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Algemene gegevens
Naam onderneming
a. Glaszettersbedrijf W illem Bazuin V.O.F.

13-06-2018
6

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer: C/18/17/80 F
Datum uitspraak: 11 april 2017
Curator: mr. P.T. Bakker
R-C: mr. P. Molema

13-06-2018
6

Activiteiten onderneming
De onderneming W illem Bazuin Glaszettersbedrijf hield zich o.a. bezig met het
leveren en plaatsen van allerlei soorten isolerende beglazingen, inbraak
w erende beglazingen; het leveren en plaatsen van spiegelw anden,
balkonafschermingen, gefigureerde beglazingen, dak beglazingen, zon- en
geluidw erende beglazingen

13-06-2018
6

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
n.v.t.

13-06-2018
6

Boedelsaldo
€ 4.262,58

13-06-2018
6

€ 15.416,06

12-12-2019
12

€ 16.416,06

17-06-2020
14

Toelichting
Tw ee maandtermijnen á €500 pm

Verslagperiode
van
11-3-2018

13-06-2018
6

t/m
7-6-2018
van
11-9-2018

13-12-2018
8

t/m
9-12-2018
van
10-12-2018

13-03-2019
9

t/m
10-3-2019
van
11-3-2019

12-06-2019
10

t/m
9-6-2019
van
10-6-2019

13-09-2019
11

t/m
13-9-2019
van
13-9-2019

17-06-2020
14

t/m
17-6-2020
van
18-6-2020
t/m
3-9-2020

17-09-2020
15

van
4-9-2020

17-12-2020
16

t/m
6-12-2020
van
7-12-2020

30-03-2021
17

t/m
3-3-2021
van
22-8-2021

22-11-2021
20

t/m
21-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

113 uur 6 min

7

6 uur 36 min

8

7 uur 54 min

9

11 uur 36 min

10

5 uur 6 min

11

11 uur 48 min

12

21 uur 42 min

13

7 uur 12 min

14

5 uur 36 min

15

4 uur 36 min

16

3 uur 36 min

17

3 uur 36 min

18

14 uur 42 min

19

73 uur 6 min

20

31 uur 36 min

totaal

321 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het totaal van het aantal bestede uren bedraagt 113,10 vanaf begin van het
faillissement. Afgelopen verslagperiode zijn er totaal 7,50 uren besteed door
de curator.

13-06-2018
6

Bestede uren in verslagperiode : 00:48 (mr. P.T. Bakker)
Bestede uren in verslagperiode : 01:00 (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren in verslagperiode : 05:42 (I. Zenginer, faill. medew erker)
(verslag 7)

13-12-2018
8

Bestede uren in verslagperiode : 0,10 (mr. P.T. Bakker)
Bestede uren in verslagperiode : 3,10 (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren in verslagperiode : 4,70 (I. Zenginer, faill. medew erker)
Verslagperiode : 10 december 2018 t/m 10 maart 2019

13-03-2019
9

Bestede uren in verslagperiode : 0,10 (curator)
Bestede uren in verslagperiode : 9,80 (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren in verslagperiode : 1,70 (I. Zenginer, faill. medew erker)
Totaal deze periode : 11,60
Bestede uren in verslagperiode : 00:12 (mr. P.T. Bakker curator)
Bestede uren in verslagperiode : 00:36 (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren in verslagperiode : 04:30 (I. Zenginer, faill. medew erker)
Totaal : 05:24 (mr. P.T. Bakker curator)
Totaal : 60:18 (mr. L.G. van Dijk)
Totaal : 78:36 (I. Zenginer, faill. medew erker)

12-06-2019
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Mevrouw Steendam en de heer P.W Bazuin w aren de enig vennoten van de
V.O.F.

13-06-2018
6

1.2 Lopende procedures
Geen

13-06-2018
6

1.3 Verzekeringen
Gebruikelijke verzekeringen

13-06-2018
6

1.4 Huur
Geen

13-06-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement
(Verslag 1)
Het bedrijf had de laatste jaren al moeite om aan haar verplichtingen tegemoet
te komen. De financiële positie is alleen maar verslechterd toen een van de
vennoten, de heer W illem Bazuin, onverw acht medio 2016 overleed. De
onderneming bestond op dat moment uit een driemanschap van de heer
W illem Bazuin, zijn echtgenote mevrouw Steendam en zijn broer de heer Pieter
Bazuin. De broers w aren de glaszetters en de heer W illem Bazuin w as de
oprichter en de ondernemend glaszetter. Het bedrijf miste vervolgens zijn
voorman die opdrachten vergaarde. Tevens moest Pieter Bazuin de opdrachten
in zijn eentje vervullen, w at de nodige tijd kostte. Er w erden minder
opbrengsten gegenereerd, terw ijl de lasten op hetzelfde niveau bleven. De
inkomsten daalden tot een te gering niveau. Toen een van de schuldeiser
vervolgens (executoriaal) beslag op het (verhypothekeerde) bedrijfspand
legde, zagen de vennoten geen heil meer in voortzetting van de onderneming
en hebben zij het faillissement aangevraagd.

13-06-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
13-06-2018
6

Toelichting
n.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Bedrijfspand

€ 140.000,00

totaal

€ 140.000,00

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 122.499,00
€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Bedrijfspand met perceel aan de Rijksstraatw eg 35 B te Glimmen en een
w oning aan de Hoge Heerenw eg 32 te Glimmen

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

13-06-2018
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
(Verslag 1)
De onroerende zaak staat te koop. Het perceel kent een bedrijfsbestemming,
maar de huidig bemiddelend makelaar verw acht dat met een w ooncontingent
een aanzienlijke meerw aarde kan w orden gerealiseerd. De gemeente Haren
heeft te kennen gegeven bereid te zijn een w ooncontingent te verstrekken.
In overleg met de Rabobank als hypotheekhouder is aan Hoving taxateurs de
opdracht verstrekt een taxatie te geven, met inbegrip van de bekende
(bouw )plannen.

13-06-2018
6

(Verslag 2)
Na de taxatie is in overleg met de Rabobank besloten om de bemiddelend
makelaar opdracht te verlenen. Inmiddels zijn er biedingen uitgebracht
w aarvan er een onder de gebruikelijke voorw aarden is geaccepteerd.
(Verslag 3)
De bedrijfsruimte is geleverd tegen betaling van de koopprijs van € 140.000,--.
Na afrekening kosten en afdracht hypotheekhouder is aan de boedel een
bedrag ad € 12.645,99 overgemaakt.
Op de w oning aan de Hoge Heerenw eg 32 te Glimmen, eigendom van vennoot
Bazuin, rust een hypothecaire schuld van € 160.000,00. De laatste W OZ
w aardering komt daar ongeveer op (€ 153.000,00). De hypotheekgever,
Rabobank, heeft geen behoefte om tot verkoop van deze onroerende zaak
over te gaan zo lang de rente w ordt voldaan en de w oning ‘onder w ater’
staat. Gezien het geringe verschil tussen de W OZ w aarde en de hypothecaire
schuld heeft de boedel een makelaar gevraagd een w aarde-indicatie te geven,
alvorens te besluiten of verkoop ook daadw erkelijk een opbrengst voor de
boedel oplevert.

12-12-2019
12

Inmiddels is de w oning verkocht voor € 230.000,00, de levering zal aanvang
april 2021 plaatsvinden. Na aftrek van de hypothecaire geldlening en kosten
zal naar verw achting ongeveer € 63.000,00 in de boedel vallen.

30-03-2021
17

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Gebruikelijke inventaris

€ 1.052,00

totaal

€ 1.052,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gebruikelijke inventaris van een glaszettersbedrijf. E.e.a. is verouderd.

13-06-2018
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.
(Verslag 5)
Fiscus heeft een totale vordering van € 12.767 ingediend w aarvoor een
bodemvoorrecht geldt.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

13-06-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
(Verslag 2)
De geringe inventaris van de w erkplaats is verkocht via een online veilinghuis.
De opbrengst daarvan is nog niet bijgeschreven op de boedelrekening.

13-06-2018
6

(Verslag 3)
Opbrengst van de bedrijfsmiddelen ad € 1.052,09 is bijgeschreven op de
boedelrekening.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Een summier aantal opdrachten en ene geringe glas en lood voorraad.

13-06-2018
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
(Verslag 1)
Gepoogd is de onderneming in zijn gehele te verkopen, zie onder 6.

13-06-2018
6

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
n.v.t.

13-06-2018
6

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren

€ 26.000,00

totaal

€ 26.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Handelsdebiteuren met sprake van enige ouderdom

4.2 Werkzaamheden debiteuren

13-06-2018
6

(Verslag 1)
Pandhouder heeft aangegeven zelf over te w illen gaan tot incassering, Tussen
curator en pandhouder w ordt nog overleg gevoerd.

13-06-2018
6

(Verslag 2)
De pandhouder heeft gelet op de inhoud van de debiteurenportefeuille
gevraagd de incassering tegen een boedelvergoeding te verrichten. De
debiteuren zijn inmiddels aangeschreven.
(Verslag 3)
Met enkele debiteuren is gecorrespondeerd w aarbij allerhande argumenten
gegeven w orden om niet te hoeven betalen. Enkele andere debiteuren
reageren niet. Per geval zal beslist w orden om tot incassering middels
rechtsmaatregelen over te gaan.
Vennoten hebben de curator verklaard dat er in 2014 een koopovereenkomst
is gesloten met een derde ter zake de activa en ondernemersactiviteiten van
“Steigerrent”. Deze koper betaalt de koopsom in zes jaarlijkse termijnen. De
gedeeltelijke koopsom van € 7.500,-- die in 2017 verschuldigd is afgedragen
aan de boedel. Nu is koper nog € 10.000,-- verschuldigd, w elk deel ultimo
november 2018 dient te zijn voldaan.
(Verslag 5)
Mevrouw Bazuin heeft melding gemaakt van ontvangst van een uitkering
Nabestaandenw et over het jaar 2016. Over 2017 zal nog een gedeeltelijke
betaling binnen moeten komen. De curator heeft mevrouw Bazuin
medegedeeld dat deze (toekomstige) ontvangsten met betrekking tot de
periode vóór datum faillissement tot de boedel van haar eigen faillissement
behoort en verzocht deze bedragen bij te laten schrijven op de
boedelrekening.
(Verslag 6)
Resterende debiteuren zijn een laatste keer aangeschreven. Op het laatste
verzoek tot het treffen van een regeling is niet meer gereageerd. W aar nodig
zal in overleg met de rechter-commissaris tot rechtsmaatregelen w orden
besloten.

20-09-2018
7

(Verslag 7)
Met koper van “Steigerrent” is inmiddels contact. Er is een laatste
betalingsvoorstel door de boedel gedaan. Koper heeft dat in beraad. Een
tw eede debiteur heeft een voorstel neergelegd, dat is afgew ezen. Beide is
aangekondigd dat bij uitblijven van betaling (of acceptatie en nakoming van de
regeling) rechtsmaatregelen w orden genomen.

13-12-2018
8

Met koper van Steigertrend is met instemming van de curator uiteindelijk een
regeling getroffen w aarin onder aftrek van vorderingen een bedrag ad €
8.003,50 is bijgeschreven op de boedelrekening van de VOF. Een interne
verdeling tussen de boedelrekening van de VOF en de vennoten dient nog
plaats te hebben. Ter zake de tw eede debiteur w ordt gekeken naar een
regeling.

13-03-2019
9

Ook de laatste debiteur heeft betaling toegezegd. De betalingsregeling zal
schriftelijk w orden vastgelegd.

12-06-2019
10

Inmiddels heeft de debiteur 6 termijnen gelijk aan € 3.158 betaald.

12-12-2019
12

Er loopt nog een betalingsregeling, w aarvan verw acht w ordt dat deze in de
komende maanden geheel zal zijn voldaan.

17-12-2020
16

De betreffende debiteur heeft enige tijd niet meer betaald. Er staat nu nog
ongeveer € 3.650,00 open.

30-03-2021
17

De betreffende debiteur is ook geheel voldaan. De actieve debiteureninning
w ordt nu afgesloten.

17-06-2021
18

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

13-06-2018
6

5.2 Leasecontracten
Ford Transit bedrijfsbus, operational lease, reeds ingeleverd.

13-06-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden
(Verslag 1)
Pandrechten op debiteuren, voorraad en inventaris, als ook een
hypotheekrecht op het bedrijfspand en omliggend perceel.

13-06-2018
6

5.4 Separatistenpositie
Ja,

13-06-2018
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend geen

13-06-2018
6

5.6 Retentierechten
Geen bekend.

13-06-2018
6

5.7 Reclamerechten
Geen bekend.

13-06-2018
6

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Gebruikelijke regelingen zijn overeengekomen

13-06-2018
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
(Verslag 1)
Beoordeling rechten Rabobank en overleg met Rabobank over de uitw inning
van de activa. Afgesproken is om na de taxatie van de onroerende zaak nader
afspraken te maken.
(Verslag 2)
De Rabobank heeft inmiddels ook gevraagd de debiteuren uit te w innen. Gelet
op de omvang van de schuldpositie aan de bank en het bod op het
bedrijfspand is het aannemelijk dat de Rabobank als zekerheidsgerechtigde
(volledig) zal w orden voldaan.
(Verslag 3)
De bank is als zekerheidsgerechtigde volledig voldaan uit de opbrengst van
het pand.

13-06-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
(Verslag 1)
Alhoew el aanvankelijk is gedacht enkele resterende (onder handen)
opdrachten uit te voeren is daar uiteindelijk van afgezien. De w erkbare periode
w as te kort en de verw achte marge te gering. Er bleek onvoorzien - en door
vennoten niet begroot en overeengekomen- extern materieel (zoals steigers)
en (extra) mankracht ingehuurd te moeten w orden. Ook w erd de bedrijfsbus
door de leasemaatschappij gevorderd. Voorts liepen benodigde verzekeringen
al binnen een w eek na faillissement af, terw ijl Goede Vrijdag en het
Paasw eekend tw ee w erkdagen afnamen.
De curator poogt nog de onderhanden w erken nog aan een branchegenoot te
verkopen.
(Verslag 1)
Aan geïnteresseerden en branchegenoten is een verkoopmemorandum
gezonden. Er bleek geen interesse, vanw ege de geringe omvang van de
opdrachten, de offerteportefeuille en klantenbestand.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

13-06-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voldaan

13-06-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
n.v.t.

13-06-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

13-06-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
n.v.t.

13-06-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog te onderzoeken

13-06-2018
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog te onderzoeken

13-06-2018
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 100,00
Toelichting
Aansprakelijkheidsverzekering curator

8.2 Pref. vord. van de fiscus

13-06-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 16.409,00

13-06-2018
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
n.v.t.

13-06-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 60,69

13-06-2018
6

Toelichting
Hefpunt

8.5 Aantal concurrente crediteuren
28

13-06-2018
6

Toelichting
(Verslag 1)
9 ingediend, 13 nog niet ingediend
(Verslag 2)
16 ingediend, 12 nog niet ingediend
(Verslag 5)
17 ingediend, 11 nog niet ingediend

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 85.743,44

13-06-2018
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Toelichting
(Verslag 1)
€ 70.964,67 ingediend, € 4.168,96 nog niet ingediend
(Verslag 2)
€ 80.219,94 ingediend, € 4.268,93 nog niet ingediend
(Verslag 5)
€ 83.482,10 ingediend, € 2.261,34 nog niet ingediend

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
W aarschijnlijk zullen de drie betrokken faillissementen eindigen na het in
kracht van gew ijsde gaan van de homologatie van het aangeboden akkoord ex
art. 161 Fw . Zie verder hierna onder 10.4.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

22-08-2021
19

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen bekend

13-06-2018
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
(Verslag 1)
De curator poogt de orders nog te verkopen. Daarna zal hij bezien of hij nog
nadere w erkzaamheden zal verrichten. Hij w acht de taxatie van de onroerende
zaak af en zal dan in overleg met de bank beslissen op w elke w ijze de verkoop
van de activa en uitw inning van de debiteuren plaats zal hebben.

13-06-2018
6

(Verslag 2)
De verkoop en levering van het bedrijfspand zal de aankomende anderhalve
maand zijn beslag krijgen, en ook de afrekening van de verkoop van de
(bedrijfs)inventaris. De inning van de debiteuren w ordt voortgezet.
(Verslag 3)
De inning van de debiteuren zal zijn beslag krijgen. Tevens zal met koper van
Steigerrent bezien w orden of tot eerdere afw ikkeling van de koop kan w orden
gekomen.
(Verslag 4)
Op korte termijn zal met vennoten overleg plaatsvinden over de verdere
afw ikkeling van het faillissement van de VOF en toekomstige omzetting van
hun persoonlijke faillissementen in een schuldsanering. De kw estie van
Steigerrent en de eigen w oning van een de vennoten is onderw erp van
gesprek.
(Verslag 5)
Er staat een gesprek gepland met de vennoten over de stand van zaken, de
(mogelijke) afw ikkeling van het faillissement en eventuele aanvraag van de
W SNP door de vennoten, c.q. de mogelijkheid van akkoord. Nadat de laatste
betaling van Steigerrent is ontvangen zou besloten kunnen w orden tot
beëindiging van de faillissementen.
(Verslag 6)
Overleg heeft plaats gehad, nadere gegevens van de vennoten is gevraagd,

20-09-2018

maar nog niet volledig verkregen. Debiteurenportefeuille rest een
eindbeoordeling w aarna mogelijk incassoprocedures resteren. Koper van
Steigerrent w ordt aangeschreven voor de laatste termijn.

7

(Verslag 7)
Met resterende debiteuren w orden laatste stappen gezet. Vennoten hebben
gegevens aangeleverd op grond w aarvan nu een beoordeling plaats heeft.

13-12-2018
8

(Verslag 8)
Er is nog een debiteur te innen. Verder is aan de vennoten een potentiële
akkoordsom ten behoeve van een schuldeisersakkoord voorgelegd. Voor een
van hen is komen vast te staan dat deze daaraan niet kan voldoen. Met de
ander w ordt overleg gevoerd hoe invulling gegeven kan w orden aan een
mogelijk schuldeisersakkoord.

13-03-2019
9

Ook met de laatste debiteur is een regeling getroffen. Deze zal een looptijd
hebben, w aardoor het faillissement nog niet kan w orden afgerond. Met de
vennoten zal een afspraak w orden gemaakt om hun persoonlijk faillissement af
te w ikkelen, w aarbij een schuldsaneringsregeling w ordt besproken.

12-06-2019
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Er is gesproken met beide vennoten. De een ziet geen kans op ene akkoord,
de ander w el. Mogelijkheid w ordt nu onderzocht.
(Verslag 11)
De curator heeft in de afgelopen periode het faillissement gereed gemaakt
voor beëindiging. Uitsluitend in de faillissementen van de vennoten spelen nog
enkele af te w ikkelen kw esties. De belangrijkste daarvan is de beslissing of de
w oning van de heer Bazuin (alsnog) verkocht zal w orden. Daartoe is opdracht
voor een indicatieve taxatie gegeven.

12-12-2019
12

De afw ikkeling in dit faillissement w acht voorts voornamelijk op de afronding
van de samenhangende faillissementen van de vennoten Steendam en Bazuin.

17-12-2020
16

Nu de w oning van de heer Bazuin is verkocht en daarvan de opbrengst bekend
is, is het de verw achting dat in deze faillissementen een uitkering aan alle
schuldeisers zal kunnen plaatsvinden. De boedel- en preferente schuldeisers
zullen naar verw achting volledig voldaan kunnen w orden en de concurrente
schuldeisers voor een significant deel. Thans zal (zullen) de
verificatievergadering(en) w orden voorbereid.

30-03-2021
17

Op 8 juli 2021 zal in de faillissementen van de vof Glaszettersbedrijf W illem
Bazuin en haar vennoten M.J.S. Steendam en P.L. Bazuin
verificatievergaderingen w orden gehouden. Verw acht w ordt dat de
concurrente crediteuren een substantiële uitkering kunnen ontvangen.

17-06-2021
18

De faillissementen van de vennootschap onder firma en haar vennoten zijn
door de homologatie van het akkoord beëindigd. Door de advocaat van de
gefailleerden is vervolgens Euro 5000,00 op de boedelrekening voldaan. Bij
de Belastingdienst zijn de financiële eindverslagen ingediend en is verzocht
om vaststelling van de BTW -teruggave. Zodra deze ontvangen is zal de
uitkering aan de schuldeisers overeenkomstig het akkoord plaatsvinden.

22-11-2021
20

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig
Op 8 juli 2021 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden in alle drie
alhier betrokken faillissementen. Verw ezen w ordt naar het proces-verbaal van
deze vergaderingen. (1) Tijdens deze vergaderingen hebben de gefailleerden
(alsnog) een akkoord aangeboden, inhoudende dat zij € 5000,00 – middels
van derden verkregen gelden- w illen toevoegen aan het in de boedel
aanw ezige actief, zodat er voor de concurrente crediteuren € 5000,00 meer ter
verdeling resteert. De curator heeft hier positief op geadviseerd. (2) Daarnaast
is op de vergadering vastgesteld dat het voorheen onbekende verblijf van een
vermeende crediteur, met een door de curator en gefailleerden betw iste
vordering, is achterhaald. De curator kan derhalve w ellicht een
renvooiprocedure voorkomen door te achterhalen in hoeverre de ingediende
vordering w el dan niet gegrond is en/of eventueel een schikking treffen. Door
de rechter-commissaris is bepaald dat er op 24 augustus 2021 een nadere
verificatievergadering zal w orden gehouden, teneinde onder meer op de
voormelde tw ee punten te concluderen.
Vooruitlopend op de verificatievergadering kan w orden gemeld dat met de
voormelde (betw iste) crediteur overeenstemming is bereikt tot intrekking van
diens (gestelde) vordering, mits ook de boedel geen vorderingen versus de
betreffende crediteur meer zal instellen. Aangezien die intrekking het karakter
heeft van een schikking zal de rechter-commissaris hier nog instemming voor
moeten geven, doch op voorhand w ordt vermoed dat die instemming zal
w orden gegeven.
Voor w at betreft het aangeboden akkoord w ordt verw acht dat dit zal w orden
geaccepteerd, gezien het aantal machtigingen en instemmingen die door de
advocaat van de gefailleerden onlangs aan de rechtbank heeft gezonden. Het
voormelde houdt in dat de faillissementen hoogstw aarschijnlijk over enige
w eken door homologatie van het akkoord zal eindigen. Na vaststelling van het
salaris van de curator en nog enige afw ikkeling met de fiscus (art. 29 OB en de
boedel BTW ) zal alsdan tot (gedeeltelijke) uitkering aan de crediteuren w orden
overgegaan. De hoogte van die uitkering, het percentage van de vorderingen
die uitgekeerd kunnen w orden is nog niet bekend. W ellicht dat daarover op de
nadere verificatievergadering een benaderende mededeling kan w orden
gedaan.

Bijlagen
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