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

9
21-11-2019
F.16/17/415
NL:TZ:0000015602:F001
26-09-2017

R-C
Curator

mr. J. Haeck
mr W. Ploeg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Peter Prins W oerden B.V.

07-05-2018
3

Gegevens onderneming
Peter Prins W oerden B.V., mede h.o.d.n:
- PPW Installatie Management.

07-05-2018
3

Activiteiten onderneming
- ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies;
- de advisering op het gebied van elektrotechniek, w erktuigbouw kundige
installaties en transportinstallaties;
-het uitvoeren van managementtaken (in de ruimste zin van het w oord)

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2012

€ 265.606,00

€ 267.435,00

€ 1.703.893,00

2013

€ 231.822,00

€ 133.718,00

€ 1.807.986,00

2014

€ 205.695,00

€ 308.966,00

€ 2.115.897,00

2015

€ 120.532,00

€ 45.458,00

€ 2.170.136,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

07-05-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

07-05-2018
3

Boedelsaldo
€ 11.439,41

07-05-2018
3

€ 47.857,23

13-08-2018
4

€ 73.361,68

21-11-2018
5

€ 83.367,24

21-02-2019
6

€ 86.219,58

22-05-2019
7

€ 99.226,25

22-08-2019
8

€ 132.733,16

21-11-2019
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-2-2018

07-05-2018
3

t/m
7-5-2018
van
8-5-2018

13-08-2018
4

t/m
13-8-2018
van
14-8-2018

21-11-2018
5

t/m
21-11-2018
van
22-11-2018

21-02-2019
6

t/m
21-2-2019
van
22-2-2019

22-05-2019
7

t/m
22-5-2019
van
23-5-2019

22-08-2019
8

t/m
22-8-2019
van
23-8-2019
t/m
21-11-2019

Bestede uren

21-11-2019
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

8 uur 12 min

4

5 uur 42 min

5

1 uur 48 min

6

3 uur 18 min

7

2 uur 18 min

8

1 uur 6 min

9

5 uur 36 min

totaal

28 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie verslag 1.

07-05-2018
3

1.2 Lopende procedures
Zie verslag 1.

07-05-2018
3

1.3 Verzekeringen
Zie verslag 1 en 2.

07-05-2018
3

1.4 Huur
Zie verslag 1.

07-05-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
Zie verslag 1.

07-05-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

07-05-2018
3

Toelichting
De enige w erknemer van de gefailleerde vennootschap betreft de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

07-05-2018
3

Toelichting
In het jaar voor het uitspreken van het faillissement w as de bestuurder ook de
enige w erknemer van de gefailleerde vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Aangezien de bestuurder geen arbeidsovereenkomst had met de
gefailleerde vennootschap, w as er geen aanleiding om een
arbeidsovereenkomst op te zeggen.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Met betrekking tot het personeel zijn door mij geen w erkzaamheden meer te
verrichten.

07-05-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken die
in eigendom aan de gefailleerde
vennootschap toebehoren.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

07-05-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

07-05-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Hiervan is geen sprake.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.

07-05-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

07-05-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

07-05-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Er is geen sprake van voorraden.
Op de datum van het uitspreken van het
faillissement w as er geen sprake van
onderhanden w erk.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

07-05-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

3.8 Andere activa

07-05-2018
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 181,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 181,50

€ 0,00

Mobiele telefoonaansluiting
Aandelen Applied Building & Environmental
Technology Int.
totaal

Toelichting andere activa
Mobiele telefoonaansluiting:
Voor w at betreft de telefoonaansluiting verw ijs ik naar hetgeen ik hieromtrent
in het eerste verslag heb gemeld.

07-05-2018
3

Aandelen:
Zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, is de gefailleerde vennootschap
bestuurder en enig aandeelhouder van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Applied Building & Environmental Technology Int. Er
heeft zich bij mij geen enkele partij gemeld, die heeft aangegeven
geïnteresseerd te zijn in een overname van de aandelen in laatstgenoemde
vennootschap.
In het tw eede verslag heb ik gemeld, dat het mij, het geheel overziend, de
meest aangew ezen w eg lijkt om Applied Building & Environmental Technology
Int. B.V. te ontbinden door middel van een zogenaamde turboliquidatie. In
haar beschikking van 11 april 2018 heeft de rechter-commissaris mij
toestemming verleend om een aandeelhoudersbesluit te nemen, w aarin w ordt
besloten om Applied Building & Environmental Technology Int. B.V. op grond
van artikel 2:19 lid 1 BW te ontbinden en hiervan vervolgens op grond van
artikel 2:19 lid 4 BW opgave te doen bij de Kamer van Koophandel.
Het hiervoor genoemde aandeelhoudersbesluit is genomen op 16 april 2018.
Aan de Kamer van Koophandel is inmiddels ook het verzoek gedaan om het
aandeelhoudersbesluit in te schrijven in het handelsregister.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Met betrekking tot de overige activa zijn door mij geen w erkzaamheden meer
te verrichten.

07-05-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Een rekening-courantvordering op de
bestuurder.

€ 1.270.493,80

€ 136.414,03

Boedelbijdr.
€ 0,00

Beschrijving
Een vordering uit hoofde van een
overeenkomst van geldlening met de
bestuurder.
totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 400.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.670.493,80

€ 136.414,03

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In het eerste verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap uit
hoofde van een rekening-courantverhouding een vordering op haar bestuurder
heeft van in totaal € 1.270.493,80. Voorts heeft de gefailleerde vennootschap,
uit hoofde van een overeenkomst van geldlening, een vordering op haar
bestuurder van in totaal € 400.000,--. De bestuurder heeft, zoals ik ook in de
vorige verslagen heb gemeld, aangegeven dat hij ter zake van de vorderingen
van de gefailleerde vennootschap w il nadenken over een voorstel. Ter
aanvulling op hetgeen ik hieromtrent in de vorige verslagen heb gemeld, merk
ik het navolgende op.

07-05-2018
3

De bestuurder heeft bij ASR een lijfrentevoorziening. Uit de stukken die ik
hieromtrent van ASR heb mogen ontvangen, blijkt dat de afkoopw aarde van
deze lijfrentevoorziening per 25 april € 75.814,82. Indien de
lijfrentevoorziening daadw erkelijk w ordt afgekocht, resteert er, zo blijkt uit een
brief van ASR na aftrek van belastingen en revisierente, een bedrag van in
totaal € 21.228,15. De bestuurder heeft aangegeven dat hij, ter gedeeltelijke
voldoening van zijn schuld aan de gefailleerde vennootschap, bereid is om
vrijw illig mee te w erken aan het afkopen van de lijfrentevoorziening bij ASR. De
hiervoor benodigde stukken zullen spoedig aan ASR w orden toegestuurd.
De bestuurder heeft mij in de afgelopen verslagperiode verteld dat hij, ter
voldoening van zijn schuld aan de gefailleerde vennootschap en ter
voorkoming van een verkoop van zijn w oning, bezig is te onderzoeken of het
mogelijk is om een aanvullende hypothecaire geldlening te verkrijgen. De
eerste aanvraag hieromtrent van de bestuurder is afgew ezen. In zijn emailbericht van 30 april 2018 heeft de bestuurder mij bericht dat er nog een
aanvraag voor het verhogen van de hypothecaire geldlening in behandeling is.
Ik zal de beslissing op deze aanvraag afw achten, alvorens ter zake van de
vorderingen uit hoofde van de rekening-courantverhouding en de
overeenkomst van geldlening verdere (rechts)maatregelen tegen de
bestuurder te treffen.
Zoals ik in het derde verslag reeds heb gemeld, heeft de bestuurder bij ASR
een lijfrentevoorziening. Voorts heb ik gemeld dat de bestuurder vrijw illig
bereid is om mee te w erken aan het afkopen van deze lijfrentevoorziening. Dit
alles ter (gedeeltelijke) voldoening van de schuld van de bestuurder aan de
gefailleerde vennootschap.
In de afgelopen verslagperiode zijn alle benodigde formaliteiten geregeld voor
het daadw erkelijk afkopen van de lijfrentevoorziening. Nadat dit allemaal w as
geregeld, heeft ASR de afkoopw aarde van de lijfrentevoorziening, in totaal €
36.414,03, overgemaakt naar de faillissementsrekening. Dit bedrag strekt in
mindering op de schuld van de bestuurder, uit hoofde van een overeenkomst
van geldlening en een krediet in rekening-courant, aan de gefailleerde
vennootschap.
De bestuurder heeft mij in de afgelopen verslagperiode bericht dat hij niet in
staat is om een aanvullende hypothecaire geldlening te verkrijgen, w aarmee

13-08-2018
4

ook een deel van zijn schuld aan de gefailleerde vennootschap kan w orden
voldaan. Gelet hierop heeft de bestuurder voorgesteld dat hij, onder andere
ter voorkoming van een verkoop van zijn w oning te W oerden, over de periode
juli 2018 t/m juni 2019, in termijnen, aan de faillissementsboedel een bedrag
zal voldoen van in totaal € 65.000,--. De belastingdienst heeft mij, in haar
hoedanigheid van preferente crediteur, bericht in te stemmen met dit
betalingsvoorstel.
Ik zal de door de bestuurder voorgestelde betalingsregeling, inhoudende dat
er in één jaar € 65.000,-- aan de faillissementsboedel w ordt voldaan, spoedig
ter goedkeuring voorleggen aan de rechter-commissaris.
In de afgelopen verslagperiode heb ik de betalingsregeling die de bestuurder
w enst te treffen ter zake van de voldoening van zijn schuld aan de gefailleerde
vennootschap ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter-commissaris. Naar
aanleiding hiervan heeft de rechter-commissaris aan mij een aantal vragen
gesteld. Deze vragen van de rechter-commissaris zullen spoedig door mij
w orden beantw oord.

21-11-2018
5

Het is mijn verw achting dat er, gelet op het voorgaande, spoedig een
antw oord zal komen op de vraag of de rechter-commissaris goedkeuring
verleent voor de betalingsregeling die de bestuurder w enst te treffen.
Vooruitlopend op de reactie van de rechter-commissaris op het verzoek tot
goedkeuring voor een betalingsregeling, heeft de bestuurder, ter voldoening
van zijn schuld aan de gefailleerde vennootschap, in de afgelopen
verslagperiode aan de faillissementsboedel een bedrag voldaan van in totaal €
25.500,--.
Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, heb ik de betalingsregeling die
de bestuurder w enst te treffen ter zake van zijn schuld aan de gefailleerde
vennootschap ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter-commissaris.

21-02-2019
6

Op 4 februari 2019 heeft de rechter-commissaris mij bericht, dat zij haar
goedkeuring verleent aan de door de bestuurder voorgestelde
betalingsregeling. Deze betalingsregeling komt er, kort gezegd, op neer dat de
bestuurder, ter zake van zijn schuld aan de gefailleerde vennootschap, over de
periode juli 2018 t/m december 2019 aan de faillissementsboedel een bedrag
zal voldoen van in totaal € 100.000,--, zulks tegen finale kw ijting.
In het kader van de overeengekomen betalingsregeling merk ik overigens nog
op, dat er eind juni 2019 een bedrag van in totaal € 65.000,-- moet zijn
voldaan. De resterende € 35.000,-- dient de bestuurder te voldoen in de
periode juli 2109 t/m december 2019.
De bestuurder heeft, in het kader van bovengenoemde betalingsregeling,
inmiddels een bedrag van in totaal € 35.500,-- aan de faillissementsboedel
voldaan.
Ter zake van de betalingsregeling heb ik inmiddels ook een concept
vaststellingsovereenkomst opgesteld. ik ga ervan uit dat de definitieve
vaststellingsovereenkomst in de komende verslagperiode zal w orden
ondertekend.
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de rechter-commissaris
toestemming verleend om met de bestuurder, ter zake van zijn schuld aan de
gefailleerde vennootschap, een minnelijke regeling overeen te komen. Deze
minnelijke regeling is inmiddels ook door mij vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst. In de afgelopen verslagperiode hebben de

22-05-2019
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bestuurder en ik de vaststellingsovereenkomst ondertekend.
De bestuurder komt tot en met heden zijn verplichtingen uit hoofde van de
minnelijke regeling naar behoren na. In het kader van deze regeling heeft de
bestuurder inmiddels een bedrag van in totaal € 53.500,-- aan de
faillissementsboedel voldaan. Dit betekent dat hij (over de periode t/m
december 2019), uit hoofde van de minnelijke regeling, nog een bedrag dient
te voldoen van in totaal € 46.500,--. Ik zal erop toezien dat de bestuurder zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeengekomen regeling nakomt.
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder, uit hoofde van de
minnelijke regeling met betrekking tot de rekening-courantvordering, aan de
faillissementsboedel een bedrag voldaan van in totaal € 13.000,--. Dit betekent
dat de bestuurder, ook rekening houdend met de eerder gedane betalingen,
ter zake van de minnelijke regeling inmiddels een bedrag heeft voldaan van in
totaal € 66.500,--. De bestuurder dient uit hoofde van de minnelijke regeling
thans nog een bedrag te voldoen van € 33.500,--. Laatstgenoemd bedrag
dient uiterlijk op 31 december 2019 te zijn voldaan.

22-08-2019
8

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, dient de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap, in het kader van een minnelijke regeling ter zake
van de rekening-courantvordering, aan de faillissementsboedel nog een
bedrag te voldoen van in totaal € 33.500,--. In de afgelopen verslagperiode
heeft de bestuurder zorg gedragen voor een betaling van laatstgenoemd
bedrag. Dit betekent dat de bestuurder de minnelijke regeling, inhoudende
dat er ter zake van de rekening-courantvordering een bedrag van in totaal €
100.000,-- zal w orden voldaan, volledig is nagekomen.

21-11-2019
9

Gelet op het voorgaande, alsmede gelet op hetgeen ik in de vorige verslagen
heb gemeld, is aan mijn w erkzaamheden ter zake van de debiteuren- en
rekening-courantvorderingen dan ook een einde gekomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- de benodigde stappen zetten om te komen tot een afkoop van de
lijfrentevoorziening van de bestuurder bij ASR;
- contact onderhouden met de bestuurder over zijn aanvraag voor het
verhogen van de hypothecaire geldlening;
- trachten de vorderingen uit hoofde van de rekening-courantverhouding en de
overeenkomst van geldlening zoveel mogelijk te incasseren.

07-05-2018
3

- de door de bestuurder voorgestelde betalingsregeling ter goedkeuring
voorleggen aan de rechter-commissaris.

13-08-2018
4

- de vragen van de rechter-commissaris beantw oorden over de
betalingsregeling, die de bestuurder ter zake van de voldoening van zijn
schuld aan de gefailleerde vennootschap w enst te treffen.

21-11-2018
5

- erop toezien dat de bestuurder, ter zake van zijn schuld aan de gefailleerde
vennootschap, de overeengekomen betalingsregeling nakomt;
- er zorg voor dragen dat er met betrekking tot de betalingsregeling een
vaststellingsovereenkomst w ordt ondertekend.

21-02-2019
6

- erop toezien dat de bestuurder, ter zake van zijn schuld aan de gefailleerde
vennootschap, de overeengekomen betalingsregeling nakomt.

22-05-2019
7

- erop blijven toezien dat de bestuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de
minnelijke regelig blijft nakomen.

22-08-2019
8

Met betrekking tot de vorderingen van de gefailleerde vennootschap zijn
door mij geen w erkzaamheden meer te verrichten.

21-11-2019
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.295,12

07-05-2018
3

Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap maakte gebruik van een bankrekening bij ABN
Amro. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo
op deze bankrekening € 3.295,12 credit.

5.2 Leasecontracten
Zie verslag 1.

07-05-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie verslag 1.

07-05-2018
3

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

07-05-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie verslag 1.

07-05-2018
3

5.6 Retentierechten
Zie verslag 1.

07-05-2018
3

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

07-05-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,01

07-05-2018
3

Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn door mij geen verdere
w erkzaamheden meer te verrichten.

07-05-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zie verslag 1.

07-05-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

07-05-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

07-05-2018
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie verslag 1.

07-05-2018
3

6.5 Verantwoording
N.v.t.

07-05-2018
3

6.6 Opbrengst
€ 0,00

07-05-2018
3

Toelichting
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,01

07-05-2018
3

Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

07-05-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zie verslag 1 en 2.

07-05-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Zie verslag 1.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

07-05-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
***

07-05-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zie verslag 1.

07-05-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

07-05-2018
3

Toelichting
Zie verslag 1 en 2.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

07-05-2018
3

Toelichting
In het eerste verslag heb ik gemeld dat de bestuurder op 1 augustus 2017,
dus kort voor de datum van het faillissement van de gefailleerde
vennootschap, een onderneming in de vorm van een eenmanszaak heeft
opgericht. Deze onderneming heeft de activiteiten van de gefailleerde
vennootschap voortgezet, alsmede het klantenbestand overgenomen.
Hiervoor is echter geen enkele vergoeding betaald. Zoals ik in het eerste
verslag heb gemeld, kw alificeert het voorgaande zich naar mijn mening als
paulianeus handelen.
Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris heb ik ter zake
van het gestelde paulianeus handelen een minnelijke regeling getroffen met
de bestuurder, inhoudende dat hij met betrekking tot de voortzetting van de
activiteiten en de overname van het klantenbestand aan de
faillissementsboedel een bedrag zal voldoen van in totaal € 8.000,--. Dit
bedrag dient, zo is overeengekomen, in vier gelijke maandelijkse termijnen te
w orden voldaan. In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder de
laatste termijnbetalingen betaald. Hiermee is hij de verplichtingen uit hoofde
van de minnelijke regeling nagekomen en is ter zake van het paulianeus
handelen aan mijn w erkzaamheden een einde gekomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie verslag 1 en 2.

07-05-2018
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Gelet op het voorgaande is met betrekking tot de hiervoor genoemde punten
aan mijn w erkzaamheden een einde gekomen.

07-05-2018
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

07-05-2018
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 119.181,46

07-05-2018
3

€ 121.820,46

21-11-2018
5

€ 124.459,46

21-11-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

07-05-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

07-05-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

07-05-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 89.442,30

07-05-2018
3

€ 62.442,30

13-08-2018
4

Toelichting
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de
gefailleerde vennootschap gebruik van een krediet in rekening-courant bij
Deutsche Bank. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg
de vordering van Deutsche Bank uit hoofde van dit krediet € 89.442,30.
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk
voor de vordering van Deutsche Bank. In de afgelopen verslagperiode heeft de
bestuurder, in verband met deze hoofdelijke aansprakelijkheid, een minnelijke
regeling getroffen met Deutsche Bank, inhoudende dat hij tegen finale kw ijting
een bedrag zal voldoen van € 25.000,--. Onder andere als gevolg van de
betaling van voornoemd bedrag bedraagt de vordering van Deutsche Bank
thans € 62.442,30. De vordering van Deutsche Bank is door mij aangepast op
de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar het zich laat aanzien, zal het faillissement te zijner vereenvoudigd
kunnen w orden afgew ikkeld.

07-05-2018
3

Gelet op het saldo op de faillissementsrekening, de faillissementskosten en
de vordering van de belastingdienst kan er ook aan de concurrente crediteur
een beperkte uitkering w orden gedaan. Aan de rechter-commissaris zal dan
ook het verzoek w orden gedaan om een datum te bepalen voor een, pro
forma, verificatievergadering.

21-11-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Met betrekking tot de crediteuren zijn er vooralsnog geen verdere
w erkzaamheden door mij te verrichten. Dit zal pas w eer het geval zijn, zodra
er tot een afw ikkeling van het faillissement w ordt gekomen.

07-05-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

07-05-2018
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9.2 Aard procedures
N.v.t.

07-05-2018
3

9.3 Stand procedures
N.v.t.

07-05-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

07-05-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- de benodigde stappen zetten om te komen tot een afkoop van de
lijfrentevoorziening van de bestuurder bij ASR;
- contact onderhouden met de bestuurder over zijn aanvraag voor het
verhogen van de hypothecaire geldlening;
- trachten de vorderingen uit hoofde van de rekening-courantverhouding en de
overeenkomst van geldlening zoveel mogelijk te incasseren.

07-05-2018
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- de door de bestuurder voorgestelde betalingsregeling ter goedkeuring
voorleggen aan de rechter-commissaris.

13-08-2018
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- de vragen van de rechter-commissaris beantw oorden over de
betalingsregeling, die de bestuurder ter zake van de voldoening van zijn
schuld aan de gefailleerde vennootschap w enst te treffen.

21-11-2018
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- erop toezien dat de bestuurder, ter zake van zijn schuld aan de gefailleerde
vennootschap, de overeengekomen betalingsregeling nakomt;
- er zorg voor dragen dat er met betrekking tot de betalingsregeling een
vaststellingsovereenkomst w ordt ondertekend.

21-02-2019
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- erop toezien dat de bestuurder, ter zake van zijn schuld aan de gefailleerde
vennootschap, de overeengekomen betalingsregeling nakomt.

22-05-2019
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- erop blijven toezien dat de bestuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de

22-08-2019

minnelijke regelig blijft nakomen.
Gelet op het feit dat aan mijn w erkzaamheden een einde is gekomen, zal aan
de rechter-commissaris het verzoek w orden gedaan om een datum voor een
(pro forma) verificatievergadering te bepalen.

8
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

07-05-2018
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Ervan uitgaande dat de bestuurder, ter zake van zijn schuld aan de
gefailleerde vennootschap, de overeengekomen betalingsregeling stipt
nakomt, zal ik begin 2020 kunnen beginnen met de afw ikkeling van het
faillissement.

21-02-2019
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Naar verw achting binnen drie maanden.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld onder "Plan van aanpak".

07-05-2018
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Voor w at betreft de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik naar
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

13-08-2018
4

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

21-11-2018
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Voor w at betreft de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik naar
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

21-02-2019
6

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

22-05-2019
7

Voor w at betreft de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik naar
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

22-08-2019
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Door mij zullen alle w erkzaamheden w orden verricht om te komen tot een
afw ikkeling van het faillissement.

21-11-2019
9

Bijlagen
Bijlagen

