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

17
29-04-2021
F.19/14/181
NL:TZ:0000011023:F001
29-07-2014

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr R. Klarus

Algemene gegevens
Naam onderneming
Schipper Handelsonderneming B.V.

26-04-2018
5

Gegevens onderneming
Schipper Handelsonderneming B.V.

26-04-2018
5

Activiteiten onderneming
In het uittreksel van de Kamer van Koophandel is opgenomen dat failliet een
groothandel is
gespecialiseerd in overige bouw materialen alsmede het ontplooien van
handelsactiviteiten
onder meer op het gebied van bouw . De heer A.R. Schipper heeft de curator
kenbaar gemaakt
dat failliet zich richtte op de productie en verkoop van houten bijgebouw en
(schuren, etc).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2013

€ -965.710,00

€ 767.198,00

2012

€ -512.068,00

€ 1.271.241,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

26-04-2018
5

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

26-04-2018
5

Toelichting
De heer Schipper heeft de curator kenbaar gemaakt dat alle w erknemers per
maart 2014
in dienst zijn getreden bij Schipper Houtbouw B.V. (een vennootschap van de
heer Schipper).

Boedelsaldo
€ 23.814,99

26-04-2018
5

€ 23.844,69

02-08-2018
6

€ 23.874,76

31-10-2018
7

€ 23.884,90

08-02-2019
8

€ 23.884,90

01-08-2019
10

€ 23.884,90

01-11-2019
11

€ 23.884,90

30-01-2020
12

€ 23.884,90

01-05-2020
13

€ 23.884,90

31-07-2020
14

€ 23.884,90

30-10-2020
15

€ 33.884,90

29-04-2021
17

Verslagperiode
van
19-1-2018
t/m
24-4-2018

26-04-2018
5

van
25-4-2018

02-08-2018
6

t/m
22-7-2018
van
23-7-2018

31-10-2018
7

t/m
19-10-2018
van
19-10-2018

08-02-2019
8

t/m
6-2-2019
van
7-2-2019

03-05-2019
9

t/m
19-4-2019
van
20-4-2019

01-08-2019
10

t/m
19-7-2019
van
20-7-2019

01-11-2019
11

t/m
25-10-2019
van
26-10-2019

30-01-2020
12

t/m
26-1-2020
van
27-1-2020

01-05-2020
13

t/m
27-4-2020
van
28-4-2020

31-07-2020
14

t/m
28-7-2020
van
29-7-2020
t/m
27-10-2020

30-10-2020
15

van
28-10-2020

29-01-2021
16

t/m
27-1-2021
van
28-1-2021

29-04-2021
17

t/m
28-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

271 uur 6 min

6

0 uur 48 min

7

1 uur 0 min

8

9 uur 12 min

9

1 uur 6 min

10

0 uur 54 min

11

5 uur 18 min

12

1 uur 30 min

13

2 uur 36 min

14

22 uur 12 min

15

22 uur 30 min

16

7 uur 24 min

17

3 uur 30 min

totaal

349 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren in verslagperiode:
13,2
3,9
0,9
2,9
Bestede uren totaal
261,0
265,3
266,2
269,1

26-04-2018
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Tot 16 april 2013 w as R.V.S.W . Holding B.V. (de heer R. van Suchtelen)
bestuurder van
failliet. Uit de handelshistorie van de Kamer van Koophandel blijkt dat er vanaf
16 april 2013
geen bestuurder meer ingeschreven staat. Uit informatie verstrekt door de
heer A.R. Schipper
dan w el de voormalig advocaat van failliet blijkt dat de heer A.R. Schipper
beslissingen binnen
de vennootschap heeft genomen gericht op voortzetting van de activiteiten
van failliet na 16
april 2014.

26-04-2018
5

1.2 Lopende procedures
Geen.

26-04-2018
5

1.3 Verzekeringen
Geen.

26-04-2018
5

1.4 Huur
De heer A.R. Schipper heeft kenbaar gemaakt dat alle huurovereenkomsten
zijn beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

26-04-2018
5

1.5 Oorzaak faillissement
De heer A.R. Schipper dan w el de voormalig advocaat van failliet heeft de
curator het
navolgende kenbaar gemaakt. Failliet stond er eind 2013 financieel niet goed
voor en had voor
continuering van de activiteiten een aanvullende financiering nodig. De
huisbankier w enste
deze aanvullende financiering niet zonder voorw aarden te verstrekken.
Daarnaast w erd begin 2014 duidelijk dat de resultaten van 2013 tegenvielen.
Gezien deze omstandigheden zijn de activiteiten van failliet gestaakt per 28
februari 2014. De heer Schipper heeft de curator kenbaar gemaakt dat er per
28 februari 2014 geen voorraden meer w aren. De lopende
opdrachten/w erkzaamheden zijn door failliet afgerond. Aangezien er geen
inkomsten meer w aren, kon failliet niet aan haar verplichtingen voldoen.
Uiteindelijk heeft de huisbankier op 30 juni 2014 het faillissement
aangevraagd. Op 29 juli 2014 is het faillissement uitgesproken.

Uit nadere informatie van de heer Schipper is gebleken dat de w erkzaamheden
van failliet zijn gestaakt per 28 februari 2014. Per 1 maart 2014 heeft de
vennootschap Schipper Houtbouw B.V. een aanvang gemaakt met dezelfde
activiteiten op dezelfde bedrijfslocatie te Nieuw -Buinen. De curator onderzoekt
of sprake is van overgang van onderneming c.q. of Schipper Houtbouw B.V.
activa heeft overgenomen van failliet. Het is de curator gebleken dat op 18 mei
2015 in het handelsregister van de KvK is geregistreerd dat Schipper
Houtbouw B.V. is ontbonden alsmede is opgehouden te bestaan omdat geen
bekende baten meer aanw ezig zijn per 18 mei 2015. Thans w orden de
activiteiten vermoedelijk uitgevoerd binnen de vennootschap Schipper
Houw bouw Producties B.V. Op 6 september 2016 is het bedrijf Prefab
Constructie Nieuw Buinen B.V. (voorheen handelend onder de naam Schipper
Houw bouw Producties B.V.) failliet verklaard.

26-04-2018
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

26-04-2018
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
40

26-04-2018
5

Toelichting
De heer Schipper heeft de curator kenbaar gemaakt dat alle w erknemers per
maart 2014
in dienst zijn getreden bij Schipper Houtbouw B.V. (een vennootschap van de
heer Schipper).

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
n.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond.

26-04-2018
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Het is de curator niet gebleken dat er onroerende zaken in eigendom zijn van
failliet.
Opgemerkt w ordt dat er diverse onroerende zaken in eigendom zijn van
vennootschappen
gelieerd aan failliet of gelieerd aan (familie van) de heer Schipper.

26-04-2018
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Afgerond

3.3 Bedrijfsmiddelen

26-04-2018
5

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

2 auto's

€ 14.146,95

€ 1.487,77

totaal

€ 14.146,95

€ 1.487,77

Toelichting bedrijfsmiddelen
De activiteiten van failliet zijn per 28 februari 2014 gestaakt. De curator heeft
geen activa van failliet aangetroffen.

26-04-2018
5

Volgens informatie van de heer Schipper w erden alle bedrijfsmiddelen gehuurd
van Gihabo
Vastgoed B.V.. Voormelde vennootschap is failliet verklaard op 14 oktober
2014 met
benoeming van mr. R. Klarus als curator. De curator is gebleken dat de
bedrijfsmiddelen
daadw erkelijk in eigendom toebehoren van Gihabo Vastgoed B.V.
Het is de curator gebleken dat een tw eetal auto's op naam van failliet stonden.
Voormelde
auto's zijn ingeleverd bij de curator en ter veiling aangeboden. De auto's zijn
geveild. De
opbrengst van beide auto's betrof € 14.146,95 (w aarvan € 1.846,95 BTW ),
w aarvan in
mindering w ordt gebracht de veilingkosten € 1.851,30 (w aarvan
€ 321,30 BTW ). Het bedrag van € 12.295,65 is ontvangen op de
boedelrekening.
Aangezien de voertuigen verpand zijn aan de bank, dient de opbrengst minus
boedelbijdrage
overgemaakt te w orden naar de bank. De curator heeft een afreken voorstel
verstuurd naar de bank. Na akkoord van de bank zal het bedrag minus
boedelbijdrage w orden overgemaakt naar de bank.
Er is in overleg met de bank een bedrag van € 12.295,65 - € 1.487,77 (incl.
BTW ) = €
10.807,88 overgemaakt naar de bank.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering op failliet w aarop het bodemvoorrecht van
toepassing is.

26-04-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

26-04-2018
5

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De activiteiten van failliet zijn per 28 februari 2014 gestaakt. De curator heeft
geen activa van failliet aangetroffen.

26-04-2018
5

Aanvankelijk stelde de heer Schipper dat er geen voorraden en onderhanden
w erk bij failliet
aanw ezig w as per 1 maart 2014. Nadien is gebleken dat hier w el sprake van
w as en dat deze zijn overgegaan naar Schipper Houtbouw B.V. De curator
voert nader onderzoek uit.
De curator is gebleken dat er per 1 maart 2014 w el degelijk voorraden en
onderhanden w erk
aanw ezig moet zijn gew eest. De curator voert nader onderzoek uit naar de
w aarde. De curator is gebleken dat aanw ezig voorraden en onderhanden w erk
per 1 maart 2014 zijn overgegaan naar Schipper Houtbouw B.V. De curator
onderzoekt of hiermee sprake is van onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus
handelen gezien de omstandigheid dat geen bedragen zijn betaald voor de
overname van de voorraad en het onderhanden w erk in relatie tot de
eventuele w aarde van deze activa. Zie onder 7. Rechtmatigheid

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nadere verslaglegging onder 7. Rechtmatigheid. Afgerond.

26-04-2018
5

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Het is de curator gebleken dat Schipper Houtbouw B.V. onder dezelfde
handelsnaam als
failliet haar w erkzaamheden uitvoert. Het betreft de handelsnaam 'Schipper
Houtbouw '
Eveneens zijn de voormalige telefoonnummers van failliet overgegaan naar
Schipper
Houtbouw B.V. De curator onderzoekt of Schipper Houtbouw B.V. alsnog een
vergoeding dient te betalen voor overname van goodw ill/handelsnaam.

26-04-2018
5

Per eind mei 2015 w ordt de handelsnaam (of logo) gevoerd door Schipper
Producties B.V. De curator onderzoek de eventuele vordering ten aanzien van
de overname van de handelsnaam c.q. goodw ill.
Aangezien geen vergoeding is betaald voor overname van goodw ill
(handelsnaam, etc)
onderzoekt de curator of hiermee sprake is van onbehoorlijk bestuur c.q.
paulianeus handelen.
Zie onder 7. Rechtmatigheid.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nadere verslaglegging onder 7. Rechtmatigheid. Afgerond.

26-04-2018
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 200.000,00

€ 7.334,66

€ 5.000,00

€ 200.000,00

€ 7.334,66

€ 5.000,00

Toelichting debiteuren
Vooralsnog heeft de curator geen actueel overzicht ontvangen van de
debiteurenportefeuille.
De curator heft een actueel overzicht ontvangen. De totale
debiteurenportefeuille bedraagt
circa € 200.000,00. De curator heeft alle debiteuren alsnog gesommeerd te
betalen. Een
beperkt aantal debiteuren hebben na sommatie van de curator direct het
openstaande bedrag voldaan (totaal € 7.334,66). Een merendeel van de
debiteuren hebben kenbaar gemaakt dat zij geen gelden verschuldigd zijn aan
failliet vanw ege tekortkomingen in de uitgevoerde w erkzaamheden dan w el
dat zij hun vordering kunnen verrekenen. De curator onderzoekt de verw eren
van de debiteuren.

26-04-2018
5

De curator onderzoekt de mogelijkheid om een beperkt aantal debiteuren te
innen. Het
merendeel van de debiteuren heeft verw eer gevoerd en in veel gevallen is het
niet opportuun om nadere maatregelen te nemen.

Boedelbijdrage:
10% van het geïnde bedrag met een minimaal bedrag van € 5.000,00.
Aangezien een bedrag van € 7.334,66 van debiteuren is ontvangen, is het een
bedrag van
€ 7.334,66-€ 5.000,00 = € 2.334,66 overgemaakt naar de bank (als afrekening
met de
pandhouder).
De curator acht de debiteuren niet verder inbaar. Diverse debiteuren hebben
kunnen onderbouw en dat door de w erkzaamheden (of niet volledig
uitgevoerde w erkzaamheden) schade is ontstaan (veelal hoger dan de
openstaande vordering). De w erkzaamheden zijn afgerond.

03-05-2019
9

Naar aanleiding van de door de feitelijk leidinggevende gegeven toelichting
verricht de curator opnieuw onderzoek naar enige (de feitelijk leidinggevende
niet betreffende) posten in de administratie.

29-04-2021
17

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nader onderzoek naar het innen van de debiteuren (in overleg met
pandhouder/bank).

26-04-2018
5

Afgerond.

03-05-2019
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 590.642,98

26-04-2018
5

Toelichting vordering van bank(en)
De huisbankier (Rabobank) heeft een vordering van € 590.642,98.

5.2 Leasecontracten
Geen.

26-04-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een pandrecht op de inventaris, voorraden en vorderingen op
derden.

26-04-2018
5

5.4 Separatistenpositie
Op grond van het pandrecht heeft de bank een separatistenpositie.

26-04-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen.

26-04-2018
5

5.6 Retentierechten
Geen.

26-04-2018
5

5.7 Reclamerechten
Geen.

5.8 Boedelbijdragen

26-04-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
€ 10.000,00

26-04-2018
5

Toelichting
De Rabobank heeft een boedelkrediet verstrekt van € 10.000,00.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met bank ivm inning debiteuren.

26-04-2018
5

Afgerond. Zie debiteuren.

03-05-2019
9

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van failliet w aren reeds gestaakt per 28 februari 2014.

26-04-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
-

26-04-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afgerond.

26-04-2018
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten van failliet w aren reeds gestaakt per 28 februari 2014. De heer
A.R. Schipper
exploiteert binnen zijn vennootschap Schipper Houtbouw B.V. dezelfde
activiteiten. Eveneens
heeft Schipper Houtbouw B.V. de w erknemers van failliet overgenomen
alsmede bepaalde
activiteiten voortgezet. De curator voert nader onderzoek uit (zie onder 7.
Rechtmatigheid).

6.5 Verantwoording

26-04-2018
5

6.5 Verantwoording
-

26-04-2018
5

6.6 Opbrengst
€ 0,01

26-04-2018
5

Toelichting
-

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,01

26-04-2018
5

Toelichting
-

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgerond.

26-04-2018
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft (een deel van) de boekhouding ontvangen.
Naar aanleiding van de correspondentie met de bestuurder voert de curator
nader onderzoek
uit.

26-04-2018
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2012 is gedeponeerd op 17 februari 2014. De
jaarrekening van 2013 is
niet gedeponeerd (w el in concept beschikbaar gesteld aan de curator).

26-04-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

26-04-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator voert nader onderzoek uit.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

26-04-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator voert nader onderzoek uit. De curator w enst meer duidelijkheid te
krijgen over de
overgang van onderneming medio februari en maart 2014 (naar Schipper
Houtbouw B.V.).

26-04-2018
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator voert nader onderzoek uit.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

26-04-2018
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft het bestuur c.q. feitelijk beleidsbepaler aansprakelijk gesteld
(zow el inzake Schipper Handelsonderneming B.V. als in Gihabo Vastgoed B.V.).
De curator heeft verw eer ontvangen en voert nader onderzoek uit.

31-10-2018
7

Verslag 16: In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de voormalig
bestuurders nogmaals aangeschreven.

08-02-2019
8

Naar aanleiding van de brieven van de curator heeft er geen contact met de
bestuurders meer plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal de
curator w ederom met de bestuurders in contact treden over de openstaande
punten.

01-11-2019
11

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de feitelijk leidinggevende
aansprakelijk gesteld naar aanleiding van enige onregelmatigheden die
hebben plaatsgevonden in de periode voorafgaand aan het faillissement,
alsmede een verzuim inzake de deponering van de jaarrekeningen. Naar
aanleiding van deze aansprakelijkstelling hebben de curator en de feitelijk
leidinggevende elkaar gesproken en is onderzocht of een minnelijke regeling
mogelijk is. Hiertoe heeft de feitelijk leidinggevende een voorstel aan de
boedel gedaan, w elk voorstel door de curator te licht bevonden is. Alvorens al
dan niet een procedure te entameren heeft de curator nog (onder voorbehoud
van toestemming rechter-commissaris) een tegenvoorstel gedaan. In de
komende verslagperiode verw acht de curator hierover uitsluitsel te ontvangen.

31-07-2020
14

De curator en de feitelijk leidinggevende zijn nog met elkaar in gesprek over de
onderw erpen w elke hiervoor in de verslaglegging naar voren zijn gekomen.

30-10-2020
15

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een onderbouw de toelichting
van de feitelijk leidinggevende ontvangen over zijn betrokkenheid bij de
ondernemingsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap.
Ook is de feitelijk leidinggevende, aan de hand van de administratie, nader
ingegaan op de openstaande vragen van de curator over de oorzaken van het
faillissement en de overgang van de ondernemingsactiviteiten, inclusief activa,
die voorafgaand aan het faillissement heeft plaatsgevonden.
Deze uitkomst maakt dat de curator diens aansprakelijkstelling van de feitelijk
leidinggevende niet verder zal vervolgen. Daarmee is het
rechtmatigheidsonderzoek van de curator aangaande de feitelijk
leidinggevende tot een einde gekomen.
De curator en de feitelijk leidinggevende hebben overeenstemming bereikt
over de afhandeling van de laatste openstaande vragen in het
rechtmatigheidsonderzoek. In dat kader is afgesproken dat feitelijk
leidinggevende een bedrag ad € 10.000,- aan de boedel zal voldoen.
De rechter-commissaris in het faillissement heeft toestemming verleend voor
het aangaan van de gemaakte afspraken.

29-01-2021
16

Conform de gemaakte afspraken dient de feitelijk leidinggevende de
overeengekomen betaling uiterlijk aan het begin van de komende
verslagperiode voldaan te hebben.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator is gebleken dat de activiteiten van failliet per 1 maart 2015 zijn
uitgevoerd door
Schipper Houtbouw B.V.. Eveneens heeft Schipper Houtbouw B.V. de nog
aanw ezig voorraad per 1 maart 2014 meegenomen c.q. gebruikt.

26-04-2018
5

Daarnaast is het onderhanden w erk (per 1 maart 2014) (deels) uitgevoerd
door Schipper
Houtbouw B.V. Eveneens heeft Schipper Houtbouw B.V. per 1 maart 2014
gebruik gemaakt
van de handelsnaam, telefoonnummers, etc van failliet (goodw ill). De curator is
niet gebleken dat enige vergoeding is voldaan voor het overnemen van
voormelde activa. De curator onderzoekt of hiermee sprake is van onbehoorlijk
bestuur c.q. paulianeus handelen van de bestuurder(s) en/of feitelijk
leidinggevende(n) van failliet. De curator voert nader onderzoek uit.
De curator is voornemens een beroep te doen op het Garantiefonds curatoren.
De curator
w enst nadere onderzoek te doen naar (het ontbreken van) de deugdelijkheid
van de
administratie en het gevoerde beleid (onder andere in relatie tot de overdracht
van diverse
activa naar een derde c.q. vennootschap van de heer A.R. Schipper). De
curator heeft
machtiging van de Rechter-Commissaris ontvangen.
De curator is voornemens de bestuurders en/of feitelijk beleidsbepalers aan te
schrijven in het kader van onbehoorlijk bestuur. Met name is van belang de
overgang van diverse activa
zonder betaling te hebben ontvangen.
De curator heeft een beroep gedaan op het Garantiefonds voor curatoren.
De curator heeft uit hoofde van het Garantiefonds voor curatoren een
aanvullend budget
ontvangen teneinde nader onderzoek uit te (laten) voeren naar (het
ontbreken van) de
deugdelijkheid van de administratie en het gevoerde beleid.
De curator heeft de bestuurders c.q. feitelijk beleidsbepalers aansprakelijk
gesteld voor het
tekort in het faillissement. Inmiddels heeft de curator een reactie op de
aansprakelijkstelling
ontvangen. De curator zal hierop reageren en een vervolg geven aan de
aansprakelijkstelling.
De curator correspondeert met de bestuurders / feitelijk beleidsbepalers.
Correspondentie bestuurder en onderzoek administratie.
De curator heeft de bestuurder aangeschreven en een reactie ontvangen. De
curator
voert nader onderzoek uit.
Verslag 14: de curator voert onderzoek uit.
Verslag 15: uitvoeren onderzoek

02-08-2018
6

Verslag 16: uitvoeren onderzoek en voeren dialoog met bestuurders.

08-02-2019
8

Aanschrijven van de bestuurders in verband met rechtsmatigheidsvragen.

01-08-2019

10
De curator heeft de bestuurders (opnieuw ) aangeschreven.

30-01-2020
12

Nogmaals aanschrijven bestuurder(s) ivm uitblijven reactie.

01-05-2020
13

Onderhandelingen met bestuurder over aansprakelijkstelling.

31-07-2020
14

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

26-04-2018
5

02-08-2018
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

26-04-2018
5

02-08-2018
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.4 Andere pref. crediteuren

26-04-2018
5

02-08-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

26-04-2018
5

02-08-2018
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

26-04-2018
5

02-08-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

Toelichting
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

26-04-2018
5

02-08-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

26-04-2018
5

Nog niet bekend.

02-08-2018
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Corresponderen met crediteuren.

26-04-2018
5

Corresponderen met crediteuren.

02-08-2018
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

26-04-2018
5

9.2 Aard procedures
-

26-04-2018
5

9.3 Stand procedures
-

26-04-2018
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Afgerond.

26-04-2018
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie w erkzaamheden.

26-04-2018
5

Alleen het rechtmatigheidsonderzoek dient afgerond te w orden. Eveneens zal
de curator de komende verslagperiode de bestuurders aansprakelijk stellen
(pauliana of bestuurdersaansprakelijkheid).

30-01-2020
12

Nogmaals aanschrijven bestuurder(s) ivm uitblijven reactie.

01-05-2020
13

Onderhandelingen bestuurder ivm aansprakelijkstelling.

31-07-2020
14

Controle mogelijk openstaande posten administratie.

29-04-2021
17

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

10.3 Indiening volgend verslag

26-04-2018
5

10.3 Indiening volgend verslag
29-7-2021

29-04-2021
17

10.4 Werkzaamheden overig
Innen debiteuren en overleg met pandhouder;
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;
Corresponderen met crediteuren.
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Correspondentie bestuurder en onderzoek rechtmatigheid.
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

26-04-2018
5

Verslag 14: uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Verslag 15: uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

02-08-2018
6

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

03-05-2019
9

Aanschrijven van de bestuurders in verband met rechtsmatigheidsvragen.

01-08-2019
10

Zie plan van aanpak.

30-01-2020
12

Bijlagen
Bijlagen

