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Algemene gegevens
Naam onderneming
De Vest Projecten B.V.

17-10-2019
1

Gegevens onderneming
De Vest Projecten B.V. w as gevestigd aan de Pampuslaan 118 te 1382 JR
W eesp.

17-10-2019
1

Activiteiten onderneming
- afw erking van vloeren en w anden;
- de complete afbouw van utiliteitsprojecten;
- holding en financiering.

17-10-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 2.128.778,09

€ 69.117,93

€ 495.954,03

2018

€ 3.365.187,91

€ -317.092,49

€ 736.682,00

2019

€ 1.938.510,55

€ -373.861,59

€ 930.273,81

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De omzet en het resultaat over 2019 betreft de periode 1 januari t/m 19
september 2019. Het balanstotaal over 2019 betreft de situatie op 19
september 2019.

17-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

17-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

17-10-2019
1

€ 5.592,75

16-01-2020
2

€ 8.414,52

16-04-2020
3

€ 4.742,47

16-07-2020
4

Verslagperiode
van
17-9-2019

17-10-2019
1

t/m
17-10-2019
van
18-10-2019

16-01-2020
2

t/m
16-1-2020
van
17-1-2020

16-04-2020
3

t/m
16-4-2020
van
17-4-2020
t/m
16-7-2020

Bestede uren

16-07-2020
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 42 min

2

42 uur 42 min

3

16 uur 54 min

4

9 uur 36 min

totaal

102 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op 19 maart 2013 w erd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "De Vest Projecten B.V." opgericht.
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Het geplaatst kapitaal van de vennootschap w as op de datum van haar
oprichting opgebouw d uit 1 aandeel van nominaal € 1,--.
Op de datum van het uitspreken van het faillissement w as de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.A.S.F. Beheer B.V. bestuurder
en enig aandeelhouder van De Vest Projecten B.V. De heer J.A.S. Fransen is
bestuurder en enig aandeelhouder van J.A.S.F. Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
De Vest Projecten B.V. heeft, in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten, diverse verzekeringen afgesloten. Het betreft hier onder
andere een aansprakelijkheidsverzekering, alsmede een verzekering voor de
inventaris.
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In de komende verslagperiode zal, in overleg met de
assurantietussenpersoon, bekeken w orden w elke verzekeringen er kunnen
w orden beëindigd. Bij die gelegenheid zal ook bekeken w orden of er sprake is
van een premierestitutie.
De verzekeringen die de gefailleerde vennootschap, in het kader van de
uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, heeft afgesloten, zijn in de afgelopen
verslagperiode beëindigd. Het is mij gebleken dat er geen sprake is van
premierestitutie.

16-01-2020
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1.4 Huur
De Vest Projecten B.V. huurt een bedrijfspand te 1382 JR W eesp aan de
Pampuslaan 118. Bij aangetekende brief van 20 september 2019 is de
huurovereenkomst, na daartoe verkregen machtiging door de rechtercommissaris en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden,
door mij opgezegd. De huurovereenkomst zal, in beginsel, derhalve eindigen
op 20 december 2019.
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Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, zal de door de gefailleerde
vennootschap gesloten huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand
te W eesp eindigen op 20 december 2019. In verband hiermee heeft op 24
december 2019 de oplevering van het bedrijfspand aan de verhuurder
plaatsgevonden. De verhuurder heeft mij bevestigd, dat de oplevering van het
bedrijfspand naar tevredenheid is.
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Gelet op het feit dat het bedrijfspand is opgeleverd, heb ik aan de verhuurder
het verzoek gedaan om haar vordering op de gefailleerde vennootschap, uit
hoofde van de huurovereenkomst, ter verificatie in te dienen. Ik ben nog in
afw achting van de berichten hieromtrent van de verhuurder.
In het vorige verslag heb ik reeds gemeld, dat het door de gefailleerde
vennootschap gehuurde bedrijfspand te W eesp op 24 december 2019 aan de
verhuurder is opgeleverd.
De verhuurder heeft inmiddels haar boedelvordering op de gefailleerde
vennootschap ter verificatie ingediend. Het betreft hier een vordering van in
totaal € 17.357,40. De verhuurder is voor dit bedrag opgenomen op de lijst
van boedelcrediteuren.
Voorts heeft de verhuurder mij in de afgelopen verslagperiode bericht, dat zij
over de periode tot 17 september 2019, zijnde de datum van het uitspreken
van het faillissement, geen vordering op de gefailleerde vennootschap heeft.
Dit vanw ege de verrekening van de w aarborgsom met de achterstallige
huurpenningen over de periode tot 17 september 2019.

1.5 Oorzaak faillissement

16-04-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
Begin 2019 heeft De Vest Projecten B.V. het bedrijfspand aan de Pampuslaan
118 te W eesp betrokken. Al vrij snel na de ingebruikname van dit bedrijfspand
w erd geconstateerd, dat hierin asbest aanw ezig w as. Als gevolg hiervan
diende De Vest Projecten B.V., op haar kosten, over te gaan tot een
asbestsanering. De kosten hiervan, circa € 150.000,--, hebben, zo heeft de
middellijk bestuurder aangegeven, een impact gehad op de liquiditeit van De
Vest Projecten B.V. Daar kw am dan ook nog eens bij dat een aantal projecten
niet naar behoren w aren uitgevoerd, hetgeen leidde tot extra kosten voor
herstel, dan w el tot het onbetaald laten van facturen door opdrachtgevers.
Bovendien hebben een aantal opdrachtgevers ook besloten om de
samenw erking met De Vest Projecten B.V. voortijdig te beëindigen.
Het voorgaande had niet alleen een impact op de liquiditeit van De Vest
Projecten B.V., maar zorgde er ook voor dat de omzet in negatieve zin
w ijzigde. Dit terw ijl de kosten van De Vest Projecten B.V. w el gew oon bleven
doorlopen. Dit alles zorgde ervoor dat het de middellijk bestuurder op enig
moment duidelijk w erd, dat De Vest Projecten B.V. niet lang meer aan haar
financiële verplichtingen kon blijven voldoen en dat een faillissement
onafw endbaar w as. Reden w aarom de middellijk bestuurder uiteindelijk heeft
besloten om het faillissement van De Vest Projecten B.V. aan te vragen. Het
daartoe strekkende verzoekschrift is op 10 september 2019 ingediend bij de
rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.
Het verzoekschrift is op 17 september 2019 behandeld in de raadkamer van de
rechtbank.
In haar vonnis van 17 september 2019 heeft de rechtbank het faillissement
van De Vest Projecten B.V. uitgesproken.
Overigens zal ik, in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek, in de
komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de gestelde oorzaken
van het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

17-10-2019
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

17-10-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-9-2019

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het intakegesprek van het UW V met de w erknemers van de gefailleerde
vennootschap heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. Tijdens
dit gesprek zijn alle benodigde formulieren voor een overname van de
loonverplichtingen ingevuld. Het UW V zal deze formulieren thans verder in
behandeling nemen. Gelet hierop zijn er met betrekking tot de w erknemers
(vooralsnog) geen verdere w erkzaamheden meer door mij te verrichten.
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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.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

17-10-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

17-10-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Een inventaris en diverse bedrijfsmiddelen
(gereedschappen, koffiemachine)

€ 302,50

totaal

€ 302,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand is een
kantoorinventaris aanw ezig, alsmede een aantal bedrijfsmiddelen. Het betreft
hier dan onder andere gereedschappen, computers en een koffiemachine.
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In de afgelopen verslagperiode heb ik diverse potentiële kopers benaderd voor
een overname van de inventaris en de bedrijfsmiddelen. Dit heeft er
uiteindelijk toegeleid, dat één potentiële koper een afspraak heeft gemaakt
voor een bezoek aan het bedrijfspand. Deze afspraak zal plaatsvinden op 24
oktober 2019.
Indien bovengenoemde partij geen interesse heeft in een overname van de
inventaris en de bedrijfsmiddelen of geen marktconforme bieding doet, dan
laat het zich aanzien dat voornoemde zaken ter veiling zullen moeten w orden
aangeboden.
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik in het bedrijfspand te W eesp
een inventaris en diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen. In verband met de
door hem getoonde interesse heeft één potentiële koper op 24 oktober 2019
de bedrijfsmiddelen en de inventaris bezichtigd. Na deze bezichtiging heeft
voornoemde partij aangegeven geen interesse te hebben in een overname
van de bedrijfsmiddelen en de inventaris.
Gelet op het feit dat bovengenoemde koper uiteindelijk geen interesse had in
een overname van de bedrijfsmiddelen en de inventaris, alsmede gelet op het
feit dat zich bij mij geen andere potentiële kopers hadden gemeld, heb ik aan
de rechter-commissaris toestemming gevraagd om BVA Auctions B.V. te mogen
inschakelen. Dit voor het ter veiling aanbieden van de bedrijfsmiddelen en de
inventaris. Op 20 november 2019 heeft de rechter-commissaris de verzochte
toestemming verleend.
Hoew el BVA Auctions B.V. in eerste instantie nog de inschatting had gemaakt
dat er met een (internet)veiling baten voor de faillissementsboedel
gerealiseerd zouden kunnen w orden, heeft zij na een bezoek aan het
bedrijfspand haar mening moeten bijstellen. BVA Auctions B.V. heeft mij bericht
dat, naar het zich laat aanzien, de kosten van een veiling niet zullen opw egen
tegen de eventuele baten. Eén van de redenen hiervoor is dat zich onder de
bedrijfsmiddelen en de inventaris (alsmede de voorraad) veel zaken bevinden,
die onverkoopbaar zijn.
Teneinde ervoor te zorgen dat het bedrijfspand alsnog bezemschoon kan
w orden opgeleverd, heeft BVA Auctions B.V. mij, gelet op het bovenstaande,
geadviseerd om de bedrijfsmiddelen en de inventaris onderhands te verkopen

16-01-2020
2

aan de verhuurder. Deze verhuurder heeft, na overleg hieromtrent, op
voornoemde zaken een bod uitgebracht van € 250,--, excl. btw . BVA Auctions
B.V. heeft mij geadviseerd om met dit bod in te stemmen. Uiteindelijk heb ik dit
dan ook gedaan en de verhuurder een factuur van € 250,--, excl. btw
toegestuurd. Ik ben thans nog in afw achting van een betaling van voornoemd
bedrag. Het is mijn verw achting dat de verhuurder, gelet op haar
toezeggingen, het overeengekomen bedrag ter zake van de bedrijfsmiddelen
en de inventaris spoedig naar de faillissementsrekening zal overmaken.
In het vorige verslag heb ik gemeld, dat ik de inventaris en de bedrijfsmiddelen
in het bedrijfspand te W eesp voor € 250,--, excl. btw onderhands heb verkocht
aan de verhuurder. In de afgelopen verslagperiode heeft de verhuurder
voornoemde koopprijs overgemaakt naar de faillissementsrekening. Gelet
hierop is aan mijn w erkzaamheden ter zake van de inventaris en de
bedrijfsmiddelen een einde gekomen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris en de
bedrijfsmiddelen, die zich in het door de gefailleerde vennootschap gehuurde
bedrijfspand te W eesp bevinden. Er dient namelijk rekening gehouden te
w orden met een belastingschuld ten titel van omzetbelasting en loonheffing,
die niet vanuit het vrije boedelactief kan w orden voldaan.

17-10-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- het bedrijfspand te W eesp bezoeken met een potentiële koper voor de
inventaris en de bedrijfsmiddelen;
- trachten de inventaris en de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde
vennootschap te verkopen.

17-10-2019
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- erop toezien dat de verhuurder het overeengekomen bedrag ter zake van de
overname van de bedrijfsmiddelen en de inventaris naar de
faillissementsrekening overmaakt.

16-01-2020
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Met betrekking tot de bedrijfsmiddelen en de inventaris zijn, gelet op hetgeen
ik onder punt 3.3 heb gemeld, geen verdere w erkzaamheden meer door mij te
verrichten.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Er is door mij een beperkte voorraad
aangetroffen.
Op de datum van het uitspreken van het
faillissement w as er geen sprake van
onderhanden w erk.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het bedrijfspand te W eesp is door mij een beperkte voorraad aangetroffen.
In de komende verslagperiode zal ik trachten deze voorraad onderhands te
verkopen of, indien dit niet mocht lukken, te verkopen via een internetveiling.
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De middellijk bestuurder heeft mij tijdens onze eerste bespreking verteld, dat
er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen sprake meer
w as van onderhanden w erk. Alle projecten zouden zijn afgerond, dan w el zijn
ingetrokken door de opdrachtgevers. Naar de juistheid van deze stelling zal ik
in de komende verslagperiode verder onderzoek doen.
Net zoals bij de bedrijfsmiddelen en de inventaris ben ik er niet in geslaagd om
ter zake van de voorraad een potentiële koper te vinden. Alle door mij
benaderde partijen hebben aangegeven geen interesse te hebben in een
overname van de voorraad. Hierbij speelt niet alleen de beperkte omvang van
de voorraad een rol (verrew eg het grootste gedeelte van de aanw ezige
voorraad behoort, zo is mij in de afgelopen verslagperiode duidelijk gew orden,
toe aan derden), maar ook het feit dat de voorraad nauw elijks nog bruikbaar
is.

16-01-2020
2

BVA Auctions B.V. heeft aangegeven dat het, gelet op de kosten, niet de
moeite w aard is om de voorraad ter veiling aan te bieden. Uiteindelijk heeft
een derde zich bereid verklaard om de aanw ezige voorraad, op zijn kosten, te
laten afvoeren. Na overleg hieromtrent heeft BVA Auctions B.V. mij geadviseerd
hiermee in te stemmen, hetgeen ik dan ook heb gedaan. Op deze w ijze
w orden er w elisw aar met de (beperkte) voorraad geen baten gerealiseerd,
maar de faillissementsboedel w ordt ook niet geconfronteerd met kosten.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- trachten de voorraad van de gefailleerde vennootschap te verkopen;
- nader onderzoek doen naar eventueel onderhanden w erk.
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Gelet op hetgeen ik onder punt 3.6 heb gemeld, zijn er ter zake van de
voorraad geen w erkzaamheden meer door mij te verrichten.

16-01-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Hiervan is geen sprake.
totaal

Toelichting andere activa
N.v.t.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Vorderingen op opdrachtgevers.

€ 57.725,27

€ 4.826,54

totaal

€ 57.725,27

€ 4.826,54

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat het bedrag aan
openstaande debiteurenvorderingen op de datum van het uitspreken van het
faillissement € 57.725,27 bedroeg. Er zal getracht gaan w orden om de
vorderingen op de opdrachtgevers van de gefailleerde vennootschap
geïncasseerd te krijgen.
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Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, bedraagt het bedrag aan
openstaande debiteurenvorderingen in totaal € 57.725,27. Deze
debiteurenvorderingen zijn verpand aan een kredietverstrekker (zie ook punt
5.3 van dit verslag). In de afgelopen verslagperiode ben ik met voornoemde
kredietverstrekker overeengekomen dat ik voor en namens haar tot een inning
van de debiteurenvorderingen zal overgaan, zulks tegen betaling van een
boedelbijdrage.
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Ondanks verzoek daartoe is er tot op heden nog geen enkele debiteur
gew eest, die enig bedrag naar de faillissementsrekening heeft overgemaakt.
In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het trachten te
incasseren van de debiteurenvorderingen.
In de afgelopen verslagperiode ben ik verder gegaan met het incasseren van
de openstaande debiteurenvorderingen. Mijn w erkzaamheden hieromtrent
hebben ertoe geleid, dat één debiteur het door haar verschuldigde bedrag
heeft overgemaakt naar de faillissementsrekening. Het betreft hier een bedrag
van in totaal € 2.399,07.
Eén debiteur heeft mij in de afgelopen verslagperiode bericht, dat zij, uit
hoofde van onbetaald gebleven facturen, nog een vordering op de gefailleerde
vennootschap heeft van in totaal € 22.573,63. Het door deze debiteur
verschuldigde bedrag, van € 5.997,35, is verrekend met haar vordering op de
gefailleerde vennootschap. Voornoemde debiteur heeft als gevolg van deze
verrekening dan ook per saldo nog een bedrag te vorderen van de gefailleerde
vennootschap van in totaal € 16.576,28. De debiteur is voor laatstgenoemd
bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.
Vanw ege de aan haar verstrekte opdracht had de gefailleerde vennootschap
aan één debiteur een factuur verstuurd van in totaal € 5.155,07. De
gefactureerde w erkzaamheden zijn, mede vanw ege het uitgesproken
faillissement, echter nooit uitgevoerd. De debiteur heeft zich, naar mijn mening
dan ook terecht, op het standpunt gesteld, dat zij voornoemd bedrag niet
verschuldigd is.
Voorts heeft een debiteur mij in de afgelopen verslagperiode bericht, dat zij
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het aan haar gefactureerde bedrag, van in totaal € 2.427,47, op 14 november
2019 heeft overgemaakt naar de bankrekening van de gefailleerde
vennootschap bij de Rabobank. Het is mij uit de afschriften van de
bankrekening van de gefailleerde vennootschap gebleken, dat dit inderdaad
het geval is. De Rabobank heeft voornoemd bedrag reeds overgemaakt naar
de faillissementsrekening.
In de afgelopen verslagperiode heeft één debiteur ook aangegeven, dat zij ten
onrechte een factuur van de gefailleerde vennootschap heeft ontvangen. Deze
debiteur zou, zo stelt zij althans, namelijk nooit een opdracht aan de
gefailleerde vennootschap hebben verstrekt. In hoeverre dit standpunt van
deze debiteur juist is, ben ik thans aan het onderzoeken.
Naast bovengenoemde debiteuren heeft een andere debiteur aangegeven,
dat zij de openstaande factuur niet in haar administratie kan terugvinden.
Deze debiteur zal ik een kopie van de voor haar bestemde factuur toesturen.
Ik ga er vanuit dat het verschuldigde bedrag, van € 1.082,50, vervolgens
spoedig naar de faillissementsrekening zal w orden overgemaakt.
De overige debiteuren hebben tot op heden nog niet gereageerd op mijn
betalingsverzoeken.
In het vorige verslag heb ik gemeld, dat één debiteur heeft aangegeven, dat
zij ten onrechte een factuur van de gefailleerde vennootschap heeft mogen
ontvangen. Ter onderbouw ing van dit standpunt heeft voornoemde debiteur
gesteld, dat zij nooit een opdracht aan de gefailleerde vennootschap heeft
verstrekt. Op basis van de aan mij ter beschikking staande gegevens heb ik
onvoldoende grond om te tw ijfelen aan de juistheid van de stelling van
voornoemde debiteur. Gelet hierop zal ik ter zake van deze debiteur geen
verdere incassomaatregelen meer gaan treffen.
Ondanks verzoeken daartoe zijn er in de afgelopen verslagperiode geen
debiteuren meer gew eest, die ter zake van een openstaande factuur nog
enig bedrag aan de gefailleerde vennootschap hebben voldaan.
In verband met mijn rechtmatigheidsonderzoek heb ik in de afgelopen
verslagperiode, na daartoe verkregen toestemming door de rechtercommissaris, Nuijten & Nederpel B.V. ingeschakeld, zulks met het verzoek om
een infoscan op de administratie van de gefailleerde vennootschap uit te
voeren. In het kader van deze infoscan heeft Nuijten & Nederpel B.V. ook
nader onderzoek gedaan naar de (verrekening van) debiteurenvorderingen
en de rekening-courantvorderingen. Naar aanleiding van de infoscan van
Nuijten & Nederpel B.V. heb ik aan de middellijk bestuurder nadere vragen
gesteld over de verrekeningen in de debiteurenadministratie, alsmede
vragen gesteld over rekening-courantverhoudingen.
Ik ben thans nog in afw achting van een reactie van de middellijk bestuurder
op mijn vragen over de debiteurenadministratie en de rekeningcourantverhoudingen. Ik sluit niet uit dat de antw oorden van de middellijk
bestuurder op mijn vragen voor mij aanleiding zijn om ter zake van specifieke
debiteuren en/of de rekening-courantverhoudingen nog concrete
incassomaatregelen te gaan treffen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

16-07-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren.

17-10-2019
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- verder gaan met het incasseren van de debiteurenvorderingen.

16-01-2020
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- trachten de thans nog openstaande debiteurenvorderingen te incasseren.

16-04-2020
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- de reactie van de middellijk bestuurder afw achten op mijn vragen over de
(verrekening van) debiteurenvorderingen en de rekeningcourantverhoudingen;
- verder gaan met het trachten te incasseren van de debiteurenvorderingen.

16-07-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 7.528,82

17-10-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de
gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij de Rabobank.
Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat het saldo op
deze bankrekening op de datum van het uitspreken van het faillissement €
7.528,82 credit bedroeg. Aan de Rabobank is verzocht om mij meer informatie
te verstrekken over de bankrekening. Tevens is aan de Rabobank het verzoek
gedaan om het saldo op de bankrekening over te maken naar de
faillissementsrekening. Aan beide verzoeken heeft de Rabobank nog niet
voldaan.
Vanw ege een project in Zw itserland heeft de gefailleerde vennootschap op
een Zw itserse bankrekening een w aarborgsom gestort. De middellijk
bestuurder heeft aangegeven, dat er een recht op terugbetaling van deze
w aarborgsom bestaat. In de komende verslagperiode zal ik omtrent de
w aarborgsom contact gaan opnemen met de bank in Zw itserland.
€ 5.528,00
Toelichting vordering van bank(en)
In het vorige verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap, in het
kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, gebruik maakte van een
betaalrekening bij de Rabobank. In de afgelopen verslagperiode heeft de
Rabobank het creditsaldo op deze betaalrekening overgemaakt naar de
faillissementsrekening. Het betreft hier een bedrag van in totaal € 5.528,-- (in
tegenstelling tot het door mij in het vorige verslag gemelde saldo van in totaal
€ 7.528,82).
Voorts heb ik in het vorige verslag gemeld dat de gefailleerde vennootschap,
vanw ege een project, een w aarborgsom heeft gestort op een bankrekening in
Zw itserland. In de afgelopen verslagperiode heb ik met een derde contact

16-01-2020
2

gehad over het vrijgeven van deze w aarborgsom. Uit de berichten die ik van
voornoemde derde heb mogen ontvangen, is het mij duidelijk gew orden dat
het nog maar de vraag zal zijn of de w aarborgsom uiteindelijk w ordt
vrijgegeven. In de komende verslagperiode zal ik mijn w erkzaamheden
hieromtrent voortzetten, zulks om te trachten de w aarborgsom uiteindelijk te
laten vrij vallen aan de faillissementsboedel.
€ 0,00

16-04-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap,
vanw ege een project, een w aarborgsom gestort op een bankrekening in
Zw itserland. In de afgelopen verslagperiode is het mij duidelijk gew orden, dat
deze w aarborgsom, naar alle w aarschijnlijkheid, niet zal w orden vrijgegeven.
De reden hiervoor is, zo lijkt het althans, dat de gefailleerde vennootschap de
overeengekomen w erkzaamheden ter zake van het project in Zw itserland niet,
althans niet naar behoren heeft uitgevoerd.
In de komende verslagperiode zal ik een laatste poging doen om te bekijken of
de w aarborgsom (of een gedeelte daarvan) alsnog w ordt vrijgegeven.

Toelichting vordering van bank(en)
In de vorige verslagen heb ik gemeld, dat de gefailleerde vennootschap,
vanw ege een project, een w aarborgsom heeft gestort op een bankrekening
in Zw itserland. De w aarborgsom betreft, zo blijkt ook uit de administratie,
een bedrag van in totaal € 8.978,--.
Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, zal bovengenoemde
w aarborgsom, naar alle w aarschijnlijkheid, niet w orden vrijgegeven. Dit
vanw ege de omstandigheid dat de gefailleerde vennootschap het project in
Zw itserland niet, althans niet naar behoren heeft afgerond.
In de afgelopen verslagperiode is het mij duidelijk gew orden, dat de
w aarborgsom, zoals ik reeds vermoedde, inderdaad niet w ordt vrijgegeven.
Gelet hierop is aan mijn w erkzaamheden ter zake van de w aarborgsom een
einde gekomen.

5.2 Leasecontracten

16-07-2020
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5.2 Leasecontracten
De gefailleerde vennootschap heeft, in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten, ter zake van een aantal bedrijfs- en personenauto's een
(financial) leaseovereenkomst gesloten. Met uitzondering van één bedrijfsauto
zijn alle overige leaseauto's inmiddels bij de leasemaatschappijen ingeleverd.
Het is mijn verw achting dat ook de laatste leaseauto spoedig zal w orden
opgehaald.

17-10-2019
1

Voorts is het mijn verw achting dat de leasemaatschappijen spoedig hun
vorderingen op de gefailleerde vennootschap ter verificatie zullen indienen.
In de afgelopen verslagperiode is ook de laatste leaseauto van de gefailleerde
vennootschap door de leasemaatschappij opgehaald. Het is mijn verw achting
dat de vordering ter zake van deze leaseauto spoedig ter verificatie zal
w orden ingediend.

16-01-2020
2

Met betrekking tot de leaseauto's die reeds voor de datum van het uitspreken
van het faillissement w aren opgehaald, heeft de leasemaatschappij haar
vordering inmiddels ter verificatie ingediend. Deze vordering is door mij
opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

5.3 Beschrijving zekerheden
De gefailleerde vennootschap heeft, middels crow dfunding, geld geleend bij
een financieringsmaatschappij. Deze financieringsmaatschappij zou, zo blijkt
althans uit de administratie, op de datum van het uitspreken van het
faillissement een (restant)vordering op de gefailleerde vennootschap hebben
van in totaal € 33.685,77.

17-10-2019
1

In het kader van de door haar verstrekte geldlening zou bovengenoemde
financieringsmaatschappij ook zekerheden hebben bedongen. Het zou hier dan
onder andere een (stil) pandrecht op de debiteurenvorderingen betreffen.
Aangezien de financieringsmaatschappij zich tot op heden nog niet bij mij heeft
gemeld, kan ik thans nog niet beoordelen in hoeverre het juist is dat zij
inderdaad een pandrecht heeft bedongen. Ik zal contact gaan opnemen met
de financieringsmaatschappij, zulks om bij haar navraag te doen naar de
vordering en de gestelde zekerheden.
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft de
gefailleerde vennootschap, zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, een
overeenkomst van geldlening gesloten met een financieringsmaatschappij. In
verband met deze geldlening heeft de financieringsmaatschappij zekerheden
bedongen. Het betreft hier onder andere een (stil) pandrecht op de
debiteurenvorderingen.

16-01-2020
2

Conform mijn verzoek heeft de financieringsmaatschappij mij in de afgelopen
verslagperiode nadere bew ijsstukken toegestuurd, w aaruit het gestelde
pandrecht zou moeten blijken. Na het bestuderen van deze aanvullende
stukken is het mij gebleken dat het pandrecht op een juiste w ijze is gevestigd.

5.4 Separatistenpositie
***

17-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In de afgelopen verslagperiode heeft één crediteur zich ter zake van een
koffiemachine beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Uit de ontvangen
stukken is het mij gebleken, dat deze crediteur zich terecht op een
eigendomsvoorbehoud beroept. Met de leverancier zal een afspraak w orden
gemaakt voor het ophalen van de koffiemachine. In dat kader zal ik mij w el op
het standpunt stellen, dat de leverancier een boedelbijdrage dient te voldoen.

17-10-2019
1

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft één crediteur zich ter zake van
een koffiemachine op een eigendomsvoorbehoud beroepen. In de afgelopen
verslagperiode is de koffiemachine, na betaling van een boedelbijdrage van €
75,--, door voornoemde crediteur opgehaald in het bedrijfspand te W eesp.

16-01-2020
2

Voorts is het mij in de afgelopen verslagperiode duidelijk gew orden dat
nagenoeg het grootste gedeelte van de voorraad in het bedrijfspand te
W eesp aan derden in eigendom toebehoort. Deze derden hebben de aan hen
in eigendom toebehorende voorraad in de afgelopen verslagperiode
opgehaald uit het bedrijfspand te W eesp.

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben
beroepen op een retentierecht.

17-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
***

17-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Tot op heden is er nog geen boedelbijdrage voldaan. Zoals hiervoor reeds
bleek, zal ik ter zake van het uitleveren van een koffiemachine w el aanspraak
gaan maken op een boedelbijdrage.
€ 75,00
Toelichting
Het betreft hier de boedelbijdrage die door de eigenaar van de koffiemachine
is voldaan.
Ter zake van de inning van de debiteurenvorderingen ben ik een
boedelbijdrage overeengekomen met de kredietverstrekker.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

17-10-2019
1

16-01-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- erop toezien dat de Rabobank de verzochte informatie aanlevert en het saldo
op de bankrekening overmaakt naar de faillissementsrekening;
- contact opnemen met de bank in Zw itserland, zulks vanw ege de door de
gefailleerde vennootschap gestorte w aarborgsom;
- erop toezien dat de leaseauto door de leasemaatschappij w ordt opgehaald;
- de berichten van de leasemaatschappijen afw achten met betrekking tot hun
vorderingen;
- contact opnemen met de financieringsmaatschappij;
- een afspraak maken voor het ophalen van de koffiemachine.

17-10-2019
1

- trachten de door de gefailleerde vennootschap gestorte w aarborgsom te
laten vrijvallen;
- erop toezien dat de leasemaatschappij haar vordering indient met betrekking
tot de leaseauto, die in de afgelopen verslagperiode is opgehaald.

16-01-2020
2

- trachten ervoor te zorgen dat de door de gefailleerde vennootschap gestorte
w aarborgsom (of een gedeelte daarvan) w ordt vrijgegeven.

16-04-2020
3

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderw erpen zijn door mij geen
verdere w erkzaamheden meer te verrichten.

16-07-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Aangezien er op de datum van het uitspreken van het faillissement (kennelijk)
geen sprake meer w as van onderhanden w erk, w aren er onvoldoende
mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

17-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

17-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

17-10-2019
1

6.4 Beschrijving
Aangezien er op de datum van het uitspreken van het faillissement (kennelijk)
geen sprake meer w as van onderhanden w erk, w aren er onvoldoende
mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

17-10-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

17-10-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

17-10-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

17-10-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

17-10-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De middellijk bestuurder heeft er zorg voor gedragen, dat ik de administratie
van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit heb gekregen. Het betreft hier
onder andere de grootboekadministratie, de w inst- en verliesrekeningen,
alsmede de inkoop- en verkoopfacturen. Ik ben inmiddels begonnen met het
bestuderen van de administratie. In de komende verslagperiode zal ik hier mee
verder gaan.

17-10-2019
1

In de afgelopen verslagperiode ben ik verder gegaan met het bestuderen van
de administratie van de gefailleerde vennootschap. Voor zover deze
bestudering vragen heeft opgeleverd, heb ik mijn vragen inmiddels aan de
middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap voorgelegd. Deze
bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode de door mij gestelde vragen
ook beantw oord.

16-01-2020
2

In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het bestuderen van de
administratie. Hierbij zal ik dan ook de antw oorden van de middellijk
bestuurder op mijn vragen betrekken.

Op basis van de thans door mij bestudeerde administratie kan ik nog niet de
conclusie trekken, dat er is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW .
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de middellijk bestuurder van
de gefailleerde vennootschap mijn vragen over de administratie beantw oord.
Mede naar aanleiding van deze antw oorden ben ik in de afgelopen
verslagperiode verder gegaan met het bestuderen van de administratie. De
vragen die deze nadere bestudering van de administratie heeft opgeleverd,
heb ik inmiddels ook w eer aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde
vennootschap voorgelegd. Ik ben thans nog in afw achting van een reactie van
de bestuurder op mijn vragen.

16-04-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heb ik, mede in verband met mijn
rechtmatigheidsonderzoek, ter zake van de administratie ook nader overleg
gehad met een derde. Ik ben thans nog in afw achting van de bevindingen van
deze derde over de administratie.
In het vorige verslag heb ik gemeld, dat ik ter zake van de administratie
nader overleg heb gehad met een derde. Deze derde betreft Nuijten &
Nederpel B.V. Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris
heb ik, zoals ik reeds onder punt 4.1 van dit verslag heb gemeld, aan Nuijten
& Nederpel B.V. het verzoek gedaan om, in aansluiting op ons overleg, een
infoscan uit te voeren op de administratie van de gefailleerde vennootschap.

16-07-2020
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In de afgelopen verslagperiode heeft Nuijten & Nederpel B.V. de infoscan
uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft Nuijten & Nederpel B.V. een
rapportage opgesteld. De vragen in deze rapportage heb ik inmiddels aan de
middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap voorgelegd. Ik ben
thans nog in afw achting van een reactie van deze bestuurder op mijn vragen
over de administratie.

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de
jaarrekeningen over de periode 2013 t/m 2017 zijn gedeponeerd. Over deze
periode zijn echter enkel en alleen de jaarrekeningen over 2013 en 2015 tijdig
gedeponeerd.

17-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
***

17-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 19 maart 2013; een eventuele
vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge
Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

17-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

17-10-2019
1

Toelichting
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op mogelijk
onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek
w orden gedaan.

Toelichting
In het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb ik in
de afgelopen verslagperiode een aantal vragen gesteld aan de middellijk
bestuurder, alsmede vragen gesteld aan een derde. Deze vragen zijn ook
beantw oord. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar
mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

16-01-2020
2

In verband met mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur sluit ik niet
uit, dat ik in de komende verslagperiode aan de rechter-commissaris het
verzoek zal gaan doen om een derde te mogen inschakelen, zulks voor een
nadere controle van de administratie.
Nee

16-04-2020
3

Toelichting
In het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb ik in
de afgelopen verslagperiode een aantal vragen gesteld aan de middellijk
bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Tevens heb ik nader overleg
gehad met een derde. Ervan uitgaande dat de middellijk bestuurder mijn
vragen op korte termijn zal beantw oorden, alsmede ervan uitgaande dat
voornoemde derde mij spoedig zijn bevindingen over de administratie zal
berichten, laat het zich aanzien dat er in de komende verslagperiode meer
duidelijkheid zal komen over het antw oord op de vraag of een onbehoorlijke
taakvervulling aan het faillissement ten grondslag heeft gelegen.

Toelichting
In het kader van mijn onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke
taakvervulling heb ik in de afgelopen verslagperiode voldoende aanleiding
gezien om, na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris,
Nuijten & Nederpel B.V. in te schakelen, zulks voor het uitvoeren van een
infoscan op de administratie van de gefailleerde vennootschap. Nuijten &
Nederpel B.V. heeft, zoals ik ook reeds onder punt 7.1 heb gemeld, de
infoscan in de afgelopen verslagperiode uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan
heeft Nuijten & Nederpel B.V. inmiddels ook een rapportage opgesteld.
In haar rapportage heeft Nuijten & Nederpel B.V., kort gezegd, aangegeven
dat een aantal boekingen in de administratie vragen oproepen, w elke vragen
door de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap beantw oord
zouden moeten kunnen w orden. De vragen uit de rapportage van Nuijten &
Nederpel B.V. heb ik inmiddels aan de middellijk bestuurder van de
gefailleerde vennootschap voorgelegd. Ik ben thans nog in afw achting van
een antw oord van deze bestuurder op mijn vragen over de administratie.
Zodra de middellijk bestuurder mijn vragen over de administratie heeft
beantw oord, zal ik, in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek,
beoordelen in hoeverre er aan de boekhoudplicht is voldaan en zal ik tevens
gaan beoordelen of een onbehoorlijke taakvervulling als belangrijkste
oorzaak van het faillissement heeft te gelden.

7.6 Paulianeus handelen

16-07-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-10-2019
1

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen zal in de komende
verslagperiode door mij w orden voortgezet.
In onderzoek

16-01-2020
2

Toelichting
Tot op heden is mij nog niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die
w ijzen op mogelijk paulianeus handelen. In de komende verslagperiode zal ik
mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.
In onderzoek

16-04-2020
3

Toelichting
Mede naar aanleiding van het bestuderen van de bankafschriften zijn er in de
afgelopen verslagperiode bij mij vermoedens van paulianeus handelen
ontstaan. In verband met deze vermoedens heb ik een aantal vragen gesteld
aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Zodra de
bestuurder mijn vragen heeft beantw oord, zal ik mijn onderzoek naar mogelijk
paulianeus handelen voortzetten.
In onderzoek

16-07-2020
4

Toelichting
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, zijn er, na het bestuderen van de
bankafschriften, bij mij vermoedens van paulianeus handelen ontstaan. De
vragen die ik in dat kader aan de middellijk bestuurder heb gesteld, zijn in de
afgelopen verslagperiode door hem beantw oord. Deze antw oorden hebben
mijn vermoedens van paulianeus handelen deels kunnen w egnemen. Echter,
de rapportage van Nuijten & Nederpel B.V. heeft ook w eer nieuw e
vermoedens van paulianeus handelen opgeleverd. Reden w aarom ik, in het
kader van het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen, in de afgelopen
verslagperiode opnieuw vragen aan de middellijk bestuurder heb gesteld.
Zodra de middellijk bestuurder deze (nieuw e) vragen heeft beantw oord, zal
ik, mede op basis van de rapportage van Nuiten & Nederpel B.V., mijn
onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voor w at betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb
gemeld.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

17-10-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.

17-10-2019
1

- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
- beslissen of ik ter zake van het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur
een derde zal gaan inschakelen.

16-01-2020
2

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.

16-04-2020
3

- de reactie van de middellijk bestuurder afw achten op de vragen, die ik, naar
aanleiding van de rapportage van Nuijten & Nederpel B.V., ter zake van de
administratie aan hem heb gesteld;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.

16-07-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

17-10-2019
1

Toelichting
Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er zijn w el tw ee latente
boedelvorderingen, namelijk de huurpenningen vanaf de datum van het
uitspreken van het faillissement tot en met de datum w aarop de
huurovereenkomst zal eindigen en de vordering van het UW V. Deze
vorderingen staan echter nog niet vast.
€ 57.386,22

16-04-2020
3

Toelichting
Het betreft hier de boedelvordering van de verhuurder en het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 100.466,00

17-10-2019
1

€ 145.268,00

16-01-2020
2

€ 147.907,00

16-04-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

17-10-2019
1

Toelichting
De preferente vordering van het UW V is nog niet bekend.
€ 16.946,78

16-04-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

17-10-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
33

17-10-2019
1

52

16-01-2020
2

57

16-04-2020
3

60

16-07-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 614.713,76

17-10-2019
1

€ 1.017.310,47

16-01-2020
2

€ 1.021.738,17

16-04-2020
3

€ 1.037.293,97

16-07-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

17-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

17-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

17-10-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

17-10-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

17-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

17-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- nader onderzoek doen naar de gestelde oorzaken van het faillissement;
- in overleg met de assurantietussenpersoon de verzekeringen van de
gefailleerde vennootschap beëindigen;
- het bedrijfspand te W eesp bezoeken met een potentiële koper voor de
inventaris, de bedrijfsmiddelen en de voorraad;
- trachten de inventaris, de bedrijfsmiddelen en de voorraad van de
gefailleerde vennootschap te verkopen;
- nader onderzoek doen naar eventueel onderhanden w erk;
- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren;
- erop toezien dat de Rabobank de verzochte informatie aanlevert en het saldo
op de bankrekening overmaakt naar de faillissementsrekening;
- contact opnemen met de bank in Zw itserland, zulks vanw ege de door de
gefailleerde vennootschap gestorte w aarborgsom;
- erop toezien dat de leaseauto door de leasemaatschappij w ordt opgehaald;
- de berichten van de leasemaatschappijen afw achten met betrekking tot hun
vorderingen;
- contact opnemen met de financieringsmaatschappij;
- een afspraak maken voor het ophalen van de koffiemachine;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;

17-10-2019
1

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
- erop toezien dat de verhuurder haar vordering ter verificatie indient;
- erop toezien dat de verhuurder het overeengekomen bedrag ter zake van de
overname van de bedrijfsmiddelen en de inventaris naar de
faillissementsrekening overmaakt;
- verder gaan met het incasseren van de debiteurenvorderingen;
- trachten de door de gefailleerde vennootschap gestorte w aarborgsom te
laten vrijvallen;
- erop toezien dat de leasemaatschappij haar vordering indient met betrekking
tot de leaseauto, die in de afgelopen verslagperiode is opgehaald;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
- beslissen of ik ter zake van het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur
een derde zal gaan inschakelen;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

16-01-2020
2

- trachten de thans nog openstaande debiteurenvorderingen te incasseren;
- trachten ervoor te zorgen dat de door de gefailleerde vennootschap gestorte
w aarborgsom (of een gedeelte daarvan) w ordt vrijgegeven;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

16-04-2020
3

- de reactie van de middellijk bestuurder afw achten op mijn vragen over de
(verrekening van) debiteurenvorderingen en de rekeningcourantverhoudingen;
- verder gaan met het trachten te incasseren van de debiteurenvorderingen;
- de reactie van de middellijk bestuurder afw achten op de vragen, die ik, naar
aanleiding van de rapportage van Nuijten & Nederpel B.V., ter zake van de
administratie aan hem heb gesteld;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

17-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-10-2020

10.4 Werkzaamheden overig

16-07-2020
4

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

17-10-2019
1

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.

16-01-2020
2

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

16-04-2020
3

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.

16-07-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

