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

11
11-05-2022
F.18/19/184
NL:TZ:0000117406:F001
15-10-2019

R-C
Curator

mr. N.A. Baarsma
mr S. Vos

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Houtzagerij B.V.

15-11-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap De Houtzagerij B.V. (hierna: "de vennootschap"),
statutair gevestigd aan de Mandenmaker 4 te (9502 KK) Stadskanaal,
ingeschreven in het handelsregister van de de Kamer van Koophandel onder
nummer 72064978.

15-11-2019
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een groothandel in hout en plaatmateriaal. De
vennootschap verricht zaag- en schaafw erkzaamheden en doet andere
primaire houtbew erking (bron: Handelsregister).

15-11-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Onbekend.

15-11-2019
1

De curator heeft geen financiële gegevens ontvangen. Navraag bij de
boekhouder van de vennootschap leert dat er geen financiële cijfers
voorhanden zijn.

14-02-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

15-11-2019
1

Toelichting
De vennootschap had ten tijde van de uitspraak van het faillissement tw ee
w erknemers in dienst op basis van een 0-urencontract. De bestuurder had zelf
geen arbeidsrechtelijke verhouding met de gefailleerde vennootschap. De
arbeidsovereenkomsten zijn na verkregen machtiging van de rechtercommissaris opgezegd.

Boedelsaldo
€ 496,10

15-11-2019
1

€ 3.467,00

14-02-2020
2

€ 3.471,28

14-05-2020
3

€ 3.471,28

14-08-2020
4

€ 3.471,28

13-11-2020
5

€ 3.471,28

12-02-2021
6

€ 3.471,28

12-05-2021
7

€ 3.471,28

12-08-2021
8

€ 3.471,28

12-11-2021
9

€ 3.455,38

11-02-2022
10

Toelichting
De Rabobank heeft in de afgelopen verslagperiode € 15,90 aan kosten in
rekening gebracht en afgeboekt van de boedelrekening. Dat komt doordat het
voorheen bestaande arrangement ten aanzien van boedelrekeningen door de
Rabobank is beëindigd. Daarmee is een einde gekomen aan de situatie dat er
kosteloze boedelrekeningen bij de bank konden w orden aangehouden.

€ 3.455,38

11-05-2022
11

Verslagperiode
van
15-10-2019

15-11-2019
1

t/m
15-11-2019
van
16-11-2019

14-02-2020
2

t/m
12-2-2020
van
13-2-2020

14-05-2020
3

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020

14-08-2020
4

t/m
14-8-2020
van
15-8-2020

13-11-2020
5

t/m
9-11-2020
van
10-11-2020

12-02-2021
6

t/m
9-2-2021
van
10-2-2021

12-05-2021
7

t/m
12-10-2023
van
10-5-2021

12-08-2021
8

t/m
11-8-2021
van
12-8-2021

12-11-2021
9

t/m
10-11-2021
van
11-11-2021
t/m
10-2-2022

11-02-2022
10

van
11-2-2022

11-05-2022
11

t/m
9-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 36 min

2

58 uur 42 min

3

4 uur 42 min

4

3 uur 42 min

5

9 uur 54 min

6

21 uur 24 min

7

21 uur 6 min

8

11 uur 36 min

9

7 uur 6 min

10

11 uur 36 min

11

13 uur 30 min

totaal

200 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 3 juli 2018. De aandelen van de
vennootschap w orden gehouden door de heer M. Zuidema. Het bestuur w ordt
gevormd door de heer M. Zuidema.

15-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van het bestuur is de vennootschap niet betrokken in een
procedure.

15-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Tijdens het eerste gesprek heeft de bestuurder van failliet aangegeven dat de
vennootschap over de gebruikelijke (bedrijfs)verzekeringen beschikt. De
curator heeft zulks niet kunnen controleren, omdat de bestuurder ondanks
meerdere verzoeken geen verzekeringspolissen toestuurt.

15-11-2019
1

De verzekeringspolissen zijn ontvangen. De verzekeringen w orden opgezegd
w egens bedrijfsbeëindiging.

14-02-2020
2

1.4 Huur
De vennootschap huurt volgens opgave van failliet het pand aan de
Mandenmaker 4 te Stadskanaal van de heer M. Zuidema (tevens bestuurder
van de vennootschap). Er zou geen schriftelijke huurovereenkomst
voorhanden zijn. De curator heeft geconstateerd dat het perceel gelegen aan
de Mandenmaker 4 te Stadskanaal geen eigendom is van de heer Zuidema en
heeft het bestaan van een huurovereenkomst in onderzoek.

15-11-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van de failliete vennootschap heeft tijdens de eerste
bespreking een toelichting gegeven op de oorzaken van het faillissement.
Failliet is naar eigen zeggen failliet verklaart omdat zij grote partijen hout
moest inkopen (hoe groter de partij, hoe lager de inkoopprijs), terw ijl de vraag
afnam. De voorraad nam vervolgens toe, maar liquide middelen namen af. Als
gevolg van de kleine marges ontstonden vervolgens betalingsachterstanden.
De curator zal nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het
faillissement.

15-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

15-11-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

15-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-10-2019

2

Betreffen dienstverbanden

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft een inventarisatie gemaakt van het personeelsbestand en de
loonadministratie. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft
de curator het dienstverband per brief d.d. 22 oktober 2019 opgezegd. Gezien
het beperkte personeelsbestand is er geen personeelsbijeenkomst
georganiseerd.

15-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Van de aanw ezigheid van onroerende zaken is tot op heden niet gebleken.

15-11-2019
1

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

14-02-2020
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie, verrichten van onderzoek.

15-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Auto Opel Movano (bouw jaar 2000)

€ 3.206,50

totaal

€ 3.206,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Naast bovengenoemde auto is er in het pand aan de Mandenmaker 4 ook een
inventaris, bestaande uit zaagmachines, gereedschap en andere
bedrijfsmiddelen, aangetroffen. Volgens opgave van de bestuurder van failliet
zijn deze goederen privé-eigendom dan w el eigendom van Houtbouw Noord
B.V. De heer Zuidema is eveneens (enig) bestuurder en aandeelhouder van
Houtbouw Noord B.V.

15-11-2019
1

De curator heeft om bew ijsstukken gevraagd w aaruit moet volgen dat de
inventaris eigendom is van de heer Zuidema dan w el Houtbouw Noord B.V. De
curator heeft enkele facturen ontvangen die op naam staan van de heer
Zuidema. Betaalbew ijzen zijn echter ondanks verzoeken van de curator niet
verstrekt. De curator heeft tot op heden geen duidelijkheid verkregen over de
omvang van de activa van failliet en derhalve tot voor kort gemeend te
w achten met de verkoop van de auto en voorraad. De curator verw acht echter
niet op korte termijn duidelijkheid te verkrijgen over de omvang van de activa
en w enst om die reden alvast over te gaan tot verkoop van de auto en
voorraad. Diverse geïnteresseerde partijen w orden op korte termijn
uitgenodigd voor een bezichtiging.
De auto is tezamen met de voorraad hout, na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris, onderhands verkocht voor een bedrag van € 3.206,50
inclusief btw .

14-02-2020
2

De curator heeft geconstateerd dat de overige bedrijfsmiddelen en inventaris
eigendom zijn van Houtbouw Noord B.V. dan w el de heer Zuidema.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van een bodemrecht lijkt vooralsnog geen sprake.

15-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

15-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad hout
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een hoeveelheid hout aangetroffen. De w aarde daarvan is nog onbekend.

15-11-2019
1

De gefailleerde vennootschap beschikt volgens de bestuurder van failliet niet
over een onderhanden w erkportefeuille.
Zoals reeds aangegeven onder 3.3 zijn de voorraad hout en de auto verkocht
voor een bedrag van € 3.206,50 inclusief btw .

14-02-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, verzoeken/sommaties bestuurder, uitnodiging
geïnteresseerden.

15-11-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Van andere activa is tot op heden niet gebleken.

15-11-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, onderzoek.

15-11-2019
1

Afgerond.

13-11-2020
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 496,10

€ 496,10

€ 496,10

totaal

€ 496,10

€ 496,10

€ 496,10

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De gefailleerde vennootschap beschikt volgens opgave van de bestuurder van
failliet nog over een beperkte debiteurenportefeuille van circa € 500,00. De
curator heeft zulks niet kunnen verifiëren omdat hij geen debiteurenlijst heeft
ontvangen. Op 26 oktober 2019 is er een bedrag van € 496,10 gestort op de
boedelrekening.

15-11-2019
1

Uit de administratie is afgeleid dat de energierekening volledig w erd voldaan
door de vennootschap, terw ijl Houtbouw Noord B.V. ook gebruik maakte van
de onroerende zaak aan de Mandenmaker 4 te Stadskanaal. De curator heeft
zich op het standpunt gesteld dat Houtbouw Noord B.V. nog een bedrag van €
1.137,90 aan de vennootschap is verschuldigd.

12-05-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteurenportefeuille zal de komende verslagperiode opnieuw w orden
opgevraagd en nader w orden onderzocht.

15-11-2019
1

De debiteurenportefeuille is geïnventariseerd en er zijn geen nieuw e
debiteuren aangetroffen.

14-02-2020
2

De curator heeft Houtbouw Noord B.V. aangeschreven met het verzoek 50%
van de van de door gefailleerde vennootschap betaalde energierekening
(zijnde € 1.137,90) aan de vennootschap te voldoen.

12-05-2021
7

Houtbouw Noord B.V. heeft - na herhaaldelijk sommeren van de curator recentelijk verw eer gevoerd tegen de sommatie en aangegeven dat de
vordering verrekend zou zijn met een vordering die Houtbouw Noord op failliet
zou hebben. De curator heeft dit verw eer in onderzoek.

12-08-2021
8

De curator heeft de vennootschap hierover bevraagd, maar de gevraagde
administratie niet ontvangen. Het verw eer van Houtbouw Noord B.V. is
onderzocht en ongegrond bevonden. Houtbouw Noord B.V. zal nog een laatste
keer w orden aangemaand, w aarna rechtsmaatregelen w orden overw ogen.

12-11-2021
9

De curator beraadt zich momenteel over de te nemen vervolgstappen.

11-02-2022
10

Er w ordt verw ezen naar hetgeen bij onderdeel 7.5 en 7.8 is opgemerkt.

11-05-2022
11

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Van een vordering van een bancaire instelling is geen sprake c.q. tot op heden
niet gebleken.

15-11-2019
1

5.2 Leasecontracten
(Nog) niet van toepassing.

15-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
(Nog) niet van toepassing.

15-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
(Nog) niet van toepassing.

15-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft één crediteur een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft onderzocht of sprake is van een
rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud. Zulks is niet het geval. Van andere
eigendomsvoorbehouden is tot op heden niet gebleken.

15-11-2019
1

5.6 Retentierechten
(Nog) niet van toepassing.

15-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
(Nog) niet van toepassing.

15-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

15-11-2019
1

(Nog) niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, onderzoek.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

15-11-2019
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zoals eerder is aangegeven onder punt 3.6 van dit verslag w as ten tijde van
het faillissement geen sprake van onderhanden w erk. Van een doorstart dan
w el voortzetting van de vennootschap is daarom geen sprake. De punten 6.2
tot en met 6.8 van dit verslag zijn derhalve niet van toepassing.

15-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

15-11-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

15-11-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, afgerond.

15-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van failliet heeft tijdens de bespreking d.d. 16 oktober 2019
enkele stukken (w aaronder loonstroken en dergelijke) aan een medew erker
van de curator overhandigd. Andere stukken en administratie had de
bestuurder op dat moment niet voorhanden. De bestuurder zou de gevraagde
stukken per e-mail toesturen, hetgeen niet is gebeurd. De curator heeft de
bestuurder van failliet meerdere malen aangeschreven met het verzoek om de
administratie te overleggen. Hieraan is geen gehoor gegeven. De curator heeft
dan ook tot op heden niet de beschikking over de fysieke administratie.

15-11-2019
1

De bestuurder van failliet is opgeroepen voor verhoor bij de rechtercommissaris. Nadien is de gevraagde informatie grotendeels ontvangen, ten
gevolge w aarvan het verhoor is ingetrokken. De curator heeft contact gehad
met de boekhouder van de vennootschap. Gebleken is dat de boekhouder
geen w erkzaamheden heeft verricht voor de vennootschap en er (derhalve)
niet is voldaan aan de administratieplicht.

14-02-2020
2

De curator heeft de bestuurder aangeschreven omtrent het niet voldoen aan
de administratieplicht. Zie verder onder punt 7.5.

12-05-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De Houtzagerij is opgericht op 3 juli 2018. Er is nog geen jaarrekening
gedeponeerd.

15-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vanw ege de vermoedelijke omvang van de vennootschap (klein regime) is een
goedkeuringsverklaring van de accountant (w aarschijnlijk) niet vereist.

15-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens een uittreksel van de Kamer van Koophandel heeft de gefailleerde
vennootschap niet voldaan aan de stortingsverplichting van artikel 2:191 BW .
De curator heeft zulks in onderzoek.

15-11-2019
1

De curator heeft dit nog in onderzoek.

14-02-2020
2

De curator heeft de stortingsverplichting onderzocht en voorlopig
geconcludeerd dat bestuurder heeft voldaan aan zijn stortingsverplichting.

14-05-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft zich nog geen oordeel kunnen vormen over een eventueel
onbehoorlijk bestuur.

15-11-2019
1

Toelichting

14-02-2020
2

De curator heeft onbehoorlijk bestuur in onderzoek.

Toelichting

14-05-2020
3

Het onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid is verder opgepakt en
nog gaande.

Toelichting

13-11-2020
5

De komende verslagperiode zal (nader) onderzoek w orden gedaan naar
bestuurdersaansprakelijkheid.

Toelichting

12-05-2021
7

Nu de bestuurder niet heeft voldaan aan de administratieplicht uit hoofde van
artikel 2:10 BW staat vast dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft
vervuld en w ordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak is van het faillissement. De curator heeft de bestuurder
aangeschreven omtrent zijn bevindingen en is in afw achting van de reactie van
de bestuurder.

Nee

12-08-2021
8

Toelichting
Recent heeft de curator een reactie van de boekhouder van de bestuurder
mogen ontvangen, nadat daarom verschillende malen w as gevraagd.
Aangegeven is dat de curator reeds de beschikking zou hebben over de
administratie, hetgeen niet het geval is, en er nog administratie zal w orden
nagestuurd. Deze administratie is nog niet ontvangen. De curator zal deze
verslagperiode nader corresponderen met de bestuurder/boekhouder en
indien nodig en opportuun nadere rechtsmaatregelen treffen.

Ja

12-11-2021
9

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder niet meer gereageerd op
diverse schriftelijke verzoeken van de curator om contact op te nemen en de
gevraagde administratie toe te sturen. De curator zal de bestuurder
aansprakelijk stellen voor het boedeltekort.

Toelichting

11-02-2022
10

De curator heeft de bestuurder per brief aansprakelijk gesteld voor het
boedeltekort. Een reactie w ordt afgew acht.

Ja
Toelichting

11-05-2022
11

De (gemachtigde) van de bestuurder heeft volstaan met een kale en
summiere betw isting van aansprakelijkheid. De curator heeft daarop opnieuw
aangegeven dat de bestuurder aansprakelijk w ordt gehouden voor het
boedeltekort. De curator tracht nog eenmaal in gesprek te treden met de
bestuurder, teneinde te onderzoeken of een procedure kan w orden
voorkomen. Indien geen gedegen reactie komt, w orden rechtsmaatregelen
overw ogen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-11-2019
1

Toelichting
De curator heeft zich nog geen oordeel kunnen vormen over paulianeus
handelen.

In onderzoek

14-02-2020
2

Toelichting
De curator moet nog onderzoek doen naar paulianeus handelen.

In onderzoek

14-05-2020
3

Toelichting
Vooralsnog is de curator niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid is opgepakt en gaande.

14-05-2020
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande.

13-11-2020
5

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

12-02-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en verschillende
stukken opgevraagd.

15-11-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande.

14-05-2020
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is de afgelopen periode hervat en zal de
komende verslagperiode (naar verw achting) w orden afgerond.

13-11-2020
5

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Uit het onderzoek is gebleken dat
de bestuurder niet heeft voldaan aan de administratieplicht zoals bedoeld in
artikel 2:10 BW . De curator zal zijn bevindingen van het
rechtmatigheidsonderzoek voorleggen aan de bestuurder van de failliete
vennootschap. De curator zal zich vervolgens beraden over de te nemen
vervolgstappen die hem geraden voorkomen.

12-02-2021
6

Corresponderen met bestuurder.

12-05-2021
7

De curator beraadt zich op de te nemen vervolgstappen jegens de bestuurder
w egens het uitblijven van een inhoudelijke reactie.

12-08-2021
8

W egens het uitblijven van een inhoudelijke reactie, zal de curator de
bestuurder van de vennootschap aansprakelijk stellen voor het boedeltekort.

12-11-2021
9

De curator heeft de bestuurder per brief aansprakelijk gesteld voor het
boedeltekort. Een reactie w ordt afgew acht.

11-02-2022
10

De curator voert overleg met de (gemachtigde van de) bestuurder.

11-05-2022
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

15-11-2019
1

De boedelvordering bestaat tot op heden uit het salaris van de curator.

€ 478,94

14-02-2020
2

Toelichting
Betreft loonvordering van het UW V ex. art. 66 lid 1 W W en premie w g-deel ex.
art. 66 lid 3 W W

€ 7.538,94

14-08-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 858,00

15-11-2019
1

€ 954,00

14-05-2020
3

€ 8.014,00

14-08-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

15-11-2019
1

De curator is in afw achting van de eventuele vordering van het UW V.

€ 185,69

14-02-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

15-11-2019
1

Van andere preferente crediteuren is tot op heden niet gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

15-11-2019
1

9

14-05-2020
3

11

14-08-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 21.290,24

15-11-2019
1

€ 40.386,48

14-05-2020
3

€ 49.059,36

14-08-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

15-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft verschillende malen aan failliet gevraagd om de
crediteurenlijst te overleggen. Op 16 oktober 2019 heeft een bespreking met
(de bestuurder van) failliet plaatsgevonden. Nadien heeft de curator failliet per
e-mail en post een aantal maal aangeschreven met het verzoek om de
crediteurenlijst te overleggen. De crediteurenlijst is op dit moment nog niet
ontvangen, w aardoor de curator tot op heden geen crediteuren heeft kunnen
aanschrijven. De curator heeft daarom op dit moment nog geen goed beeld
kunnen vormen over de exacte schuldpositie van failliet.

15-11-2019
1

De curator heeft een crediteurenlijst ontvangen en de crediteuren
aangeschreven.

14-02-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Tot op heden is niet gebleken van (een) lopende procedure(s).

15-11-2019
1

Recent is gebleken dat de vennootschap door de heer J. Lubben h.o.d.n. 'JL
Service' is betrokken in een procedure. Op 19 november 2019 is een
verstekvonnis gew ezen in deze zaak.

14-02-2020
2

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

15-11-2019
1

De heer J. Lubben h.o.d.n. 'JL Service' heeft begin oktober 2019 een
gerechtelijke procedure gestart tegen De Houtzagerij B.V. In deze procedure is
De Houtzagerij B.V. niet verschenen, als gevolg w aarvan de eis van de heer J.
Lubben h.o.d.n 'JL Service' bij verstek is toegew ezen. De vordering is op
verzoek van de gemachtigde van de heer J. Lubben h.o.d.n. 'JL Service' op de
lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren geplaatst.

14-05-2020
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie.

15-11-2019
1

Onderzoek, afgerond.

14-05-2020
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende (verslag)periode zal in het teken staan van het opvragen en
onderzoeken van de administratie en het (nader) onderzoeken van de
activiteiten van failliet. Voorts zullen in het kader van de afw ikkeling van dit
faillissement nadere inventariserende w erkzaamheden w orden verricht.
Tevens zal de voorraad en auto w orden verkocht.

15-11-2019
1

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden.

14-02-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden voortgezet.

14-08-2020
4

De bestuurder zal w orden aangesproken voor het boedeltekort.

12-02-2021
6

De komende verslagperiode zal (nader) w orden gecorrespondeerd met de
bestuurder omtrent het onbehoorlijk bestuur dan w el nadere
(rechts)maatregelen getroffen en w orden toegezien op de betaling van de
energierekening van Houtbouw Noord B.V.

12-05-2021
7

De curator beraadt zich op de te nemen vervolgstappen jegens de bestuurder
w egens het uitblijven van een inhoudelijke reactie.

12-08-2021
8

De curator zal de bestuurder aansprakelijk stellen.

12-11-2021
9

De curator heeft de bestuurder per brief aansprakelijk gesteld voor het
boedeltekort. Een reactie w ordt afgew acht.

11-02-2022
10

De bestuurder en diens gemachtigde zijn opnieuw uitgenodigd voor een
gesprek, teneinde te onderzoeken of een procedure kan w orden voorkomen.

11-05-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.

15-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
11-8-2022

10.4 Werkzaamheden overig

11-05-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:

15-11-2019
1

verkopen activa;
opvragen stukken bij de bestuurder van failliet;
nadere inventarisatie faillissement.
De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:

14-02-2020
2

rechtmatigheidsonderzoek.
De komende verslagperiode staat in het teken van het onderzoek naar
onbehoorlijk bestuur.

Voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek;
Voortzetten van het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

14-05-2020
3
13-11-2020
5

De bestuurder zal w orden aangesproken voor het boedeltekort.

12-02-2021
6

Zie onder punt 10.1.

12-05-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

