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

10
22-09-2022
F.17/20/33
NL:TZ:0000141983:F001
19-05-2020

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr R.H. Knegtering

Algemene gegevens
Naam onderneming
Uitzendbureau Bouma B.V.

18-06-2020
1

J.R. Bouma Beheer B.V. (geconsolideerd)

22-03-2021
4

Gegevens onderneming
Uitzendbureau Bouma B.V. handelend onder de naam Bouw bedrijf Bouma,
Bouw service Bouma is gevestigd aan de Badlaan 5 (9231 AZ) te
Surhuisterveen.
De besloten vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 66648637.

18-06-2020
1

J.R. Bouma Beheer B.V. is opgericht in 2015. De besloten vennootschap is
gevestigd te Stroobos (9872 TJ) aan de Miedw eg 29. De besloten
vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
62910396. Het faillissement is aangevraagd door een schuldeiser.

22-03-2021
4

Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming
Het uitzenden van arbeidskrachten, w aaronder begrepen loonpersoneel en
ZZP'ers, alsmede arbeidsbemiddeling in de bouw .

18-06-2020
1

Gefailleerde J.R. Bouma Beheer B.V. is een financiële holding.

22-03-2021
4

Op 9 maart 2021 heeft de rechter-commissaris in beide faillissementen
ingestemd met een geconsolideerde afw ikkeling. Ook de verslaglegging
geschiedt thans geconsolideerd.
Voor eerdere verslaglegging w ordt verw ezen naar de eerste drie ingediende
verslagen in het faillissement van J.R. Bouma Beheer B.V.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 9.754.904,00

€ -24.183,00

€ 930.567,00

2017

€ 1.841.159,00

€ 184.643,00

€ 788.251,00

2020

€ 1.211.564,00

€ 131.248,00

€ 767.522,00

2018

€ 8.581.629,00

€ 133.751,00

€ 1.451.177,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
28

18-06-2020
1

Toelichting
Op 22 mei 2020 heeft de rechter-commissaris het verzoek tot ontslag
ingew illigd. Op 26 mei 2020 is aan alle 28 w erknemers ontslag aangezegd.

Boedelsaldo
€ 10.017,13

18-06-2020
1

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit het saldo van de bankrekening en een
overboeking door ABC Finance. ABC Finance is een factoring maatschappij die
de debiteuren voor Uitzendbureau Bouma incasseerde.

€ 89.682,80

21-09-2020
2

Toelichting
Verschillende debiteuren van voor faillissement hebben (na aanmaning daartoe
door curator) gelden overgemaakt. De opbrengst van een inbrengveiling van
materialen en gereedschap is bijgeschreven. Ten slotte is door uitw inning van
de G-rekening een post overgeboekt.

€ 21.541,62
Toelichting

21-12-2020
3

Het voorschot salaris curator is door de rechter-commissaris toegekend en
afgeboekt van de boedelrekening.

€ 23.278,78

22-03-2021
4

Toelichting
Een debiteur heeft een deel van het overeengekomen schikkingsbedrag
voldaan. Deurw aarderskosten zijn voldaan in een door de curator opgestarte
procedure.

€ 22.857,02

23-06-2021
5

Toelichting
Een debiteur heeft na rappel opnieuw een deel van het overeengekomen
schikkingsbedrag voldaan.
Tevens zijn in de door de curator opgestarte procedures deurw aarderskosten
en griffierechten betaald.

€ 22.857,02

23-09-2021
6

Toelichting
J.R. Bouma Beheer B.V.: nihil

€ 26.082,83

23-12-2021
7

Toelichting
Het griffierecht en de deurw aarderskosten zijn in een procedure voldaan.
Tevens is een schikkingsbedrag ontvangen in een procedure.

€ 28.066,93

23-03-2022
8

Toelichting
De laatste termijn in een betalingsregeling is door de w ederpartij in een
procedure voldaan. Er zijn kosten afgeschreven door de Rabobank.

€ 27.726,07

23-06-2022
9

Toelichting
De nota's van de deurw aarder zijn afgeschreven van de boedelrekening ter
zake betekening van vonnissen.

€ 42.726,07
Toelichting
Het bedrag van de overeengekomen schikking in de incassoprocedure tegen
een debiteur is betaald op de boedelrekening.

Verslagperiode

22-09-2022
10

van
19-5-2020

18-06-2020
1

t/m
17-6-2020
van
18-6-2020

21-09-2020
2

t/m
16-9-2020
van
21-2-2021

21-12-2020
3

t/m
16-12-2020
van
17-12-2020

22-03-2021
4

t/m
16-3-2021
van
17-3-2021

23-06-2021
5

t/m
17-6-2021
van
19-6-2021

23-09-2021
6

t/m
19-9-2021
van
20-9-2021

23-12-2021
7

t/m
20-12-2021
van
21-12-2021

23-03-2022
8

t/m
18-3-2022
van
19-3-2022

23-06-2022
9

t/m
19-6-2022
van
20-6-2022
t/m
20-9-2022

22-09-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

129 uur 30 min

2

60 uur 10 min

3

28 uur 20 min

4

52 uur 20 min

5

26 uur 25 min

6

18 uur 50 min

7

22 uur 55 min

8

3 uur 15 min

9

5 uur 25 min

10

8 uur 5 min

totaal

355 uur 15 min

Toelichting bestede uren
Inventarisatie, onderzoek curator, onderzoek administratie en kopiëren
bestanden, inventarisatie gereedschap, opstellen en verzenden
ontslagbrieven, inventarisatie lease en correspondentie leasemaatschappijen,
opzeggen huur, overleg accountant, correspondentie fiscus, correspondentie
rechter-commissaris, correspondentie en bespreking bestuurder gefailleerde.

18-06-2020
1

correspondentie en telefoon debiteuren; voortzetten procedure debiteur;
organiseren veiling materialen en gereedschap; studie lease; correspondentie
en bespreking bestuurder gefailleerde, correspondentie rechter-commissaris

21-09-2020
2

onderzoek rechtmatigheid; opstarten procedure; correspondentie rc;
correspondentie w erknemers.

22-03-2021
4

opstellen conclusies in procedure(s);
overleg regeling bank;
correspondentie rc;

correspondentie in de verschillende procedures;
studie en voorbereiden zitting in procedure;
correspondentie met de rechter-commissaris in verschillende procedures;
opstellen verslag.

correspondentie in de verschillende procedures;
opstellen verslag.

correspondentie in de verschillende procedures;
opstellen verslag.

23-09-2021
6

23-12-2021
7

23-03-2022
8

23-06-2022
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is J.R. Bouma Beheer
B.V. De beheermaatschappij is op verzoek van een schuldeiser op 2 juni 2020
in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. R.H. Knegtering tot
curator.

18-06-2020
1

Het contact met de bestuurder verliep in eerste instantie moeizaam. Dit is
inmiddels op gang gekomen.

1.2 Lopende procedures
n.v.t.

18-06-2020
1

Er loopt een procedure tegen een debiteur over de betaling van facturen van
Uitzendbureau Bouma B.V. De curator heeft de procedure voortgezet, en een
conclusie van repliek ingediend. De procedure staat nu op de rol van 29
september 2020 voor dupliek aan de zijde van de debiteur.

21-09-2020
2

De procedure staat op de rol van 12 januari 2021 voor uitlaten met betrekking
tot onderhandelingen.

21-12-2020
3

Er is een schikking getroffen met de debiteur. De zaak is in afw achting van
nakoming op de parkeerrol geplaatst.

22-03-2021
4

Er loopt een procedure tegen de voormalig bestuurders en er is een
incassoprocedure gestart tegen een debiteur.

23-06-2021
5

De incassoprocedure tegen de debiteur staat thans nog op de parkeerrol in
afw achting van de volledige nakoming van de schikking.
In de procedure tegen de voormalig bestuurders is met één der partijen een
minnelijke regeling tot stand gekomen.
De incassoprocedure die is gestart tegen een andere debiteur staat op de rol
voor conclusie van antw oord en thans w ordt overlegd over een regeling.

23-12-2021
7

De betalingsregeling is door de w ederpartij in de incassoprocedure volledig
nagekomen. De procedure is bij de rechtbank Groningen doorgehaald.
De procedure tegen één van de voormalig bestuurders staat voor vonnis op 16
maart a.s.
De incassoprocedure tegen een andere debiteur is verw ezen naar de rol van
medio september voor een mondelinge behandeling.

23-03-2022
8

In laatstgenoemde incassoprocedure is een regeling getroffen. Er is betaald
en de procedure is doorgehaald.

22-09-2022
10

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn grotendeels voor faillissement al geroyeerd in verband
met betalingsachterstanden. De verzekeringen w orden nog verder in kaart
gebracht.

18-06-2020
1

Er zijn - voor zover bekend - geen lopende verzekeringen meer.

22-03-2021
4

1.4 Huur
De huur van het pand aan de Badlaan 5 te Surhuisterveen is opgezegd tegen
1 september 2020.

18-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van gefailleerde geeft aan dat het langdurige geschil met de
reeds vertrokken voormalig mede-aandeelhouder en voormalig medebestuurder de oorzaak is van het zelf aangevraagde faillissement. Nadat zij in
februari 2020 uit elkaar zijn gegaan, zijn veel medew erkers bij de andere
voormalige bestuurder gaan w erken.
Ook is aangegeven dat de Covid-19 uitbraak debet is aan het faillissement.

18-06-2020
1

De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
Dit onderzoek is inmiddels afgerond en heeft niet tot andere inzichten geleid.

22-09-2022
10

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
28

18-06-2020
1

Toelichting
De w erknemers is -met instemming van de rechter-commissaris - ontslag
aangezegd per (aangetekende) brief van 26 mei 2020.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-5-2020

28

totaal

28

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek personeelslijsten; correspondentie rechter-commissaris; opstellen
ontslagbrieven.

18-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

18-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 4.291,19

totaal

€ 4.291,19

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris en divers gereedschap is opgehaald door een veilingbedrijf. Dit
zal verkocht w orden.

18-06-2020
1

Er w erden drie BMW 's en tw ee elektrische Volksw agen Golf geleased op basis
van financial lease. Met de leasemaatschappijen is afgesproken dat zij de
auto's verkopen en als er een overw aarde is, zal die w orden voldaan op de
faillissementsrekening.
Voorts w erden er nog meerdere Renaults geleased op basis van operational
lease. Met de leasemaatschappij is afgesproken dat deze auto's opgehaald
zullen w orden.
De materialen en divers gereedschap hebben bij een inbrengveiling € 4.291,19
opgebracht.

21-09-2020
2

De auto's zijn door de leasemaatschappijen opgehaald. De BMW 's en de
Volksw agens zijn door de leasemaatschappijen verkocht, er w as geen sprake
van een overw aarde, de restantvordering is door de leasemaatschappijen
ingediend in het faillissement.
Voorts stond er nog een Peugeot op naam van de gefailleerde onderneming.
Het bleek dat reeds w as afgesproken dat een voormalig w erknemer deze auto
zou overnemen. Dit w as echter nog niet uitgevoerd. De voormalig w erknemer
heeft de w egenbelasting die hierdoor bij gefailleerde in rekening is gebracht
terugbetaald, w aarna de auto alsnog overgeschreven kan w orden.
Een voormalig w erknemer heeft een accuboormachine die hij nog in gebruik
had overgenomen voor
€ 50,00.
De overschrijving van de Peugeot is nog in behandeling.

21-12-2020
3

De overschrijving van de Peugeot heeft nog niet plaatsgevonden en de
voormalig w erknemer reageert niet op sommaties daartoe. Met toestemming
van de rechter-commissaris is een kort geding procedure gestart.

22-03-2021
4

In de kort geding procedure is op 9 april 2021 vonnis gew ezen. Aan de RDW is
verzocht conform het vonnis de Peugeot over te schrijven en de RDW heeft dit
gedaan.

23-06-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nog niet bekend.

21-12-2020
3

n.v.t.

22-09-2022
10

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contact met leasemaatschappijen, contact met w erknemers over auto's en
gereedschap, ophalen auto's en inventaris en gereedschap.

18-06-2020
1

contact leasemaatschappijen, correspondentie over auto's

21-09-2020
2

correspondentie RDW , belasting, rechter-commissaris, opstellen dagvaarding.

22-03-2021
4

bijw onen kort geding, bestuderen vonnis, telefonisch contact en
correspondentie RDW .

23-06-2021
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteuren w erden geïnd door een factoringmaatschappij: ABC Finance.
ABC Finance had een pandrecht op de debiteuren, maar dit is vrijgegeven.
Volgens een overzicht van ABC Finance bedragen de debiteuren € 75.559,82.

18-06-2020
1

De debiteuren zullen w orden aangeschreven. Eerder betaalden debiteuren
een deel van het bedrag op een G-rekening in verband met het risico op
belastingaanspraken. Met de Belastingdienst is afgesproken dat de curator
een deel van de ingekomen debiteuren zal reserveren ten behoeve van de
belastingaanspraken.
De debiteuren zijn aangeschreven. Een deel van de debiteuren bleek al w el
betaald te hebben. Er is in totaal door de debiteuren tot nu toe een bedrag
van € 36.293,31 betaald.

21-09-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie ABC Finance; correspondentie Belastingdienst.

18-06-2020
1

correspondentie en telefoon debiteuren;

21-09-2020
2

correspondentie debiteuren.

22-03-2021
4

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

18-06-2020
1

Voor zover bekend zijn er geen vorderingen van banken.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had verschillende lease contracten met Renault Business Finance,
Hiltermann Lease en BMW Financial Services. De auto's w orden ingeleverd.
W aar het financial lease betreft zal een eventuele overw aarde ten goede van
de boedel komen.

18-06-2020
1

De auto's die w erden geleaset op basis van financial lease zijn door de
leasemaatschappijen verkocht. Er is geen sprake van overw aarde.

21-09-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Nog niet bekend.

18-06-2020
1

n.v.t.

22-09-2022
10

5.4 Separatistenpositie
Nog niet bekend.

18-06-2020
1

n.v.t.

22-09-2022
10

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

21-09-2020
2

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

18-06-2020
1

n.v.t.

22-09-2022
10

5.7 Reclamerechten
Nog niet bekend.

18-06-2020
1

n.v.t.

22-09-2022
10

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

22-09-2022
10

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming had op de datum van faillissement al vrijw el geen activiteit
meer. De onderneming is niet voortgezet.

18-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

18-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

18-06-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

18-06-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

18-06-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

18-06-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

18-06-2020
1

Er is geen aanleiding om aan te nemen dat niet is voldaan.

22-09-2022
10

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2018 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekening voor
2019 is niet gedeponeerd, maar hiervoor w as de termijn nog niet verstreken.

18-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

21-09-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens oprichtingsakte zijn de aandelen volgestort.

21-09-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

18-06-2020
1

In onderzoek.

Ja

22-03-2021
4

Toelichting
Tegen de bestuurder en de voormalig bestuurder is een procedure gestart. Zie
hoofdstuk 9 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

18-06-2020
1

Ja

22-09-2022
10

Toelichting
Dit w as onderw erp van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. Zie ook
hoofdstuk 9.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De gebruikelijke onderzoeken w orden verricht.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

18-06-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie bestuurder; onderzoek administratie.

18-06-2020
1

Correspondentie bestuurder en voormalig bestuurder; onderzoek
administratie; correspondentie r-c; contact belastingdienst.

21-09-2020
2

overleg r-c.

21-12-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.487,38

18-06-2020
1

Toelichting
Verhuurder heeft een boedelvordering ingediend over de maanden juni, juli en
augustus 2020.

€ 37.277,66

21-12-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft de loonverplichtingen overgenomen op grond van artikel 61 e.v.
van de W W en bij schrijven van 5 oktober 2020 haar boedelvordering
ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

21-09-2020
2

Er stond een bedrag van € 54.506,45 op de G-rekening. De Belastingdienst
heeft een bedrag van € 8.636,- hiermee verrekend, en het restantbedrag van
€ 45.870,45 overgemaakt naar de faillissementsrekening.

€ 152.203,00

22-03-2021
4

Toelichting
De totale preferente vordering in beide faillissementen is € 152.203,00. De
vordering bestaat uit loonheffingen en VPB aanslagen.

€ 168.165,00

8.3 Pref. vord. UWV

23-03-2022
8

8.3 Pref. vord. UWV
€ 166.506,57

21-12-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft de loonverplichtingen overgenomen op grond van artikel 61 e.v.
van de W W en bij schrijven van 5 oktober 2020 haar preferente vordering
ingediend.

€ 167.294,57

22-03-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 222,73

18-06-2020
1

€ 1.722,73

22-03-2021
4

Toelichting
De totale vordering van andere preferente crediteuren in beide faillissementen
is € 1.722,73. Deze vordering is onder meer opgebouw d uit de aanvrager van
het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
37

18-06-2020
1

50

21-09-2020
2

49

21-12-2020
3

Toelichting
Er stond een crediteur dubbel op de lijst; dit is hersteld.

58
Toelichting
De respectieve crediteuren van beide faillissementen zijn in verband met de
geconsolideerde verslaglegging samengevoegd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

22-03-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 110.829,89

18-06-2020
1

€ 283.753,51

21-09-2020
2

€ 282.780,86

21-12-2020
3

€ 785.193,36

22-03-2021
4

Toelichting
De respectieve crediteuren van beide faillissementen zijn in verband met
geconsolideerde verslaglegging samengevoegd.

€ 789.821,36

23-03-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium valt over de verw achte w ijze van afw ikkeling nog niets te
zeggen.

18-06-2020
1

De curator is een aantal procedures gestart. Uitspraak in deze procedures kan
nog lang op zich laten w achten. Om deze reden is over de verw achte w ijze van
afw ikkeling nog niets bekend.

23-06-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven crediteuren, correspondentie en telefoon crediteuren, plaatsen op
de diverse lijsten.

18-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

18-06-2020
1

Kuraun Tegelzetteam B.V.

21-09-2020
2

Er is door de curator een procedure gestart bij de rechtbank tegen de
voormalig bestuurders. De zaak staat 21 april a.s op de rol voor conclusie van
antw oord. Eén van de bestuurders is niet in de procedure verschenen.

22-03-2021
4

De conclusie van antw oord is namens één van de bestuurders ingediend. De
zaak staat medio juli op de rol voor conclusie van repliek aan de zijde van de
curator.

23-06-2021
5

Tevens is er gecorrespondeerd met een debiteur van Bouma Beheer B.V. Er is
geen overeenstemming bereikt. Om die reden is er een incassoprocedure
gestart.
procedure bestuurders: de curator heeft inmiddels gerepliceerd. De zaak staat
thans op de rol voor conclusie van dupliek aan de zijde van bestuurders.

23-09-2021
6

incassoprocedure debiteur: gedaagde heeft een verzoek tot oproeping in
vrijw aring ingediend. De curator mag daarop reageren.

9.2 Aard procedures
Er w ordt door de curator ten behoeve van de boedel een procedure
voortgezet tegen een debiteur bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie
Groningen (afdeling privaatrecht).

21-09-2020
2

De bestuurders w orden aangesproken uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.

22-03-2021
4

Er is conservatoir beslag gelegd op een onroerende zaak ter zekerheid.

23-06-2021
5

De koopovereenkomst w as ingeschreven ex artikel 7:3 BW . Het conservatoir
beslag w ordt dan automatisch omgezet in beslag op de overw aarde. Er is
discussie ontstaan over de hoogte van de overw aarde doordat de bank
voorafgaand en na de levering verschillende verklaringen heeft afgelegd. Er
is een regeling getroffen met de bank hierover, maar uitvoering hiervan
w ordt tegengehouden door andere bij de afrekening betrokken partijen.

22-09-2022
10

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
De procedure staat in september 2020 voor conclusie van dupliek aan zijde
gedaagde. Naar verw achting zal er daarna vonnis w orden gew ezen.

21-09-2020
2

De curator heeft bij akte gereageerd op de producties van de w ederpartij bij
de conclusie van dupliek. De procedure staat in januari 2021 op de rol voor
uitlaten partijen in verband met schikkingsonderhandelingen. De w ederpartij
heeft een minnelijk voorstel gedaan; partijen zijn nog in overleg.

21-12-2020
3

Met instemming van de rechter-commissaris is een regeling getroffen. Onder
protest heeft de debiteur een termijnbetaling gedaan. W aarschijnlijk zal aan
het einde van het jaar de gehele betalingsregeling nagekomen zijn.

22-03-2021
4

De regeling w ordt door de debiteur correct nagekomen. De laatste
betalingstermijn dient uiterlijk 31 december 2021 te zijn voldaan.

23-12-2021
7

procedure bestuurders: in deze procedure heeft een zitting plaatsgevonden.
Met de voormalig bestuurder is een schikking getroffen w aarna door de curator
de vorderingen jegens deze bestuurder zijn ingetrokken.
Bestuurdersaansprakelijkheid is aan de zijde van de voormalig bestuurder niet
vast komen te staan. Jegens de andere bestuurder zal de procedure
voortgezet w orden.
incassoprocedure debiteur: verzoek tot oproeping in vrijw aring w ederpartij is
afgew ezen. De procedure staat op de rol voor antw oord aan de zijde van de
w ederpartij. Er w ordt overlegd over een regeling.
De bestuurderaansprakelijkheidsprocedure staat voor vonnis.

23-03-2022
8

Incassoprocedure debiteur: er is geen regeling tot stand gekomen. De zaak
staat in september op zitting.
In de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure is op 30 maart 2022 vonnis
gew ezen. De procedure tussen de curator en gedaagden sub 2 en 3 is
doorgehaald per die datum omdat er met hen een schikking is getroffen. Tegen
de andere bestuurder is vonnis gew ezen w aarbij de vordering van de curator
is toegew ezen. Er zijn exexcutiemaatregelen getroffen.

23-06-2022
9

Incassoprocedure debiteur: er is een regeling getroffen en de debiteur heeft
betaald.

22-09-2022
10

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
correspondentie rechtbank; opstellen conclusie van repliek;

21-09-2020
2

beoordelen regeling; overleg w ederpartij; opstellen akte;

21-12-2020
3

correspondentie over regeling; opstellen dagvaarding bestuurders.

22-03-2021
4

bestuderen conclusie van advocaat w ederpartij; overleg; opstellen
dagvaarding; opstellen beslagrekest; correspondentie deurw aarder, notaris en
bank.

23-06-2021
5

correspondentie; voorbereiden zitting; overleg; correspondentie rc schikking;
bestuderen processtukken; e.d.

23-12-2021
7

correspondentie.

23-03-2022
8

bestuderen vonnis;
overleg inzake executiemaatregelen;
contact met deurw aarder voor betekening.

correspondentie w ederpartij over regeling;
controle betaling;
beoordelen vaststellingsovereenkomst;
correspondentie rechtbank.

23-06-2022
9

22-09-2022
10

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verder met het inventariseren van de boedel, rechtmatigheidsonderzoek.

18-06-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium valt over de verw achte w ijze en termijn van afw ikkeling nog
niets te
zeggen.

18-06-2020
1

Er w ordt verw ezen naar het gestelde onder 8.7.

23-06-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
22-12-2022

22-09-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
opstellen verslag.

18-06-2020
1

opstellen verslag.

21-12-2020
3

opstellen verslag

22-03-2021
4

opstellen verslag

23-06-2021
5

opstellen verslag.

23-12-2021
7

opstellen verslag.

Bijlagen
Bijlagen

23-06-2022
9

