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R-C
Curator
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mr J.M. Pol

Algemene gegevens
Naam onderneming
BW K Infra B.V.

30-08-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap BW K Infra B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (9511 PR) Gieterveen, aan de Broek 5, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 71764674.

30-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Bestratingsw erk en grondw erkzaamheden.

30-08-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
4

Boedelsaldo

30-08-2019
1

Boedelsaldo
Toelichting
Het boedelsaldo is thans nihil.

Toelichting
Het boedelsaldo is nihil.

Toelichting
Het boedelsaldo is nihil.

Toelichting
Het boedelsaldo is nihil.

30-08-2019
1

28-11-2019
2

26-02-2020
3

26-05-2020
4

€ 36.600,00

29-10-2020
5

€ 36.500,00

29-01-2021
6

€ 36.500,00

29-04-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
30-7-2019

30-08-2019
1

t/m
30-8-2019
van
31-8-2019

28-11-2019
2

t/m
28-11-2019
van
29-11-2019

26-02-2020
3

t/m
26-2-2020
van
27-2-2020

26-05-2020
4

t/m
26-5-2020
van
27-5-2020

29-10-2020
5

t/m
30-10-2020
van
31-10-2020

29-01-2021
6

t/m
29-1-2021
van
30-1-2021
t/m
29-4-2021

Bestede uren

29-04-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

10 uur 42 min

2

9 uur 15 min

3

10 uur 14 min

4

36 uur 4 min

5

18 uur 51 min

6

6 uur 5 min

7

6 uur 5 min

totaal

97 uur 16 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder is BW K Infra Beheer B.V., gevestigd te Gieterveen, de
alleen/zelfstandig bevoegde bestuurders van deze vennootschap zijn de heer
E. van Borssum W aalkes en de heer B.D. Kerdijk.

30-08-2019
1

Vanw ege het bij vonnis van 15 juli 2020 opgelegde bestuursverbod is de heer
Kerdijk inmiddels uitgeschreven als bestuurder.

29-01-2021
6

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

30-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn geen verzekeringen bekend.

30-08-2019
1

1.4 Huur
Niet van toepassing.

1.5 Oorzaak faillissement

30-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
voor de Bouw nijverheid, Stichting Opleidings- en Ontw ikkelingsfonds Bouw &
Infra en Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra. Failliet is volgens het
verzoekschrift aan de stichtingen de verschuldigde (pensioen)premies vanaf 31
december 2018 tot en met 21 april 2019 verschuldigd, ad in totaal € 13.637,09.

30-08-2019
1

De curator is van oordeel dat (middellijk) bestuurder van failliet, de heer
Kerdijk, zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak
is van het faillissement. Deze onbehoorlijke taakvervulling bestond onder meer
uit het verzuim een deugdelijke administratie bij te houden. Daarnaast heeft
de heer Kerdijk andere belangen laten prevaleren boven het belang van
failliet.

29-10-2020
5

Zie hiervoor verder onder punt 7.8.
Afgerond.

29-01-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

30-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

30-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

31-7-2019

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, ontslag, afgerond.

3. Activa

30-08-2019
1

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Failliet heeft geen onroerende zaken op naam.

30-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie, afgerond.

30-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Failliet heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

30-08-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, afgerond.

30-08-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen voorraad aanw ezig of sprake van onderhanden w erk.

30-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, afgerond.

30-08-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is geen andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

30-08-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, afgerond.

30-08-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder, de heer Kerdijk, zijn er geen openstaande posten.

30-08-2019
1

De curator heeft zicht op het standpunt gesteld dat failliet een vordering had
op Kerdijk Bestratingen totaal ad € 109.837,71.

29-10-2020
5

Zie hiervoor verder onder punt 7.8.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, afgerond.

30-08-2019
1

Executie vonnis, zie onder punt 7.8.

29-01-2021
6

Executie vonnis, zie onder punt 7.8.

29-04-2021
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens de bestuurder is er geen vordering bij de bank.

30-08-2019
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

30-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, afgerond.

30-08-2019
1

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

6.2 Financiële verslaglegging

30-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, afgerond.

30-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming w ordt niet doorgestart.

30-08-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, afgerond.

30-08-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft onder andere bankafschriften, facturen, aangiften
Loonheffing, loonstaten en loonjournaalposten ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen

28-11-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2018 is nog niet opgemaakt.

30-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek, zie punt 7.8

Toelichting
In onderzoek, zie punt 7.8

Toelichting
Afgerond. Zie verder onder punt 7.8.

7.6 Paulianeus handelen

30-08-2019
1

28-11-2019
2

26-02-2020
3

26-05-2020
4

29-10-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

30-08-2019
1

Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar paulianeus
handelen.
In onderzoek

28-11-2019
2

In onderzoek

26-02-2020
3

Toelichting
Zie punt 7.8

Toelichting
In onderzoek, zie punt 7.8

Toelichting
Afgerond. Zie verder onder punt 7.8.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

26-05-2020
4

29-10-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal hier in de komende verslagperiode onderzoek naar doen.

30-08-2019
1

Naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator vragen
aan bestuurder Kerdijk voorgelegd en verzocht om uitleg en aanvullende
informatie.
Omdat bestuurder Kerdijk naar de mening van de curator daaraan
onvoldoende meew erkt, heeft de curator de rechter-commissaris verzocht
bestuurder Kerdijk voor faillissementsverhoor op te roepen. De zitting vindt
plaats op 11 december 2019.

28-11-2019
2

Op 18 februari 2020 heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek
aangekondigd en
de curator verzocht de hem beschikbare administratie aan te leveren. Die
informatie
is ten tijde van het opstellen van dit verslag reeds verstrekt.

26-02-2020
3

Voor het overige zie 7.8.
De Belastingdienst heeft in het kader van het aangekondigde
boekenonderzoek medio oktober 2020 een inleidend gesprek gevoerd met de
heer Kerdijk, als begin van het boekenonderzoek.

29-10-2020
5

Voor het overige afgerond. Zie verder onder punt 7.8.
Het boekenonderzoek van de Belastingdienst duurt nog voort. In maart 2021
w ordt het rapport naar aanleiding daarvan verw acht. De curator w acht de
informatie met betrekking tot failliet af.

29-01-2021
6

Naar verw achting zal het boekenonderzoek van de Belastingdienst w orden
afgerond in de komende verslagperiode. De curator w acht de uitkomsten van
het onderzoek af.

29-04-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, onderzoek komende verslagperiode.

30-08-2019
1

Een faillissementsverhoor zal plaatsvinden op 11 december 2019. Naar
aanleiding daarvan zal verdere inventarisatie plaatsvinden en zal de curator
zich beraden omtrent eventuele vervolgstappen.

28-11-2019
2

Op 11 december 2019 heeft het verhoor van de heer Kerdijk plaatsgevonden.
De heer Kerdijk w eigerde enkele vragen te beantw oorden, w aarop de rechtercommissaris op voordracht van de curator een beschikking inbew aringstelling
heeft
afgegeven.

26-02-2020
3

Alvorens deze beschikking ten uitvoer (te laten) leggen, heeft de curator de
heer
Kerdijk een laatste maal in de gelegenheid gesteld alsnog antw oord te geven
en de gevraagde stukken aan te leveren. Namens de heer Kerdijk heeft zich
een advocaat gesteld, met w ie de correspondentie is voortgezet. Door de
heer Kerdijk is aan de
curator een stapel facturen overhandigd, w aarin letterlijk geknipt is. Na

bestudering
daarvan heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat ten eerste nog
steeds niet
alle gevraagde informatie is aangeleverd en dat ten tw eede door het knippen
in de
aangeleverde stukken de curator zich geen goed oordeel kan vormen,
bijvoorbeeld
omtrent de marges die failliet hanteerde.
De curator heeft zich derhalve op het standpunt gesteld dat de heer Kerdijk
(nog
steeds) niet voldoet aan de informatieplicht die op hem als bestuurder rust. Op
verzoek van de curator heeft de rechter-commissaris op 25 februari 2020 het
bevel
tot bew aring geactiveerd.
Inbew aringstelling:
Na activering van de beschikking inbew aringstelling is de heer Kerdijk in hoger
beroep gekomen tegen de beschikking van de rechtbank. Kortw eg heeft de
heer Kerdijk zich op het standpunt gesteld dat hij voldaan heeft aan zijn
inlichtingenplicht, dat een deel van de door de curator gevraagde informatie
niet voorhanden is en dat de heer Kerdijk een deel van de gevraagde
informatie niet hoeft aan te leveren, omdat volgens hem de inlichtingenplicht
niet zover strekt. Bovendien zou het bevel inbew aringstelling niet
proportioneel zijn en zou de curator het middel oneigenlijk inzetten.
De curator heeft bij verw eerschrift de standpunten van de heer Kerdijk
w eerlegd, geconcludeerd tot afw ijzing van het verzoek, met veroordeling van
de heer Kerdijk in de kosten van de procedure.
Bij beschikking d.d. 23 april 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden
geconcludeerd dat de heer Kerdijk tekortgeschoten is in de nakoming van de
op hem rustende inlichtingenplicht. Het standpunt dat de bew aring ‘oneigenlijk
ingezet zou w orden’ heeft het Gerechtshof verw orpen. Recht doende in hoger
beroep heeft het Gerechtshof de beschikking van de rechtbank bekrachtigd.
Na afgifte van de beschikking van het Gerechtshof heeft de curator de heer
Kerdijk opnieuw in de gelegenheid gesteld alsnog volledig te voldoen aan de
op hem rustende inlichtingenplicht. Nadat de gevraagde informatie opnieuw
uitbleef, heeft de curator verzocht om de tenuitvoerlegging van de beschikking
inbew aringstelling.
Op vrijdag 15 mei 2020 is de heer Kerdijk in verzekerde bew aring gesteld. Op
19 mei 2020 is de heer Kerdijk voorgeleid en is diezelfde dag de
inbew aringstelling opgeheven. De heer Kerdijk heeft de gevraagde informatie
op 26 mei 2020 aan de curator verstrekt.
Vordering Kerdijk Bestratingen en bestuurdersaansprakelijkheid:
Op basis van zijn onderzoek en de informatie die de curator van de
Belastingdienst heeft ontvangen, heeft de curator geconcludeerd dat failliet
een vordering heeft op de eenmanszaak Kerdijk Bestratingen. Daarnaast stelt
de curator zich op het standpunt dat er sprake is van
bestuurdersaansprakelijkheid w egens onbehoorlijke taakvervulling, onder
meer bestaande uit schending van de boekhoudplicht en zodanig handelen dat

26-05-2020
4

insolvabiliteit te voorzien w as. Om het recht op verhaal van zijn vorderingen op
de heer Kerdijk te verzekeren, heeft de curator op 15 mei 2020 conservatoir
beslag gelegd op de bankrekeningen, w oning en activa van de heer Kerdijk.
Hoofdzaak:
Na het gelegde beslag heeft de curator de heer Kerdijk als bestuurder van
failliet en (zijn eenmanszaak) Kerdijk Bestratingen gedagvaard.
Kerdijk:
De curator heeft een verklaring voor recht gevorderd dat de heer Kerdijk
hoofdelijk aansprakelijk is voor het bedrag van de schulden van failliet, voor
zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen w orden
voldaan. Daarnaast heeft de curator een voorschot op dat tekort gevorderd,
vergoeding van de gemaakte (beslag)kosten en een bestuursverbod.
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de heer Kerdijk jegens de
boedel van failliet hoofdelijk aansprakelijk is, nu de heer Kerdijk zijn taak
kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Deze onbehoorlijke taakvervulling bestaat uit het niet voldoen
aan de verplichtingen uit hoofde van artikel 2:10 BW , het feitelijk ‘om niet’
uitlenen van personeel van failliet, het omzeilen van Loonbelasting, sociale
heffingen en pensioenverplichtingen en het plegen van een strafbaar feit,
bestaande uit het in navolging op de aangiften Loonheffing niet voldoen aan
de betaalplicht. De curator heeft gesteld dat failliet slechts is opgezet om de
eenmanszaak van de heer Kerdijk te voorzien van goedkoop personeel, door
het omzeilen van Loonbelasting, sociale heffingen en pensioenverplichtingen.
Toen de heer Kerdijk het faillissement voorzag, heeft hij getracht de
verhaalsmogelijkheden van schuldeisers van failliet verder te frustreren door
tw ee dagen voor datum faillissement allerlei kosten van zijn eenmanszaak bij
BW K in rekening te brengen. Volgens de curator zou een redelijk denkend
bestuurder onder dezelfde omstandigheden niet hebben gehandeld, zoals de
heer Kerdijk heeft gehandeld.
Kerdijk Bestratingen:
De curator heeft daarnaast betaling van door failliet aan Kerdijk Bestratingen
verzonden facturen gevorderd, alsmede betaling van door failliet ten behoeve
van Kerdijk Bestratingen gedane betalingen. In totaal bedraagt de vordering
op Kerdijk Bestratingen € 109.837,71. Kerdijk Bestratingen is de eenmanszaal
van de middellijk bestuurder van failliet, de heer Kerdijk.
Vonnis:
Bij verstekvonnis van 15 juli 2020 is de heer Kerdijk, tevens h.o.d.n. Kerdijk
Bestratingen, onder meer veroordeeld tot betaling van een bedrag ad €
109.837,71 en tot betaling van een voorschot op het tekort in het faillissement
ad € 90.000,00, veroordeeld tot vergoeding van een nader op te maken tekort
in het faillissement, veroordeeld in de beslag- en proceskosten en is aan de
heer Kerdijk een bestuursverbod opgelegd voor de duur van vijf jaar op straffe
van een dw angsom.
Vervolg:
Op 24 augustus 2020 is de overname van de executie van het onroerend goed
door de hypotheekhouder aangezegd. Er is nog geen veilingdatum bekend.
Op 2 september 2020 is het Aegon saldo ad € 10.921,00 geïncasseerd.
Op 30 september heeft verkoop van de roerende zaken plaatsgevonden.
De curator heeft de griffier verzocht de onherroepelijke uitspraak w aarin het
bestuursverbod is opgelegd aan de Kamer van Koophandel aan te bieden ex
artikel 106b lid 3 Fw .

29-10-2020
5

Vooralsnog is de curator niet gebleken van onbehoorlijk bestuur door
(middellijk) bestuurder E. van Borssum W aalkes. De curator w acht het
onderzoek van de Belastingdienst daaromtrent nog af.
Na de executie van het onroerend goed zal de curator onderzoek doen naar
eventuele resterende verhaalsmogelijkheden en een beslissing nemen over
het voortzetten van de executie.
Executie
De hypotheekhouder heeft aangekondigd het onroerend goed te zullen
taxeren. De curator is in afw achting van de uitkomst daarvan.

29-01-2021
6

Op 11 november 2020 is aan de heer Kerdijk een hernieuw d bevel gedaan om
tot betaling over te gaan.
Volgelopen dw angsommen
Op 18 januari 2021 zijn de volgelopen dw angsommen ad € 100.000,00
(opnieuw ) aangezegd.
Bestuursverbod
De griffier heeft het vonnis met daarin de onherroepelijke uitspraak w aarin het
bestuursverbod is opgelegd aan de Kamer van Koophandel aangeboden.
Het resterend saldo op basis van het vonnis van 15 juli 2020 bedraagt €
267.315,98 pm.
Executie
De w oning is inmiddels getaxeerd. Flanderijn heeft namens de
hypotheekhouder aangekondigd het veilingtraject in gang te zetten.

29-04-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
UW V, faillissementskosten.
€ 19.129,92

30-08-2019
1

26-05-2020
4

Toelichting
UW V € 18.019,27
Fondsen in de Bouw (aanvraag faillissement) € 1.110,65
€ 19.129,92

29-10-2020
5

€ 21.689,47

29-04-2021
7

Toelichting
UW V is verhoogd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend, mogelijk loonvordering.

30-08-2019
1

€ 79.028,00

28-11-2019
2

€ 96.303,00

26-02-2020
3

€ 86.303,00

26-05-2020
4

Toelichting
vordering in vorige verslagen niet juist vermeld.
€ 86.303,00

29-10-2020
5

€ 89.083,00

29-01-2021
6

€ 92.034,00

29-04-2021
7

Toelichting
De heer Kerdijk heeft een accountant opdracht gegeven om te inventariseren
of ambtshalve opgelegde belastingaanslagen kunnen w orden verminderd.
De curator heeft daartegen geen bezw aar.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet bekend.

30-08-2019
1

28-11-2019
2

€ 19.463,05

26-02-2020
3

€ 11.443,78

26-05-2020
4

Toelichting
vordering in vorige verslagen niet juist vermeld.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.110,65

30-08-2019
1

Toelichting
vordering aanvrager faillissement
€ 0,00

29-01-2021
6

Toelichting
vordering aanvrager faillissement is boedelvordering

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet ingediend.

30-08-2019
1

1

28-11-2019
2

1

26-02-2020
3

1

26-05-2020
4

1

29-10-2020
5

1

29-01-2021
6

1

29-04-2021
7

Toelichting
De vordering van BPF Bouw is komen te vervallen. Zij hebben hun vordering
op failliet gecrediteerd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 18.086,41

28-11-2019
2

€ 18.086,41

26-02-2020
3

€ 18.086,41

26-05-2020
4

€ 18.086,41

29-10-2020
5

€ 18.086,41

29-01-2021
6

€ 18.138,33

29-04-2021
7

Toelichting
Betreft concurrente vordering van het UW V.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator verw acht geen uitkering te kunnen doen aan de crediteuren.

30-08-2019
1

De verw achting van de curator is dat het faillissement zal eindigen zonder dat
er een uitkering aan de schuldeisers kan w orden gedaan.

28-11-2019
2

De verw achting van de curator is nog steeds dat het faillissement zal eindigen
zonder
dat er een uitkering aan de schuldeisers kan w orden gedaan.

26-02-2020
3

De verw achting van de curator is dat het faillissement zal eindigen zonder dat
er volledige uitkering aan de schuldeisers kan w orden gedaan.

26-05-2020
4

De verw achting van de curator is dat het faillissement zal eindigen zonder dat
er (volledige) uitkering aan de schuldeisers kan w orden gedaan.

29-10-2020
5

De verw achting van de curator is dat het faillissement zal eindigen zonder dat
er (volledige) uitkering aan de schuldeisers kan w orden gedaan.

29-01-2021
6

De verw achting van de curator is dat het faillissement zal eindigen zonder
dat er (volledige) uitkering aan de schuldeisers kan w orden gedaan.

29-04-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren.

30-08-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

30-08-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen bestuurders.

30-08-2019
1

Faillissementsverhoor en voortzetten van onderzoek naar onbehoorlijk bestuur
en paulianeus handelen bestuurder(s).

28-11-2019
2

Voortzetten van onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen
bestuurder(s). Afw achten informatie naar aanleiding van bew aring. Aan de
hand
daarvan zal de curator zijn verdere aanpak bepalen. Daarnaast w acht hij de
uitkomsten van het boekenonderzoek van de Belastingdienst af.

26-02-2020
3

De curator zal de aan te leveren informatie bestuderen en op basis daarvan
zijn verdere plan van aanpak bepalen. Daarnaast zal de curator de eis in
hoofdzaak instellen.

26-05-2020
4

De executieveiling van het onroerend goed zal w orden afgew acht.
De uitkomst van het boekenonderzoek van de Belastingdienst zal w orden
afgew acht.
Op basis daarvan zal de curator het vervolg bepalen.

29-10-2020
5

De executieveiling van het onroerend goed zal w orden afgew acht.
De uitkomst van het boekenonderzoek van de Belastingdienst zal w orden

29-01-2021
6

afgew acht.
Op basis daarvan zal de curator het vervolg bepalen.
De executieveiling van het onroerend goed zal w orden afgew acht.
De uitkomst van het boekenonderzoek van de Belastingdienst zal w orden
afgew acht.
De uitkomst van de door de heer Kerdijk ingeschakelde accountant zal
w orden afgew acht (8.2)
Op basis daarvan zal de curator het vervolg bepalen.

29-04-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

30-08-2019
1

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

28-11-2019
2

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

26-02-2020
3

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

26-05-2020
4

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

29-10-2020
5

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

29-01-2021
6

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

29-04-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
29-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

29-04-2021
7

