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

R-C
Curator

7
07-10-2021
F.18/19/80
NL:TZ:0000105232:F001
28-05-2019

mr. N.A. Baarsma
mr J.M. Pol

Algemene gegevens
Naam onderneming
Euracon B.V.

18-07-2019
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap Euracon B.V., gevestigd te (9761 TD) Eelde, aan de
Burgemeester J.G. Legrow eg 98d, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 04022375.

18-07-2019
1

Enig aandeelhouder van failliet is Dijkmans Beheer B.V., bestuurder is de heer
A. Dijkmans.

Activiteiten onderneming
Euracon had een onderneming als installatiebedrijf. Euracon deed
w erkzaamheden in de aanleg en het onderhoud van C.V.-installaties, aircoinstallaties en zonnecellen. Er w erd voornamelijk gew erkt met een vaste groep
van opdrachtgevers die door middel van een abonnement voor jaarlijks
terugkerende omzet zorgden.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

18-07-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Volgens de concept jaarcijfers van 2018 bedroeg het balanstotaal €
166.149,00. Het eigen vermogen bedroeg negatief € 112.594,00. De jaren
2016 tot en met 2018 w erden met verlies afgesloten. Het verlies in 2017
bedroeg € 92.000,00 (afgerond), en in 2018 € 72.000,00 (afgerond).

18-07-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

18-07-2019
1

Toelichting
Per datum faillissement w aren er vijf w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 35.740,85

18-07-2019
1

€ 35.647,97

15-10-2019
2

€ 35.647,97

15-01-2020
3

€ 35.747,97

14-04-2020
4

Toelichting
betaling ad € 100,00 ontvangen van Dijkmans Beheer B.V.
€ 37.725,92

14-07-2020
5

Toelichting
betalingen ontvangen van mevrouw J. Dijkmans-Mekkes ad totaal € 1.977,95
(betalingsregeling)
€ 8.934,11

07-10-2020
6

Toelichting
Het totaal door mevrouw Dijkmans bedrag ad € 3.477,95 is volledig voldaan.
€ 8.919,55

Verslagperiode

07-10-2021
7

Verslagperiode
van
28-5-2019

18-07-2019
1

t/m
28-6-2019
van
29-6-2019

15-10-2019
2

t/m
15-10-2019
van
16-10-2019

15-01-2020
3

t/m
15-1-2020
van
16-1-2020

14-04-2020
4

t/m
14-4-2020
van
15-4-2020

07-10-2020
6

t/m
7-10-2020
van
8-10-2020

07-10-2021
7

t/m
7-10-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 18 min

2

13 uur 48 min

3

9 uur 24 min

4

7 uur 4 min

5

20 uur 44 min

6

2 uur 0 min

7

38 uur 0 min

totaal

129 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Besloten vennootschap, aandeelhouder is Dijkmans Beheer B.V., bestuurder is
de heer A. Dijkmans.

18-07-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

18-07-2019
1

Zie punt 9.

07-10-2020
6

Zie punt 9.

07-10-2021
7

1.3 Verzekeringen
Failliet had de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Voor zover van belang voor
de boedel, zijn deze voortgezet. Inmiddels zijn de verzekeringen beëindigd.
Afgerond.

18-07-2019
1

1.4 Huur
Failliet heeft het pand in Eelde in (onder)huur. De huur is met machtiging van
de rechter-commissaris door de curator opgezegd. Het bedrijfspand w ordt
uiterlijk 30 juli 2019 ontruimd opgeleverd.

18-07-2019
1

Het bedrijfspand is ontruimd en opgeleverd.

15-10-2019
2

Omtrent de huur van het bedrijfspand zijn door de curator enkele vragen aan
bestuurder, de heer Dijkmans, voorgelegd. Zie hieronder 7.7 e.v.

15-01-2020
3

De door de curator gestelde vragen zijn afdoende beantw oord.

14-04-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De huidige eigenaar heeft aangegeven dat de oorzaak van het faillissement
voornamelijk is gelegen in het feit dat de bestuurder sinds 2015 met
gezondheidsklachten heeft gekampt. Als gevolg daarvan kon onvoldoende
aandacht aan het bedrijf w orden gegeven en zijn de resultaten langzaam
minder gew orden. Om deze reden heeft de bestuurder het ook niet
aangedurfd om verschillende projecten op te starten omdat onzeker zou zijn of
de verplichtingen daaruit nagekomen zouden kunnen w orden door de
vennootschap. Failliet had bovendien te maken met een hoge kosten structuur.
Zo w erd nog steeds gew erkt vanuit een pand dat geschikt is voor een bedrijf
met dubbele of drievoudige omvang. De curator zal in de loop van het
faillissement verder onderzoek doen naar de oorzaken.

18-07-2019
1

Dit is nog in onderzoek.

15-10-2019
2

Dit is nog in onderzoek.

07-10-2020
6

Afgerond.

07-10-2021
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

18-07-2019
1

Toelichting
Per datum faillissement w aren er vijf w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

18-07-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-5-2019

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, bespreking personeel, UW V, afgerond.

18-07-2019
1

Een van de oud-w erknemers van failliet heeft zich bij de curator gemeld met de
mededeling dat, zo heeft de curator opgevat, mede door toedoen van de
curator ten onrechte tw eemaal loonaangifte is gedaan over periode 5-2019.
Eenmaal door het voormalig administratiekantoor van failliet. De andere
aangifte is gedaan door het UW V. De curator is verzocht het
administratiekantoor opdracht te geven tot herstel van een en ander. De
curator heeft de oud-medew erker doorverw ezen naar het
administratiekantoor, nu deze gegevens reeds voor datum faillissement zijn
klaargezet en de curator geen bemoeienis heeft gehad met de aangifte, laat
staan dat daarvoor opdracht is gegeven. Afgerond.

14-04-2020
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

18-07-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

18-07-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris

€ 5.000,00

€ 0,00

voorraad

€ 11.500,00

€ 1.150,00

totaal

€ 16.500,00

€ 1.150,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Kantoorinventaris, voorraad, auto. De roerende zaken zijn gew aardeerd door
taxatiebedrijf De W aardemeesters. De inventaris is verkocht voor een bedrag
van € 5.000,00. De voorraad is verkocht voor € 11.500,00. Voor nadere
informatie w ordt verw ezen naar het hoofdstuk "Doorstart". De verkoop van de
bedrijfsmiddelen is afgerond.

18-07-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In verband met de fiscale schuld is er sprake van bodemvoorrecht van de fiscus
op de bodemzaken. Dit betreft de kantoorinventaris.

18-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, taxatie, verkoop, afgerond.

18-07-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

onderhandenw erk portefeuille en voorraden

€ 30.000,00

totaal

€ 30.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Failliet had met verschillende opdrachtgevers een onderhoudsabonnement
afgesproken. Dit betrof ca. 1.500 klanten. Jaarlijks w erd het onderhoud van de
installatie verricht tegen een vaste prijs. Uit deze opdrachten vloeide vaak
meerw erk voort, zoals het vervangen van onderdelen of aanleg van een
nieuw e installatie.

18-07-2019
1

In het pand bevond zich verder een magazijn met diverse grijpvoorraad. Dit
betrof voornamelijk oude en overtollige materialen; in de laatste jaren w erden
vrijw el uitsluitend per project materialen besteld zodat er geen voorraad meer
nodig w as.
De onderhandenw erk portefeuille en de voorraden zijn in het kader van de
doorstart verkocht. Voor de portefeuille is een bedrag van € 30.000,00
betaald. Voor nadere details w ordt verw ezen naar het hoofdstuk "Doorstart".

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, taxatie, verkoophandelingen, afgerond.

18-07-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Door de boedel is een bedrag van Post.nl ontvangen. Dit bedrag had
betrekking op vooruitbetaalde portokosten. Het gaat om € 40,23.

18-07-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, afgerond.

18-07-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Bij de aanvraag van het faillissement is een debiteurenlijst overgelegd w aaruit
blijkt dat er voor een bedrag van ca. € 25.000,00 aan debiteuren bestond. In
de eerste verslagperiode hebben de meeste debiteuren regulier betaald op de
bankrekening van failliet. In de komende beslagperiode zal w orden bezien of
er verdere incasso inspanningen verricht moeten w orden.

18-07-2019
1

Op de debiteuren rust een pandrecht van de bank. Met de bank is afgesproken
dat de debiteurenbetalingen binnen komen op de rekening-courant van failliet
bij de bank en dat de boedel een boedelbijdrage ontvangt voor haar
inspanningen.
In overleg met de bank incasso van de debiteuren.

15-10-2019
2

Na bestudering van de boekhouding is de curator gebleken van een bedrag
van € 596,98 aan debiteuren, terw ijl op basis van eerdere informatie w erd
uitgegaan van een bedrag van ca. € 9.500,00 aan debiteuren. Op basis
daarvan w as met de bank overeengekomen dat de debiteuren tegen 10%
boedelbijdrage zouden w orden geïncasseerd.

15-01-2020
3

Op basis van de huidige debiteurenstand heeft de curator met de bank
afgesproken dat de bank zelf de incasso ter hand neemt. Daarvoor zijn
inmiddels de facturen en een debiteurenoverzicht aan de bank verstrekt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, overleg bank, bijhouden mutaties.

18-07-2019
1

afgerond.

15-01-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 104.799,92
Toelichting vordering van bank(en)
Door de bank is een vordering ingediend van € 104.799,92.

5.2 Leasecontracten

18-07-2019
1

5.2 Leasecontracten
Failliet had leaseovereenkomsten met betrekking tot enkele auto's afgesloten.
Deze overeenkomsten zijn door de leasemaatschappij beëindigd en de auto's
w erden ingenomen.

18-07-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft pandrecht op bedrijfsmiddelen en vorderingen op derden.

18-07-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Met de bank is afgesproken dat de debiteuren w orden uitgew onnen tegen een
door de bank te betalen boedelbijdrage.

18-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is niet gebleken van eigendomsvoorbehouden.

18-07-2019
1

5.6 Retentierechten
Er zijn de curator geen retentierechten bekend.

18-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn de curator geen reclamerechten bekend.

18-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Voor de verkoop van de voorraad, auto en debiteuren is een boedelbijdrage
met de bank afgesproken. De boedelbijdrage bedraagt 10% van de opbrengst
na aftrek verkoopkosten.

18-07-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, overleg met diverse betrokkenen.

18-07-2019
1

Afgerond.

07-10-2021
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet. W el zijn enkele onderhanden opdrachten
afgerond.

18-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

18-07-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, afgerond.

18-07-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft daags na het faillissement een verkoopmemorandum
opgesteld. Er is een brief verstuurd aan meer dan 150 installatiebedrijven in de
omgeving w aarin is aangekondigd dat het bedrijf Euracon van de curator
gekocht kon w orden. Vijftien bedrijven hebben daarop gereageerd; hen is het
verkoopmemorandum toegezonden. Daaruit zijn acht biedingen voortgevloeid.
Uiteindelijk heeft de curator de onderneming van Euracon (materiële en
immateriële activa) verkocht aan Venema Service Peize B.V.

18-07-2019
1

6.5 Verantwoording
De verkoopprijs is tot stand gekomen op basis van taxaties en financiële
informatie over omzet en w instpotentie uit de administratie van failliet.

18-07-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 46.500,00

18-07-2019
1

Toelichting
De totale opbrengst van de doorstart is € 46.500,00. € 11.500,00 is daarvan
afgedragen aan de bank als pandhouder, onder aftrek van de boedelbijdrage
en een bijdrage in de kosten.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Over de verpande zaken die door de boedel zijn verkocht, is een bijdrage van
10% van de bank ontvangen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

18-07-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, onderhandelingen, besprekingen, correspondentie, opstellen
verkoopmemorandum, opstellen transactiedocumenten, overdracht
onderneming, afgerond.

18-07-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht lijkt voldaan. De administratie is beschikbaar voor de
curator. In het archief van het bedrijf bevond zich zeer veel
bedrijfsadministratie. De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld
de administratie die ziet op de administratieplicht en voor zover de curator die
niet onder zich heeft genomen, op te halen. De curator heeft de rest van de
administratie laten vernietigen.

18-07-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Aan de publicatieplicht is voldaan.

18-07-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De goedkeuringsverklaring van de accountant is niet vereist omdat failliet
onder het regime kleine ondernemingen valt.

18-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een vordering uit de stortingsverplichting is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft zich in de eerste verslagperiode bezig gehouden met het
overdragen van activa. Het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid zal
in een komende verslagperiode w orden gedaan.

Toelichting
Dit is nog in onderzoek.

Toelichting
Zie hieronder 7.7 e.v.

Toelichting
Afgerond.

18-07-2019
1

15-10-2019
2

15-01-2020
3

07-10-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Nee

18-07-2019
1

Toelichting
Van paulianeus handelen is in de eerste fase niet gebleken.
In onderzoek

Toelichting
Zie hieronder 7.7 e.v.

Toelichting
Zie punt 7.7

Toelichting
Zie punt 9.3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

15-10-2019
2
15-01-2020
3

14-04-2020
4

07-10-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

18-07-2019
1

De curator heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid,
onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. Naar aanleiding daarvan heeft
de curator stukken bij bestuurder, de heer Dijkmans, opgevraagd. Ook is aan
hem verzocht onduidelijkheden toe te lichten. De heer Dijkmans heeft
nagelaten de vragen van de curator volledig te beantw oorden. Ook ontving de
curator niet alle opgevraagde stukken en informatie. Gelet op het belang van
de boedel bij opheldering en beantw oording heeft de curator de rechtercommissaris verzocht de heer Dijkmans op te roepen voor
faillissementsverhoor. Dat verhoor zal plaatsvinden op 22 januari 2020.

15-01-2020
3

De curator heeft zijn verzoek tot het houden van een faillissementsverhoor
ingetrokken, nadat alsnog alle verzochte informatie is verstrekt.

14-04-2020
4

Op basis van die informatie heeft de curator een viertal betalingen als
paulianeus bestempeld en een drietal partijen aangeschreven, met het
verzoek om tot terugbetaling van de onverschuldigd betaalde bedragen over
te gaan. Een partij heeft aan dat verzoek direct gehoor gegeven. Met een
partij is de curator, na enig corresponderen, in gesprek over een
betalingsregeling. De laatste partij is inmiddels gesommeerd, nadat geen
gehoor gegeven is aan het terugbetalingsverzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie.

18-07-2019
1

Een oud w erknemer van Euracon heeft op 16 juni 2019 (enkele) oud klanten
van Euracon aangeschreven, om klanten over te halen hun onderhoud bij hem
onder te brengen. De curator heeft de oud w erknemer op 25 juni 2019
aangeschreven, aansprakelijk gesteld en gesommeerd om informatie omtrent
zijn actie aan te leveren.

15-10-2019
2

Omdat de oud w erknemer daaraan geen gehoor gaf, heeft op 7 augustus
2019 heeft een getuigenverhoor plaatsgevonden door de rechter-commissaris.
De oud w erknemer heeft onder ede (onder andere) verklaard dat hij naar
aanleiding van de brieven geen w erkzaamheden heeft verricht voor oud
klanten van Euracon. Ook zijn er geen afspraken met oud klanten tot stand
gekomen.
De curator beraadt zich nog over eventuele vervolgstappen.
De oud w erknemer heeft verklaard geen inkomsten te hebben en geen W W uitkering te hebben aangevraagd.
De curator zal de w erkzaamheden met betrekking tot het treffen van een
betalingsregeling voortzetten. Indien de derde partij in gebreke blijft met
terugbetaling, zal de curator zich beraden op vervolgstappen.

14-04-2020
4

Vanw ege het mogelijk ontbreken van verhaalsmogelijkheden, afgezet tegen
de te maken kosten en het ontbreken van bew ijs van benadeling, ziet de
curator af van verdere maatregelen jegens de oud w erknemer. Afgerond

14-07-2020
5

Inmiddels is met één partij een betalingsregeling overeengekomen en zijn de
eerste tw ee termijnbedragen door de curator ontvangen.
Met de andere partij is inhoudelijk over en w eer gecorrespondeerd. Diverse
pogingen om de kw estie in der minne te beslechten mochten niet baten. Gelet
op de hoogte van de vordering ad € 8.260,00, te vermeerderen met rente en
kosten, zal de curator met toestemming van de rechter-commissaris
terugbetaling van het onverschuldigd betaalde in rechte afdw ingen.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het UW V en de verhuurder hebben een boedelvordering, naast de
faillissementskosten.

Toelichting
Zie onder 9.
PlasBossinade Advocaten N.V. heeft een boedelvordering vanw ege de
proceskostenveroordelingen ad € 1.185,00.

18-07-2019
1

07-10-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet ingediend.

Toelichting
Nog niet ingediend.

18-07-2019
1

15-10-2019
2

€ 13.004,76

15-01-2020
3

€ 13.004,76

14-04-2020
4

€ 13.004,76

14-07-2020
5

€ 13.004,76

07-10-2020
6

€ 13.004,76

07-10-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

Toelichting
Nog niet ingediend.

18-07-2019
1

15-10-2019
2

€ 30.725,99

15-01-2020
3

€ 30.725,99

14-04-2020
4

€ 32.435,59

14-07-2020
5

€ 32.435,59

07-10-2020
6

€ 32.435,59

07-10-2021
7

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 200,93

18-07-2019
1

14-04-2020
4

Toelichting
vordering van voormalig w erknemer, betreft opgebouw de reserve uren.
€ 200,93

14-07-2020
5

€ 200,93

07-10-2020
6

€ 200,93

07-10-2021
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

18-07-2019
1

20

15-10-2019
2

20

15-01-2020
3

21

14-04-2020
4

22

14-07-2020
5

22

07-10-2020
6

23

07-10-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 165.848,49

18-07-2019
1

Toelichting
De vordering van de bank bedraagt € 104.799,92.
€ 166.616,24

15-10-2019
2

€ 166.616,24

15-01-2020
3

€ 166.658,55

14-04-2020
4

€ 168.736,47

14-07-2020
5

€ 168.736,47

07-10-2020
6

€ 173.032,34

07-10-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op de verw achte boedelschulden, met name de vordering van het UW V
en de verhuurder, is de verw achting van de curator dat het faillissement zal
eindigen zonder dat er een uitkering aan de schuldeisers kan w orden gedaan.

18-07-2019
1

Ook bij ontvangst van de onverschuldigd betaalden bedragen, blijft de
verw achting van de curator dat het faillissement zal eindigen zonder dat er
een uitkering aan de schuldeisers kan w orden gedaan.

14-04-2020
4

Nog niet bekend.

07-10-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, aanschrijven crediteuren.

18-07-2019
1

Afgerond.

07-10-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

18-07-2019

1
PlasBossinade Advocaten N.V., gevestigd te Groningen.

07-10-2020
6

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-07-2019
1

De curator vordert ten eerste verklaring voor recht dat betalingen door failliet
aan de w ederpartij buitengerechtelijk zijn vernietigd. De curator vordert
derhalve terugbetaling van de onverschuldigde betaalde bedragen. Tevens
vordering van de w ettelijke rente en (buitengerechtelijke incasso) kosten.

07-10-2020
6

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-07-2019
1

De w ederpartij is op 16 juli 2020 gedagvaard en de zaak staat op de rol van 4
november a.s. voor conclusie van antw oord aan de zijde van de w ederpartij.

07-10-2020
6

De kantonrechter heeft op basis van een betalingsafspraak tussen failliet en
PlasBossinade, vlak voor datum faillissement, aangenomen dat er geen
sprake w as van een onverplichte rechtshandeling. Om die reden zijn de
vorderingen afgew ezen.

07-10-2021
7

Daarbij is de kantonrechter er aan voorbij gegaan dat de curator het
samenstel van rechtshandelingen, dat tot de gew raakte betalingen heeft
geleid, w aaronder voornoemde betalingsafspraak, heeft vernietigd. Zulks
w ordt bevestigd in het proces-verbaal van de mondelinge behandeling, dat
op verzoek van de curator, na het w ijzen van vonnis, is opgesteld.
De curator heeft na het w ijzen van vonnis opnieuw getracht om, mede op
basis van het proces-verbaal, tot een minnelijke oplossing te komen. Nadat
pogingen daartoe zijn gestrand, heeft de curator hoger beroep ingesteld
middels een hoger beroep dagvaarding met grieven.
De curator heeft in hoger beroep verzocht de vorderingen alsnog toe te
w ijzen.

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

18-07-2019
1

opstellen dagvaarding.

07-10-2020
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verdere inventarisatie, oorzakenonderzoek, onderzoek aansprakelijkheden,
uitw inning debiteuren.

18-07-2019
1

Voortzetten van inventarisatie, oorzakenonderzoek, onderzoek
aansprakelijkheden, uitw inning debiteuren.

15-10-2019
2

Na het faillissementsverhoor zal de curator zijn verdere aanpak bepalen.

15-01-2020
3

Terugvorderen onverschuldigd betaalde bedragen.

14-04-2020
4

Dagvaarden.

14-07-2020
5

De dagvaarding is inmiddels betekend, voor verdere informatie zie punt 9.

07-10-2020
6

Procedure in hoger beroep.

07-10-2021
7

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

18-07-2019
1

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

15-10-2019
2

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

15-01-2020
3

De verw achting is dat het faillissement nog zeker zes maanden zal voortduren.

14-04-2020
4

De verw achting is dat het faillissement nog zeker zes maanden zal voortduren.

14-07-2020
5

Gelet op de procedure zal het faillissement nog zeker zes maanden (of langer)
voortduren.

07-10-2020
6

Gelet op de procedure zal het faillissement nog zeker zes maanden (of
langer) voortduren.

07-10-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
7-1-2022

07-10-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Inventarisatie.

18-07-2019
1

Afgerond.

14-07-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

