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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

MIBO B.V. is opgericht op 3 oktober 2017, statutair gevestigd te Vleuten,
feitelijk gevestigd te 3454 PW De Meern, aan Veldzigt 55.
Het verzoekschrift tot benoeming van een herstructureringsdeskundige
bespreekt de activiteiten van curanda:

"Er zijn drie verschillende werkzaamheden waarmee MIBO zich bezighoudt:

1. Consultancy:
MIBO wordt geregeld ingehuurd om consultantwerk te verrichten inzake
de implementaties van ERP
projecten. Dat betreft Enterprise Resource Planning ten gevolge van de
aanschaf van een nieuw
computersysteem (software) door een bedrijf, waarbij alle data worden
overgezet, bewerkt en verwerkt door
MIBO.
Bedrijven hebben vaak niet de expertise om een dergelijke implementatie
uit te voeren, en leveranciers
hebben vaak niet voldoende kundig personeel om de klanten te kunnen
bedienen. MIBO werd zowel door
klanten/gebruikers als door leverancierskant ingehuurd in dit kader.

2. Installatietechniek:
Deze werkzaamheden van MIBO hebben betrekking op onderhoud,
reparatie en vervangen van cv
installaties, alsmede loodgieters werkzaamheden.

3. Schilderwerken:
Deze werkzaamheden van MIBO houden verband met onderhoud
schilderwerkzaamheden aan huizen en
kantoorpanden. MIBO verrichtte geen grootschalige
industrieschilderwerken, maar wel projectmatig op
kleinere schaal.

01-07-2021 
 1

Volgens de Kamer van Koophandel hield de onderneming zich bezig met:
overige dienstverlening op het gebied van informatietechnologie. Het
implementeren van enterprise resource planning (ERP) (computer) systeem.
Loodgieters- en fitterswerk. Installatie van sanitair. Schilderen en Glaszetten.

01-07-2021 
 1

De financiële gegevens zijn, ondanks mijn verzoek daartoe, nog niet door de
bestuurder aan mij overhandigd.

01-07-2021 
 1



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

12

Toelichting 

Volgens het handelsregister was sprake van 12 personeelsleden. Uit de
gegevens die de bestuurder mij heeft overhandigd, blijkt dat er voor het
uitspreken van het faillissement 7 personeelsleden hebben ingestemd met hun
ontslag. Desondanks is aan alle werknemers, met goedkeuring van de rechter-
commissaris, en voor zover vereist door mij het ontslag aangezegd.

01-07-2021 
 1

€ 0,00 01-07-2021 
 1

€ 3.914,38 30-09-2021 
 2

€ 4.592,34 24-12-2021 
 3

€ 8.354,97 24-03-2022 
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

van 
1-6-2021

t/m 
1-7-2021

01-07-2021 
 1

van 
2-7-2021

t/m 
29-9-2021

30-09-2021 
 2

van 
30-9-2021

t/m 
23-12-2021

24-12-2021 
 3

van 
24-12-2021

t/m 
24-3-2022

24-03-2022 
 4

van 
25-3-2022

t/m 
24-6-2022

24-06-2022
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 33 uur 6 min

2 77 uur 6 min

3 18 uur 54 min

4 2 uur 54 min

5 10 uur 54 min

totaal 142 uur 54 min

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van MIBO B.V. is de heer M.W.H. van de
Bor.

01-07-2021 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Voor zover bij mij bekend, zijn er geen lopende procedures. Er is op 2 juni
2021 een verstekvonnis gewezen. Gelet op de inhoud van de processtukken
en de hoogte van de vordering is uit economisch oogpunt besloten niet over te
gaan tot het voeren van een verzetsprocedure

01-07-2021 
 1

Aan de bestuurder zijn gegevens ten aanzien van de verzekeringen die
curanda heeft afgesloten, maar deze zijn niet overhandigd.

01-07-2021 
 1

De huurovereenkomst is, met toestemming van de rechter-commissaris,
opgezegd.

01-07-2021 
 1

Er dient nog een financiële afrekening plaats te vinden met de verhuurder.
Curanda heeft immers een borg betaald aan de verhuurder. Deze borg moet
nog verrekend worden met een aantal posten. Consultancy MIBO B.V., een
vennootschap opgericht op naam van de kinderen van de heer Van de Bor
heeft aangegeven de ruimte weer te w illen huren in de staat zoals deze was
ten tijde van de beëindiging van de huurovereenkomst met curanda. Het is de
bedoeling dat deze huurovereenkomst met ingang van 1 oktober 2021 zal
worden aangegaan. Zodra deze overeenkomst tot stand is gekomen kan een
afrekening met de verhuurder plaatsvinden, zonder rekening te houden met
herstelkosten ten laste van de boedel.

30-09-2021 
 2

In deze verslagperiode is gebleken, dat Consultancy MIBO B.V. de
huurovereenkomst niet heeft overgenomen, waardoor de herstelkosten ten
laste van de borg zijn gekomen. Er resteerde geen surplus.

24-12-2021 
 3



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door EVAR Maarsen B.V. wegens het
onbetaald laten van facturen. Totaal te vorderen door de aanvrager: €
6.162,70. Het verzoekschrift dateert van 17 maart 2021.

Op 13 april 2021 zou de faillissementszitting plaatsvinden, maar op 12 april
2021 is een verzoekschrift tot benoeming van een
herstructureringsdeskundige uit hoofde van de WHOA bij de rechtbank Midden-
Nederland ingediend. De indiening van dit verzoekschrift had op grond van art
3d FW tot gevolg dat de behandeling van het faillissementsverzoek werd
geschorst.

Bij beschikking van 14 mei 2021 is het verzoek tot benoeming van een
herstructureringsdeskundige afgewezen, omdat onvoldoende aannemelijk is
gemaakt dat MIBO aan haar lopende verplichtingen kon voldoen en er naar het
oordeel van de rechtbank geen betrouwbare financiële gegevens aanwezig
waren.

De bestuurder heeft toen getracht om een regeling te treffen met de
aanvrager van het faillissement. Een regeling werd getroffen, maar werd niet
nagekomen door curanda. Dit was reden voor de aanvrager het
faillissementsverzoek door te zetten. De faillissementszitting vond plaats op 1
juni 2021. De bestuurder is niet verschenen. De bestuurder stelt dat hij geen
kennis heeft genomen van een oproeping voor de zitting. Aanvankelijk w ilde
de bestuurder in verzet gaan. Daarvan heeft hij uiteindelijk afgezien.

01-07-2021 
 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

2. Personeel

Personeelsleden 
12

Toelichting 

Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de werknemers (voor zover
vereist) per 25 juni 2021 ontslagen.

01-07-2021 
 1

Personeelsleden 
12

01-07-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

25-6-2021 12

totaal 12

Volgens de bestuurder waren er ten tijde van het faillissement geen
werknemers meer in dienst. De werknemers zijn voor de zekerheid en met
toestemming van de rechter-commissaris "voor zover vereist" ontslagen.

30-09-2021 
 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

n.v.t. 24-12-2021 
 3



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t. 24-12-2021 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Aanhangwagen € 272,25

Inventaris € 1.815,00

totaal € 2.087,25 € 0,00

In de bedrijfsruimte is een kantoorinventaris aangetroffen. 01-07-2021 
 1

In deze verslagperiode is de inventaris, zich bevindend in de gehuurde
bedrijfsruimte, verkocht aan Consultancy MIBO B.V.

30-09-2021 
 2

Er is sprake van een vordering met bodemvoorrecht van de fiscus ten bedrage
van de fiscus ten bedrage van € 564.755,00

01-07-2021 
 1

In de bedrijfsruimte zijn bedrijfsmiddelen aangetroffen, waaronder een
aanhangwagen

01-07-2021 
 1

De aanhangwagen zal de aankomende periode worden verkocht. 30-09-2021 
 2

De aanhangwagen is verkocht aan een opkoper voor een bedrag van € 272,25
incl. btw

24-12-2021 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

beperkte voorraad € 0,00

totaal € 0,00 € 0,00

In de bedrijfsruimte trof ik een beperkte hoeveelheid voorraad restanten aan. 01-07-2021 
 1

De waarde van deze voorraden was nihil. Er was sprake van gebruikt en
aangebroken materiaal. Deze voorraad is achtergelaten in het bedrijfspand.

30-09-2021 
 2



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

PSA surplus financial lease € 405,71

Overname huurovereenkomst schadeposten € 1.965,04

Restitutie MKB Brandstof € 134,34

totaal € 2.505,09 € 0,00

Deze verslagperiode is een er sprake geweest van een afrekening ten aanzien
van de financial leaseovereenkomst met PSA. Er resteerde een surplus dat op
de faillissementsrekening is betaald.

24-12-2021 
 3

De belastingdienst heeft een brief gestuurd in het kader van een teruggave
Wet Tegemoetkoming Loonheffing met het verzoek gegevens door te geven
ten behoeve van een betaling. De gegevens zijn doorgegeven en ik ben in
afwachting van een reactie.

24-03-2022 
 4

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteuren € 15.590,83

totaal € 15.590,83 € 0,00 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

De bestuurder heeft geen debiteurenlijst overhandigd. De bestuurder vertelde
dat er geen sprake is van een debiteurenlijst. Er is volgens hem nog enkel één
factuur te voldoen uit hoofde van consultancy werkzaamheden.

Financieringsmaatschappij Bridge Fund heeft een pandrecht geclaimd op deze
vordering en de debiteur geeft om deze reden aan niet te kunnen betalen. En
omdat het uitlening van de heer Van de Bor betrof, maken zij een voorbehoud
uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid. In de aankomende
verslagperiode zal ik nader onderzoek naar deze kwestie doen.

01-07-2021 
 1

Ik heb geconstateerd dat de financieringsmaatschappij een rechtsgeldig
pandrecht heeft gevestigd. De financieringsmaatschappij zal zelf contact
opnemen met de debiteur.

24-12-2021 
 3

In mijn eerste verslag heb ik gemeld dat de bestuurder mij had medegedeeld
dat er geen debiteurenlijst was. Uit de veiliggestelde administratie heb ik
inmiddels toch een debiteurenlijst kunnen laten destilleren. Op grond van die
lijst zou sprake zijn van een debiteurenstand van ruim € 461.500,00. Na
vergelijking met de bankmutaties is echter gebleken dat veel debiteuren op
deze lijst al betaald hadden. Er resteerde een bedrag van € 23.380,92. De
debiteuren zijn door mij, na daarvan mededeling te hebben gedaan aan de
pandhouder, aangeschreven. Uit reacties van de betreffende debiteuren is
gebleken dat er geen aanleiding bestaat nadere incassowerkzaamheden te
verrichten.

24-06-2022
 5

5. Bank/Zekerheden

€ 32.552,10

Toelichting vordering van bank(en) 

Er is geen sprake van een vordering van de bank. Er is wel sprake van een
financier, Brigdefund. Deze financier claimt een pandrecht op de vorderingen
van curanda. De enkele vordering die volgens de bestuurder nog openstaat is
een vordering uit hoofde van zijn consultancywerkzaamheden voor Cegeka,
die middels G-nius werden gefactureerd. G-nius beroept zich vooralsnog op
een opschortingsrecht, omdat zij als inlener een WKA claim van de fiscus
vrezen.

30-09-2021 
 2



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Curanda heeft diverse leasecontracten afgesloten ten aanzien van
vervoersmiddelen. De bedrijfsauto's (financial lease) zijn pas onlangs
ingenomen, omdat lange tijd hun verblijfplaats niet bekend was. Deze
contracten worden nu financieel afgewikkeld.

De leaseovereenkomst (operational lease) van de drie personenauto's van het
merk Mercedes Benz zijn overgenomen door Consultancy MIBO B.V. een
vennootschap op naam van de kinderen van de bestuurder.

30-09-2021 
 2

De financier claimt een pandrecht op de vorderingen van curanda. De enkele
vordering die volgens de bestuurder nog openstaat is een vordering uit hoofde
van zijn consultancywerkzaamheden voor Cegeka, die middels G-nius werden
gefactureerd. G-nius beroept zich vooralsnog op een opschortingsrecht, omdat
zij als inlener een WKA claim van de fiscus vrezen.

30-09-2021 
 2

Zie hiervoor onder punt 4.1. 24-12-2021 
 3

De pandhouder heeft aangegeven zijn pandrecht uit te w illen oefenen door
middel van inning van de debiteuren.

30-09-2021 
 2

Zie hiervoor onder punt 4.1. 24-12-2021 
 3



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er is tot op heden door crediteuren geen aanspraak gemaakt op
eigendomsvoorbehoud.

01-07-2021 
 1

1. De bedrijven die een financial lease overeenkomst hebben gesloten met
curanda hebben zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

2. Een leverancier van laptops heeft het eigendom geclaimd van een drietal
laptops uit hoofde van een huurovereenkomst. De data op deze laptops
wordt veiliggesteld.

3. Een - naar zeggen van de bestuurder - voormalig opdrachtgever
(consultancy) heeft een eigendomsrecht geclaimd op een laptop. Deze
claim wordt onderzocht.

30-09-2021 
 2

1. Ik ben nog in afwachting van de afrekening van een van de
leasemaatschappijen.

2. De leverancier is in de gelegenheid gesteld de eigendommen, tegen
betaling van een boedelbijdrage, op te halen, maar heeft daarvan geen
gebruik gemaakt.

3. Deze opdrachtgever is gevraagd toegang tot de laptop mogelijk te
maken, maar hij heeft daar geen gehoor aan gegeven.

24-12-2021 
 3

Inmiddels is met de financial leasemaatschappijen afgerekend. 24-03-2022 
 4

Er is tot op heden door crediteuren geen aanspraak gemaakt op een
retentierecht.

01-07-2021 
 1

Er is tot op heden door crediteuren geen aanspraak gemaakt op een
reclamerecht.

01-07-2021 
 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

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De bestuurder informeerde mij dat er door curanda geen activiteiten meer
werden verricht ten tijde van het faillissement. Voortzetten van de
onderneming is uit dien hoofde niet aan de orde.

01-07-2021 
 1

n.v.t. 01-07-2021 
 1

n.v.t. 01-07-2021 
 1

Doorstarten onderneming

De bestuurder informeerde mij dat er door curanda geen activiteiten meer
werden verricht ten tijde van het faillissement. Doorstarten van de
onderneming is uitgaande van de informatie van de bestuurder niet aan de
orde.

01-07-2021 
 1

n.v.t. 01-07-2021 
 1

7. Rechtmatigheid

De bestuurder is gevraagd administratieve stukken te overleggen. Die heb ik
nog niet ontvangen.

01-07-2021 
 1



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In deze verslagperiode is de bestuurder uitgenodigd bij de rechter-commissaris
voor een faillissementsverhoor, omdat de bestuurder in gebreke bleef met het
reageren op vragen, het aanleveren van stukken en het inleveren van
leaseauto's.
De bestuurder is na het verhoor in de gelegenheid gesteld alsnog vragen te
beantwoorden en gegevens te overhandigen. Daartoe heeft op mijn kantoor
een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden, alwaar hij antwoord heeft
gegeven op vragen. Tevens heeft hij als feitelijk leidinggevende van de onder
punt 7.6 genoemde vennootschappen op naam van zijn kinderen, toestemming
gegeven de administratie van de drie vennootschappen in te zien. Ook heeft
hij aangegeven een korte termijn nodig te hebben om de administratieve
gegevens van deze vennootschappen te verwerken in een sluitende
administratie.

30-09-2021 
 2

De bestuurder heeft geen aanvullende administratieve stukken overgelegd 24-12-2021 
 3

Volgens de Kamer van Koophandel is sprake van de navolgende
deponeringen:

Jaarrekening 2018; datum deponering: 31-12-2020
Jaarrekening 2017; datum deponering: 31-12-2020

De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn te laat gedeponeerd en de jaarrekening
2019 is niet gedeponeerd. De bestuurder heeft mij ondanks verzoeken geen
de jaarrekeningen ter beschikking gesteld.

01-07-2021 
 1

Niet bekend. 01-07-2021 
 1

In onderzoek. 01-07-2021 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 

In onderzoek.

01-07-2021 
 1

Toelichting 

Gebleken is dat op de datum van het faillissement geen sprake was van een
behoorlijke administratie in de zin dat op iedere gewenst moment de lasten en
plichten van de vennootschap kenbaar waren. De facturen en bankgegevens
waren geen onderdeel gemaakt van een sluitende administratie.
Dit is door de bestuurder bevestigd in voornoemde bespreking op mijn
kantoor. Er is dus sprake van een wettelijk vermoeden van onbehoorlijk
bestuur wegens het ontbreken van een behoorlijke administratie.

30-09-2021 
 2

Toelichting 

Om mij moverende redenen heb ik besloten ten aanzien van het voorgaande
geen nadere stappen meer te nemen.

24-06-2022
 5



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek

Toelichting 

Op 14-04-2021 zijn op naam van de kinderen van de bestuurder van curanda
een tweetal vennootschappen opgericht genaamd -

Robra B.V. (Holding).
Consultancy Mibo B.V.,
Schilderwerken Mibo B.V.,
Installatietechniek Mibo B.V. (dochters).

De bestuurder verricht inmiddels werkzaamheden vanuit Consultancy MIBO
B.V. Bij de bestuurder is informatie opgevraagd over deze handelsw ijze en
inzage in de administratie van deze vennootschappen.

01-07-2021 
 1

In onderzoek

Toelichting 

De bestuurder deelde mee dat er ten tijde van het faillissement geen sprake
meer was van omzet en activiteiten. Voornoemde vennootschappen op naam
van zijn kinderen zouden geheel andere activiteiten verrichten. In het
verzoekschrift tot aanstelling van een WHOA-herstructureringsdeskundige van
12 april 2021 uit naam van MIBO B.V. werd aangegeven dat de onderneming
nog voldoende levensvatbaar was. Daartoe werden bewijsstukken van diverse
omzetbronnen voor in de toekomst overgelegd.
Uit mij ter beschikking staande stukken, het faillissementsverhoor en het
overleg met de bestuurders is gebleken dat er wel degelijk overlap bestaat
tussen curanda en voornoemde vennootschappen.

Aan de hand van de ter beschikking gestelde informatie zal ik mij verder
beraden op de nader te nemen stappen.

30-09-2021 
 2

Toelichting 

Om mij moverende redenen heb ik besloten ten aanzien van het voorgaande
geen nadere stappen meer te nemen.

24-06-2022
 5

In onderzoek. 30-09-2021 
 2

Zie hiervoor onder de punten 7.6 en 7.5. 24-06-2022
 5

In onderzoek. 30-09-2021 
 2



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting 

Naar verwachting zal sprake zijn van de navolgende boedelvorderingen:

salaris en verschotten curator;
Insolvit (dataveiligstelling);
huurvordering.

Omdat volgens de bestuurder geen van de werknemers nog in dienst was ten
tijde van het faillissement verwacht ik geen boedelvordering van het UWV.

30-09-2021 
 2

€ 608.417,00 01-07-2021 
 1

€ 676.489,00

Toelichting 

De vordering van de fiscus betreft Loonheffing Omzetbelasting en
motorrijtuigenbelasting vanaf eind 2019 en vennootschapsbelasting 2017,
2018 en 2019.
De vorderingen bestaan deels uit ambtshalve aanslagen.

30-09-2021 
 2

€ 744.859,00 24-06-2022
 5

Toelichting 

Ik heb nog geen vordering mogen ontvangen. Mogelijk kunnen twee
werknemers aanspraak maken op een uitkering door het UWV vanwege
achterstallig salaris etc.

30-09-2021 
 2

€ 1.453,98

Toelichting 

De aanvrager van het faillissement heeft inmiddels een vordering bij mij
ingediend.

24-12-2021 
 3

€ 1.934,97 24-06-2022
 5



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

Toelichting 

Een van de voormalige werknemers van MIBO B.V. vordert achterstallig salaris
en vakantiegeld. Op dit moment is nog niet duidelijk óf en, zo ja, welke deel
van deze vordering door het UWV wordt vergoed. Voorlopig is deze vordering
dan ook pm genoteerd op de lijst met voorlopig erkende preferente
crediteuren.

01-07-2021 
 1

€ 1.453,98 24-06-2022
 5

4 01-07-2021 
 1

26 24-12-2021 
 3

€ 21.966,39

Toelichting 

Een recente crediteurenlijst is tot op heden nog niet aan mij overhandigd. Ik
heb de beschikking over het verzoekschrift tot benoeming van een
herstructureringsdeskundige in de WHOA-procedure gestart door curanda. Als
productie 7 is een crediteurenlijst bijgevoegd. De totale schuldenlast incl. de
fiscus (€ 181.500,00) zou zijn € 202.843,68.

01-07-2021 
 1

€ 211.446,85 24-12-2021 
 3

Nog onbekend. 01-07-2021 
 1

Nog onbekend. 24-12-2021 
 3



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

BMN Bouwmaterialen 01-07-2021 
 1

Incassoprocedure 01-07-2021 
 1

Er is op 2 juni 2021 een verstekvonnis gewezen. 01-07-2021 
 1

Gelet op de inhoud van de processtukken en de hoogte van de vordering is uit
economisch oogpunt besloten niet over te gaan tot het voeren van een
verzetsprocedure

01-07-2021 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

inventariseren crediteuren;
administratie bestuderen, zodra deze beschikbaar is;
onderzoek status debiteur (en);
verkoop van activa;
rechtmatigheidsonderzoek

01-07-2021 
 1

inventariseren crediteuren;

administratieve stukken (ook van de gelieerde vennootschappen)
bestuderen;
onderzoek status debiteur (en);
verkoop van de aanhangwagen;
nadere stappen ter zake het onregelmatigheidsonderzoek.

30-09-2021 
 2

inventariseren crediteuren;
administratieve stukken (ook van de gelieerde vennootschappen)
bestuderen;
nadere stappen ter zake het onregelmatigheidsonderzoek.

24-12-2021 
 3

inventariseren crediteuren;
administratieve stukken (ook van de gelieerde vennootschappen)
bestuderen;
nadere stappen ter zake het onregelmatigheidsonderzoek.

24-03-2022 
 4

Ik zal dit faillissement voordragen voor afw ikkeling. 24-06-2022
 5

nog onbekend 01-07-2021 
 1

De termijn voor afw ikkeling zal afhankelijk zijn van de agendering door de
rechtbank.

24-06-2022
 5

Ik zal dit faillissement voordragen voor afw ikkeling. 24-06-2022
 5



Bijlagen

Bijlagen
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