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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Vloerenacties B.V. 17-06-2021 
 1

Vloerenacties B.V. was gevestigd aan de Jasmijnberg 101 te 4708 MR 
Roosendaal.

17-06-2021 
 1

- w inkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren;
- groothandel in hout en plaatmateriaal;
- handel in parketvloeren, laminaat, PVC vloeren en tegelvloeren.

17-06-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 1.065.172,62 € -44.170,75 € 230.831,00

2017 € 329.107,00 € -62.155,00 € 256.786,00
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Tot op heden heb ik nog geen administratie mogen ontvangen, waaruit de 
financiële gegevens van Vloerenacties B.V. kunnen worden afgeleid. De 
hiervoor genoemde financiële gegevens zijn afgeleid uit het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel.

17-06-2021 
 1

Ondanks verzoeken daartoe heeft de middellijk bestuurder mij ook in de 
afgelopen verslagperiode geen (administratieve) stukken overhandigd, waaruit 
de financiële gegevens van de gefailleerde vennootschap kunnen worden 
afgeleid.

02-09-2021 
 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de voormalige accountant mij een aantal 
administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. 
Uit deze stukken kan echter niet de omzet en het resultaat worden afgeleid.

02-12-2021 
 3

De voormalige accountant van de gefailleerde vennootschap heeft mij in de 
afgelopen verslagperiode aanvullende administratieve stukken toegestuurd. 
Het betreft hier de jaarrekening over 2017 en de kolommenbalans over 2018. 
Uit deze stukken kunnen, onder andere, de omzet en het resultaat over 2017 
en 2018 worden afgeleid.

02-03-2022
 4

0 17-06-2021 
 1

€ 0,00 17-06-2021 
 1



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

van 
18-5-2021

t/m 
17-6-2021

17-06-2021 
 1

van 
18-6-2021

t/m 
2-9-2021

02-09-2021 
 2

van 
3-9-2021

t/m 
2-12-2021

02-12-2021 
 3

van 
3-12-2021

t/m 
2-3-2022

02-03-2022
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 9 uur 48 min

2 3 uur 30 min

3 7 uur 6 min

4 3 uur 0 min

totaal 23 uur 24 min

1. Inventarisatie

Op 25 augustus 2017 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Vloerenacties B.V. opgericht.

Op de datum van haar oprichting bedroeg het geplaatst aandelenkapitaal van 
Vloerenacties B.V. € 1,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten 

17-06-2021 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Macwood Beheer B.V. 
bestuurder en enig aandeelhouder van Vloerenacties B.V. De heer S. Makhout 
is bestuurder en enig aandeelhouder van Macwood Beheer B.V.

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 17-06-2021 
 1

De verzekeringen die Vloerenacties B.V., in het kader van de uitoefening van 
haar bedrijfsactiviteiten, had afgesloten, waren, voor zover ik heb kunnen 
nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk 
beëindigd.

17-06-2021 
 1

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door 
Vloerenacties B.V. geen bedrijfsruimte meer gehuurd. Vloerenacties B.V. 
verrichtte haar activiteiten, voor zover hier nog sprake van was, feitelijk vanuit 
de woning van haar middellijk bestuurder.

17-06-2021 
 1

In verband met de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Vloerenacties 
B.V. in 2018 bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Amorim B.V. producten besteld. Vanwege deze bestellingen heeft Amorim B.V. 
aan Vloerenacties B.V. vier facturen verstuurd van in totaal € 9.965,49. 

Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe bleef Vloerenacties B.V. 
echter in gebreke met het betalen van de door Amorim B.V. aan haar 
verstuurde facturen. Zelfs na een veroordelend vonnis van de rechtbank 
Midden-Nederland, locatie Utrecht, sector kanton van 22 juli 2020 bleef 
Vloerenacties B.V. weigeren om voornoemde facturen te voldoen. Gelet op 
deze weigerachtige houding heeft Amorim B.V. uiteindelijk geen andere 
mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Vloerenacties 
B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 16 april 2021 ingediend bij de 
rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is uiteindelijk, zonder fysieke zitting, 
behandeld op 18 mei 2021. Hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, is er 
namens Vloerenacties B.V. geen verweer gevoerd tegen het verzoek tot 
faillietverklaring. 

In haar vonnis van 18 mei 2021 heeft de rechtbank daadwerkelijk het 
faillissement van Vloerenacties B.V. uitgesproken.

Hoewel gewezen op de mogelijkheid daartoe is er namens Vloerenacties B.V. 
geen verzet ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring.

17-06-2021 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
0

17-06-2021 
 1

Personeelsleden 
0

17-06-2021 
 1

Gelet op het feit dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement 
geen werknemers bij de gefailleerde vennootschap in loondienst waren, zijn 
hieromtrent door mij geen verdere werkzaamheden te verrichten.

17-06-2021 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken,
die in eigendom aan de gefailleerde
vennootschap toebhoren.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 17-06-2021 
 1

N.v.t. 17-06-2021 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen
aangetroffen.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 17-06-2021 
 1

N.v.t. 17-06-2021 
 1

N.v.t. 17-06-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was er geen sprake van
onderhanden werk.

Door mij is geen voorraad aangetroffen.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 17-06-2021 
 1

N.v.t. 17-06-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Hiervan is geen sprake.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

N.v.t. 17-06-2021 
 1

N.v.t. 17-06-2021 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Er is mij niet gebleken van debiteuren- en/of
rekening-courantvorderingen.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Tot op heden is mij niet gebleken van het bestaan van debiteuren- en/of 
rekening-courantvorderingen. Hierbij merk ik wel op dat mijn onderzoek naar 
het bestaan van voornoemde vorderingen wordt bemoeilijkt, zulks vanwege 
het ontbreken van de administratie.

In de komende verslagperiode zal ik trachten te achterhalen of er nog sprake 
is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.

17-06-2021 
 1

Gelet op de omstandigheid dat de middellijk bestuurder mij nog geen 
administratie heeft overhandigd, heb ik nog niet kunnen achterhalen of er op 
de datum van het uitspreken van het faillissement sprake was van debiteuren- 
en/of rekening-courantvorderingen. Aangezien er in de komende 
verslagperiode een faillissementsverhoor gepland staat (zie ook punt 7 van dit 
verslag), sluit ik niet uit dat ik op korte termijn wellicht alsnog meer inzicht krijg 
in eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. 

02-09-2021 
 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de voormalige accountant mij de bij hem 
in bezit administratie van de gefailleerde vennootschap overhandigd. Het 
betreft hier, onder andere, de inkoop- en verkoopfacturen over 2018, alsmede 
een debiteurenadministratie. Uit de stukken van de accountant blijkt dat er 
slechts één debiteur zou zijn. De (eventuele) vordering op deze debiteur dient 
echter als oninbaar te worden beschouwd. Reden hiervoor is dat voornoemde 
debiteur in staat van faillissement verkeert.

Op basis van de thans bij mij in bezit zijnde administratieve stukken moet ik 
het ervoor houden, dat er geen sprake is van (inbare) debiteurenvorderingen. 
Dit betekent dat aan mijn werkzaamheden ter zake van de 
debiteurenvorderingen (en de rekening-courantvorderingen) vooralsnog dan 
ook een einde is gekomen. Indien ik op enig moment nog aanvullende 
administratieve stukken in mijn bezit mocht krijgen, zal ik mijn onderzoek naar 
het bestaan van eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen 
voortzetten.

02-12-2021 
 3

- trachten te achterhalen of er sprake is van debiteuren- en/of rekening-
courantvorderingen.

17-06-2021 
 1

- nader onderzoek doen naar het bestaan van eventuele debiteuren- en/of 
rekening-courantvorderingen.

02-09-2021 
 2

Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gemeld, zijn er ter zake van 
de debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen vooralsnog geen verdere 
werkzaamheden meer door mij te verrichten zijn.

02-12-2021 
 3

5. Bank/Zekerheden

€ 64,37 17-06-2021 



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij ABN Amro. Op de 
datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze 
rekening € 64,37 debet.

 1

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van 
leaseovereenkomsten.

17-06-2021 
 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap 
geen zekerheden gesteld.

17-06-2021 
 1

*** 17-06-2021 
 1

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen 
op een eigendomsvoorbehoud.

17-06-2021 
 1

Tot op heden zijn er nog geen crediteuren geweest, die zich hebben beroepen 
op een retentierecht.

17-06-2021 
 1

*** 17-06-2021 
 1

Toelichting 
***

17-06-2021 
 1

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn door mij geen 
verdere werkzaamheden meer te verrichten.

17-06-2021 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het 
uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had 
gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de 
exploitatie.

17-06-2021 
 1

N.v.t. 17-06-2021 
 1

N.v.t. 17-06-2021 
 1

Doorstarten onderneming

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het 
uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had 
gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een 
doorstart.

17-06-2021 
 1

N.v.t. 17-06-2021 
 1

Toelichting 
N.v.t.

17-06-2021 
 1

Toelichting 
N.v.t.

17-06-2021 
 1

N.v.t. 17-06-2021 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7. Rechtmatigheid

Ondanks verzoek daartoe hebben de middellijk bestuurder en de accountant 
mij nog geen administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. 
Ik zal hen nogmaals verzoeken om mij de administratie van de gefailleerde 
vennootschap ter hand te stellen.

ABN Amro heeft mij inmiddels de afschriften van de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap toegestuurd.

17-06-2021 
 1

De middellijk bestuurder heeft mij, ondanks verzoeken daartoe, tot op heden 
nog niet de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. 
Gelet hierop heb ik aan de rechter-commissaris het verzoek gedaan om een 
faillissementsverhoor te gelasten. Dit verhoor zal plaatsvinden op 25 oktober 
2021.

Gelet op de omstandigheid dat ik tot op heden, behoudens de bankafschriften, 
geen administratieve stukken in mijn bezit heb, moet ik het er vooralsnog voor 
houden, dat er niet aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heeft ABN Amro mij de 
afschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap 
toegestuurd. Deze afschriften zijn in de afgelopen verslagperiode nader door 
mij bestudeerd. Dit heeft geen vragen voor de middellijk bestuurder 
opgeleverd.

02-09-2021 
 2

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat ik nog niet de beschikking had over de 
volledige administratie van de gefailleerde vennootschap. In de afgelopen 
verslagperiode heeft de voormalige accountant, zoals ik hiervoor onder punt 
4.1 reeds heb gemeld, mij de bij hem in bezit zijnde administratieve stukken 
van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Het betreft hier, onder 
andere, de inkoop- en verkoopfacturen over 2018, alsmede een 
debiteurenadministratie. 

De omstandigheid dat ik in de afgelopen verslagperiode enige administratie in 
mijn bezit heb weten te krijgen, heeft er ook voor gezorgd dat het geplande 
faillissementsverhoor van 25 oktober 2021 geen doorgang heeft gevonden.

De administratie die bovengenoemde accountant aan mij ter hand heeft 
gesteld, geeft echter geen inzicht in de rechten en verplichtingen van de 
gefailleerde vennootschap vanaf 1 januari 2019. Ik heb aan de middellijk 
bestuurder dan ook het verzoek gedaan om mij de ontbrekende administratie 
ter hand te stellen, althans mij te berichten welke accountant vanaf 1 januari 
2019 de administratie heeft verzorgd. Ik ben omtrent één en ander thans nog 
in afwachting van een reactie van de middellijk bestuurder.

Op basis van de thans bij mij in bezit zijnde administratieve stukken kan ik nog 
niet de conclusie trekken, dat er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is 
voldaan. 

02-12-2021 
 3



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In het vorige verslag heb ik reeds gemeld dat de aan mij ter beschikking 
gestelde administratie geen inzicht geeft in de rechten en verplichtingen van 
de gefailleerde vennootschap vanaf 1 januari 2019. Ondanks verzoeken 
daartoe heeft de middellijk bestuurder mij in de afgelopen verslagperiode 
geen nadere informatie verstrekt, waaruit de financiële situatie van de 
gefailleerde vennootschap vanaf voornoemde datum kan worden afgeleid. 
Gelet hierop blijf ik dan ook van mening, dat er niet aan de boekhoudplicht ex 
artikel 2:10 BW is voldaan.

02-03-2022
 4

De gefailleerde vennootschap heeft, zo blijkt uit het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel, de jaarrekening over 2018 gedeponeerd.

17-06-2021 
 1

*** 17-06-2021 
 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er aan de volstortingsplicht voldaan. 17-06-2021 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

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

17-06-2021 
 1

Toelichting 
Zoals hiervoor reeds gesteld, is er, naar mijn mening, niet voldaan aan de 
boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW. Dit betekent dat er, op grond van artikel 
2:248 BW, sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat er wordt vermoed dat 
een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het 
faillissement. Naar andere feiten en/of omstandigheden, die zouden kunnen 
w ijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling zal ik in de komende 
verslagperiode nader onderzoek doen.

02-09-2021 
 2

Ja

Toelichting 
In het vorige verslag heb ik reeds gemeld, dat er, naar mijn mening, niet is 
voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW. In de afgelopen 
verslagperiode is mij niet gebleken van andere feiten en/of omstandigheden, 
die, naast het niet voldoen aan de boekhoudplicht, w ijzen op een mogelijke 
onbehoorlijke taakvervulling. Mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk 
bestuur, en de eventueel in dat kader te nemen (rechts)maatregelen, zal ik 
voortzetten, zodra ik ook de administratieve stukken vanaf 1 januari 2019 in 
mijn bezit heb. 

02-12-2021 
 3

Toelichting 
Zoals ik reeds hiervoor onder punt 7.1 van dit verslag heb gemeld, heb ik in 
de afgelopen verslagperiode geen administratieve stukken over de periode 
vanaf 1 januari 2019 in mijn bezit weten te krijgen. Gelet hierop, alsmede 
gelet op de omstandigheid dat er, naar mijn mening, niet is voldaan aan de 
boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW zal ik in de komende verslagperiode, in 
overleg met derden, gaan beoordelen of er voldoende aanleiding is om ter 
zake van een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling verdere 
rechtsmaatregelen te treffen.

02-03-2022
 4



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek

Toelichting 
Tot op heden heb ik nog niet kunnen vaststellen, dat er sprake is geweest van 
paulianeus handelen. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek 
hieromtrent voortzetten.

17-06-2021 
 1

In onderzoek

Toelichting 
Ondanks het ontbreken van de administratie heb ik in de afgelopen 
verslagperiode getracht om het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen 
voort te zetten. Tot op heden is mij echter niet gebleken van feiten en/of 
omstandigheden, die w ijzen op mogelijk paulianeus handelen. Mijn onderzoek 
naar mogelijk paulianeus handelen zal ik in de komende verslagperiode, mede 
op basis van hetgeen wellicht tijdens het faillissementsverhoor van 25 oktober 
a.s. besproken zal gaan worden, gaan voortzetten.

02-09-2021 
 2

Nee

Toelichting 
Uit de thans bij mij in bezit zijnde administratieve stukken blijkt niet van feiten 
en/of omstandigheden, die w ijzen op mogelijk paulianeus handelen. Met deze 
conclusie is aan mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen vooralsnog 
een einde gekomen. Zodra ik ook de administratieve stukken vanaf 1 januari 
2019 in mijn bezit heb, zal ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten. 

02-12-2021 
 3

Nee

Toelichting 
Aangezien ik in de afgelopen verslagperiode geen administratieve stukken 
over de periode vanaf 1 januari 2019 in mijn bezit heb weten te krijgen, is er 
voor mij geen aanleiding geweest om het onderzoek naar mogelijk 
paulianeus handelen voort te zetten. 

02-03-2022
 4

Voor wat betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb 
gemeld.

17-06-2021 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

- trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te 
krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten.

17-06-2021 
 1

- het faillissementsverhoor bijwonen;
- trachten alsnog de ontbrekende administratie van de gefailleerde 
vennootschap in mijn bezit te krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handel voortzetten.

02-09-2021 
 2

- trachten de administratieve stukken vanaf 1 januari 2019 in mijn bezit te 
krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten, zodra ik de administratieve stukken vanaf 1 januari 
2019 in mijn bezit heb weten te krijgen.

02-12-2021 
 3

- beoordelen of er voldoende aanleiding is om ter zake van een mogelijke 
onbehoorlijke taakvervulling verdere rechtsmaatregelen te treffen tegen de 
middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

02-03-2022
 4

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 
Er is (nog) geen sprake van boedelvorderingen.

17-06-2021 
 1

€ 30.631,00 17-06-2021 
 1

€ 40.450,00 02-12-2021 
 3

€ 40.406,00 02-03-2022
 4

€ 0,00

Toelichting 
Het UWV heeft geen vordering.

17-06-2021 
 1



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 656,00

Toelichting 
Het betreft hier de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

17-06-2021 
 1

1 17-06-2021 
 1

2 02-09-2021 
 2

€ 16.075,01 17-06-2021 
 1

€ 55.925,01 02-09-2021 
 2

Nog niet bekend. 17-06-2021 
 1

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 17-06-2021 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

N.v.t. 17-06-2021 
 1

N.v.t. 17-06-2021 
 1

N.v.t. 17-06-2021 
 1

N.v.t. 17-06-2021 
 1

10. Overig

- trachten te achterhalen of er sprake is van debiteuren- en/of rekening-
courantvorderingen;
- trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te 
krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

17-06-2021 
 1

- nader onderzoek doen naar het bestaan van eventuele debiteuren- en/of 
rekening-courantvorderingen;
- het faillissementsverhoor bijwonen;
- trachten alsnog de ontbrekende administratie van de gefailleerde 
vennootschap in mijn bezit te krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handel voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

02-09-2021 
 2

- trachten de administratieve stukken vanaf 1 januari 2019 in mijn bezit te 
krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten, zodra ik de administratieve stukken vanaf 1 januari 
2019 in mijn bezit heb weten te krijgen;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

02-12-2021 
 3



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

- beoordelen of er voldoende aanleiding is om ter zake van een mogelijke 
onbehoorlijke taakvervulling verdere rechtsmaatregelen te treffen tegen de 
middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

02-03-2022
 4

Nog niet bekend. 17-06-2021 
 1

2-6-2022 02-03-2022
 4

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

17-06-2021 
 1

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

02-09-2021 
 2

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

02-12-2021 
 3

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

02-03-2022
 4

Bijlagen
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