositie van de bestuurder of dat dit faillissement kan w orden
opgeheven w egens gebrek aan baten.

12-11-2020
4

Indien na bespreking van de nagekomen stukken, als bedoeld onder punt 7,
niet van onrechtmatigheden blijkt die aanleiding vormen tot verdere acties van
de zijde van de curator, zal begonnen w orden met de beëindiging van dit
faillissement.

11-05-2021
6

De curator zal zich zetten aan zijn eindoordeel over de aangeleverde
boekhoudstukken.

12-08-2021
7

Het eindoordeel zal volgen, als het gesprek met de bestuurder (zie onder
7.1) heeft plaatsgevonden.

09-11-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

13-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
9-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

09-11-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen beginverslag (1:15 uur)

13-02-2020
1

Opstellen tw eede verslag, post doorsturen naar bestuurder, correspondentie
met bestuurder (3:35 uur)

14-05-2020
2

Opstellen derde verslag, correspondentie met bestuurder (1:20 uur)

13-08-2020
3

opstellen vierde verslag (1:00 uur)

12-11-2020
4

Opstellen vijfde kw artaalverslag (1:15 uur)

11-02-2021
5

Opstellen zesde verslag (1:35 uur)

11-05-2021
6

Doorsturen post en kw artaalverslag 6 naar bestuurder en opstellen
kw artaalverslag 7 (1:10 uur)

12-08-2021
7

Opstellen achtste verslag, doorsturen post naar bestuurder en studie +
opstellen vragen over financiële gegevens (4:45 uur)

09-11-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

