
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Betreft

Algemene gegevens

NOW Creative B.V. 29-06-2018 
 9

Het uitoefenen van de stand- en interieurbouw, alsmede het uitvoeren van 
reclameactiviteiten.

29-06-2018 
 9

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 1.192.138,00 € 493.393,00 € 852.375,00

2012 € 1.592.569,00 € 268.644,00 € 1.135.277,00

20 29-06-2018 
 9

Verslagnummer 18
Datum verslag 25-09-2020
Insolventienummer F.18/15/64
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000001209:F001
Datum uitspraak 03-03-2015

R-C mr. H.H. Kielman
Curator mr R. Klarus
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Boedelsaldo

Verslagperiode

€ 9.277,35 29-06-2018 
 9

€ 9.289,04 25-09-2018 
 10

€ 9.296,81 21-12-2018 
 11

€ 3.500,62 22-03-2019 
 12

€ 3.500,62 28-06-2019 
 13

€ 3.500,62 24-12-2019 
 15

€ 3.500,62 27-03-2020 
 16

€ 3.500,62 26-06-2020 
 17

€ 3.500,62 25-09-2020
 18



Verslagperiode

Bestede uren

van 
20-3-2018

t/m 
19-6-2018

29-06-2018 
 9

van 
20-6-2018

t/m 
19-9-2018

25-09-2018 
 10

van 
20-9-2018

t/m 
21-12-2018

21-12-2018 
 11

van 
22-3-2019

t/m 
21-6-2019

28-06-2019 
 13

van 
26-9-2019

t/m 
22-12-2019

24-12-2019 
 15

van 
23-12-2019

t/m 
22-3-2020

27-03-2020 
 16

van 
23-3-2020

t/m 
21-6-2020

26-06-2020 
 17

van 
22-6-2020

t/m 
23-9-2020

25-09-2020
 18



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Verslagperiode Bestede uren

9 193 uur 54 min

10 4 uur 36 min

11 2 uur 54 min

12 4 uur 48 min

13 3 uur 36 min

14 1 uur 36 min

15 0 uur 54 min

16 2 uur 30 min

17 1 uur 42 min

18 6 uur 12 min

totaal 222 uur 42 min

Bestede uren in verslagperiode:
Verslag 4: 5,2 uur.
Verslag 5: 6,8
Verslag 6: 6,6
Verslag 7: 4,9
Verslag 8: 2,7
Verslag 9: 6,8
Verslag 10: 6,0
Verslag 11: 5,5
Verslag 12: 2,4
Verslag 13:1,6
Verslag 14: 2,6

29-06-2018 
 9

1. Inventarisatie

Voorts kan worden opgemerkt dat de heer J.L. Schaafsma en de heer R. 
Oosterhof de feitelijk
beleidsbepalers van failliet zijn.

29-06-2018 
 9



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1.
Failliet is door het bedrijf Laferte Exhibits & Events, nader kortweg �
�Laferte���gedagvaard op 2 december 2014. Laferte heeft betaling 
gevorderd van openstaande facturen (totaal een bedrag van € 13.310,00). 
Failliet heeft op 11 februari 2015 een conclusie van antwoord tevens eis in 
reconventie ingediend. Failliet betw ist de vordering van Laferte alsmede 
vordert betaling van openstaande facturen op Laferte (totaal een bedrag van 
€ 6.125,70). De curator heeft de rechtbank verzocht de procedure te schorsen 
ex. artikel 29 Fw. De procedure is geschorst.

2.
Failliet is gedagvaard door een (voormalig) werknemer. Het betreft een 
loonvorderingen. De
rechtbank heeft kenbaar gemaakt dat deze procedure vanwege het 
faillissement is 
geschorst.

3.
Failliet is door het bedrijf Pyrasied B.V. gedagvaard op 23 februari 2015. 
Pyrasied vordert
betaling van openstaande facturen (totaal € 1.688,73). De curator heeft de 
rechtbank verzocht de procedure te schorsen ex. artikel 29 Fw. Pyrasied heeft 
haar vordering inmiddels ter verificatie ingediend bij de curator.

29-06-2018 
 9

Failliet heeft (doorlopende) verzekeringen. De verzekeringen zijn beëindigd. 29-06-2018 
 9

Failliet maakt onderdeel uit van een groter concern (zie 1.1). De 
moedervennootschap van
failliet is eigenaar van vrijwel alle activa. Failliet huurt van de 
moedervennootschap de
bedrijfsmiddelen, waaronder de voertuigen, machines, kantoorinventaris, 
verhuurmaterieel
(TV�s, meubilair, verlichting, etc., allen ten behoeve van stands), alsmede de
bedrijfsgebouwen. De curator heeft inmiddels alle huurovereenkomsten 
opgezegd.

29-06-2018 
 9

De bestuurder van failliet heeft de curator kenbaar gemaakt dat het aantal 
opdrachten sterk
waren afgenomen (reeds vanaf 2013), waarmee de inkomsten niet voldoende 
waren om de
doorlopende kosten van failliet te kunnen betalen. Onder andere kon failliet de 
loonkosten van
haar personeel niet tijdig voldoen. Uiteindelijk heeft een aantal 
personeelsleden het
faillissement aangevraagd en hierop heeft de rechtbank het faillissement 
uitgesproken.

29-06-2018 
 9



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

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
22

29-06-2018 
 9

Personeelsleden 
20

29-06-2018 
 9

Datum Aantal Toelichting

25-3-2015 22

totaal 22

Afgerond. 29-06-2018 
 9

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen.

totaal € 0,00 € 0,00

Geen. 29-06-2018 
 9



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

3.9 Werkzaamheden andere activa

Failliet beschikt niet over eigen bedrijfsmiddelen. Failliet huurt van de 
moedervennootschap de
bedrijfsmiddelen, waaronder de voertuigen, machines, kantoorinventaris en 
verhuurmaterieel
(TV�s, meubilair, verlichting, etc, allen ten behoeve van stands).

29-06-2018 
 9

De Belastingdienst heeft een vordering waarop haar bodemvoorrecht van 
toepassing is.

29-06-2018 
 9

Zie onder 6. Doorstart. 29-06-2018 
 9

Zie onder 6. Doorstart. 29-06-2018 
 9

Geen. 29-06-2018 
 9

Afgerond. 29-06-2018 
 9



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille € 115.000,00

totaal € 115.000,00 € 0,00 € 0,00

Failliet heeft een debiteurenportefeuille van circa € 115.000,00. Het is de 
curator gebleken dat
de debiteuren verpand zijn aan de ING Bank. De ING bank heeft de curator 
kenbaar gemaakt
gebruik te maken van haar separatistenpositie en derhalve zelf over te gaan 
tot inning van de
debiteuren.

29-06-2018 
 9

Afgerond. 29-06-2018 
 9

5. Bank/Zekerheden

€ 1.950.000,00

Toelichting vordering van bank(en) 
De ING Bank heeft een vordering van circa € 350.000,00. Daarnaast heeft de 
SNS Bank een
vordering van circa € 1.600.000,00.

29-06-2018 
 9

De curator is niet gebleken van lopende leasecontracten. De ING Bank heeft 
kenbaar gemaakt
dat er sprake is van een financial lease overeenkomst voor een printer. De 
curator voert nader
onderzoek uit. De curator is niet gebleken van een leaseovereenkomst c.q. de 
betreffende
printer was niet meer aanwezig bij failliet.

29-06-2018 
 9



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De ING Bank heeft een pandrecht op alle bedrijfsmiddelen, waaronder de 
voorraad en de
debiteuren. De SNS Bank heeft een recht van hypotheek op de bedrijfspanden 
in eigendom
van de moedermaatschappij (Later B.V.) van failliet. Failliet heeft voor de 
hypothecaire schuld
meegetekend als medeschuldenaar.

29-06-2018 
 9

De ING Bank heeft kenbaar gemaakt gebruik te maken van haar 
separatistenpositie ten
aanzien van het innen van de debiteuren.

29-06-2018 
 9

Diverse crediteuren hebben zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De 
curator voert
nader onderzoek uit of het eigendomsvoorbehoud daadwerkelijk is 
overeengekomen alsmede
of de betreffende goederen (nog) bij failliet aanwezig zijn. Waar mogelijk 
sprake kon zijn van
een rechtsgeldig overeengekomen eigendomsvoorbehoud heeft de curator 
deze partijen
doorverwezen naar de doorstarter (zie 6.4).

29-06-2018 
 9

Geen. 29-06-2018 
 9

Geen. 29-06-2018 
 9

Toelichting 
Zie 6. Doorstart.

29-06-2018 
 9

Afgerond. 29-06-2018 
 9

6. Voortzetten/doorstart onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Voortzetten onderneming

Failliet maakt voor het uitvoeren van haar werkzaamheden gebruik van de 
bedrijfsmiddelen in eigendom van de moedermaatschappij Later B.V. Gedacht 
moet worden aan voertuigen,
machines, gereedschappen en standbouw-onderdelen. Voorts huurt failliet van 
Later B.V.
bedrijfsruimte (kantoorpand en loods).

De bestuurder van failliet, zijnde de heer J. Schaafsma, tevens de bestuurder 
van Later B.V., heeft de curator verzocht de werkzaamheden van failliet voort 
te zetten. Reden hiervoor is dat de lopende projecten afgerond kunnen 
worden alsmede dat bestaande klanten niet overstappen naar een 
concurrerend bedrijf. Voorts hebben zich direct na faillietverklaring diverse 
partijen, waaronder de heer Schaafsma zelf, bij de curator kenbaar gemaakt 
geïnteresseerd te zijn in een doorstart c.q. overname van activa.

Met Later B.V. zijn de volgende afspraken gemaakt:
1. Alle huurbetalingsverplichtingen (voor huur van bedrijfsactiva, bedrijfsruimte 
en/of
anderszins) tussen failliet en Later B.V. komen volledig te vervallen in de 
periode vanaf datum faillissement tot datum doorstart. Failliet mag tijdens 
voormelde periode op de gebruikelijke w ijze gebruik maken van het gehuurde 
(inclusief bedrijfsactiva);
2. Later B.V. draagt zorg voor een volledig dekkende verzekering voor alle 
werknemers en
eventueel het gebruik van materieel (zoals voertuigen) gedurende de periode 
vanaf datum
faillissement tot datum doorstart;
3. Later B.V. betaalt alle lopende verplichtingen van failliet aan derden 
gedurende de periode vanaf datum faillissement tot datum doorstart (gedacht 
moet worden aan onder andere doch niet uitsluitend verzekeringspremies, 
nutsvoorzieningen, kosten voor telefoon abonnementen, alarminstallatie, etc.).

29-06-2018 
 9

Zie 6.1. Gezien de gemaakte afspraken met Later B.V. zijn er geen financiële 
verplichtingen
c.q. lasten voor de boedel.

29-06-2018 
 9

Afgerond. 29-06-2018 
 9

Doorstarten onderneming

Aanwezige activa
Uit een inventarisatie van de activa van failliet is gebleken dat de activa 
bestaat uit:
Voorraden: bij failliet heb ik aangetroffen een minimale hoeveelheid voorraad.

29-06-2018 
 9



Maakdelen: na enig onderzoek is gebleken dat onder maakdelen moet worden 
verstaan door
failliet zelf gebouwde stand onderdelen (houten panelen, vloerdelen, houten 
balies, houten
blokken, houten wanden, etc.).
In de bedrijfsruimte van failliet heb ik diverse maakdelen aangetroffen. Failliet 
heeft mij
kenbaar gemaakt dat veel van de maakdelen in het verleden zijn gebouwd in 
opdracht van een klant alsmede dat deze delen (stands) zijn verkocht aan de 
klant. Derhalve zijn veel
maakdelen strikt genomen eigendom van een derde.
Failliet heeft mij kenbaar gemaakt dat een groot deel van de maakdelen 
verouderd zijn en
veelal niet opnieuw gebruikt kunnen worden. Daarmee zou de waarde van een 
groot deel van de maakdelen geschat kunnen worden op nihil.
Debiteuren: failliet beschikt over een debiteurenportefeuille van totaal circa
€ 116.000,00. Van voormeld bedrag staat voor een bedrag van circa € 
85.000,00 meer dan 60 dagen open (en daarmee is het onzeker of deze 
debiteuren daadwerkelijk op enig moment geïnd kunnen worden). het restant 
derhalve circa € 30.000,00 minus een bedrag van circa € 3.500,00 vanwege 
een alsnog ingetrokken opdracht, derhalve totaal circa € 26.500,00 zou goed 
inbaar moeten zijn.
Onderhanden werk: failliet beschikt over een onderhanden werk portefeuille 
(korte termijn
opdrachten) met een totale omzet van circa € 50.000,00 alsmede een lange 
termijn overzicht van relaties met beursdata. De lange termijn werken 
betreffen geen opdrachten en daarmee is geen sprake van overeenkomsten 
(en dus is het uiterst onzeker of een opdrachtgever uberhaupt met failliet dan 
wel een doorstarter wenst samen te werken). Voor de goede orde merk ik op 
dat op datum faillietverklaring de reeds gemaakte c.q. in aanbouw zijnde 
onderhanden werken reeds voor datum faillietverklaring gefactureerd waren. 
Derhalve is -binnen het faillissement - louter en alleen sprake van nog te 
maken c.q. realiseren onderhanden werken (en derhalve vallen deze 
onderhanden werken niet onder het eventuele pandrecht van de ING Bank, 
waarbij ik verw ijs naar F.M.J. Verstijlen (2013), 'De verpanding van 
onderhanden werk' WPNR 2013/6963, maar ook M.J.M. Franken 2011, 'De 
curator en het pandrecht op onderhanden werk' INSOLAD Congresbundel 
2011). Tot slot beschikt failliet over een lijst met potentiele reclame 
opdrachten. Ook van deze opdrachten zijn geen offertes of overeenkomsten. 
Eveneens is mij kenbaar gemaakt dat het uitvoeren van de reclame 
opdrachten onzeker is.
Goodwill: failliet beschikt over relatie c.q. klantgegevens, knowhow en 
administratie. Voorts is mij gebleken dat de handelsnaam middels een 
licentieovereenkomst aan failliet in gebruik is gegeven. Derhalve is failliet geen 
eigendom van de handelsnaam.

Doorstart
Kort na datum faillissement hebben zich diverse partijen bij mij gemeld voor 
interesse in
overname van de activa. Alle partijen heb ik per email op 13 maart 2015 
geïnformeerd over de omvang van de activa. Vrijwel alle geïnteresseerde 
partijen hebben daarop kenbaar gemaakt niet langer geïnteresseerd te zijn 
dan wel mocht geen nadere reactie ontvangen. Slechts één partij bleek nog 
altijd geïnteresseerd te zijn. 16 maart 2015 tot en met 18 maart 2015 heb ik 
met deze partij nadere onderhandelingen gevoerd.

Voormelde partij, nader te noemen 'de doorstarter' heeft uiteindelijk een 
eindbieding



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

uitgebracht van € 24.000,00 voor overname van de activa met uitzondering 
van de debiteuren. Aanvankelijk wenste de doorstarter eveneens de 
debiteurenportefeuille over te nemen, maar de ING Bank kon hier niet mee 
akkoord gaan. Derhalve is de debiteurenportefeuille buiten de overname van 
de activa gehouden en daarmee is er totaal € 24.000,00 geboden, hetgeen als 
volgt onderverdeeld is:

1. Voorraad en maakdelen: € 7.500,00;
2. Onderhanden werk: € 15.500,00;
3. Goodwill: € 1.000,00.
Akkoord pandhouder ING Bank
De ING Bank heeft een vordering op failliet en heeft als zekerheid bedongen 
een pandrecht op alle bedrijfsactiva en vorderingen op derden (debiteuren).
De ING Bank heeft kenbaar gemaakt akkoord te gaan met het geboden bedrag 
van de
doorstarter alsmede dat zij daarmee haar pandrechten op de betreffende 
onderdelen vrijgeeft.

Boedelbijdrage
Tot slot is met de ING Bank afgesproken om conform de separatistenregeling 
een
boedelbijdrage van telkens 10% over het geboden bedrag per onderdeel te 
betalen aan de
boedel. Eveneens is afgesproken dat de boedel naar rato van de 
verkoopopbrengst van de
verpande zaken de kosten voor het taxatierapport betaalt.

Met de pandhouder is afgerekend

Zie 6.4. 29-06-2018 
 9

Toelichting 
Zie 6.4.

29-06-2018 
 9

Toelichting 
Zie 6.4.

29-06-2018 
 9

Afgerond 29-06-2018 
 9



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7. Rechtmatigheid

De curator heeft enkele stukken uit de boekhouding ontvangen.

Uit een eerste (eigen) onderzoek is de curator op een aantal onduidelijkheden 
gestuit. Met
name de waarde bepaling van het onderhanden werk en balansposten zijn 
niet duidelijk. Door een te hoge waarde op te nemen is mogelijk een onjuiste 
weergave tot stand gekomen van de waarde van de onderneming. Daarnaast 
is de curator niet duidelijk geworden of alle dochtervennootschappen 
boekhoudkundig op de juiste w ijze zijn verantwoord. De curator overweegt 
nader onderzoek uit te voeren middels een accountant.

29-06-2018 
 9

Verslag 11: in de afgelopen verslagperiode heeft de curator gesproken met de 
bestuurders over de ontbrekende (digitale) administratie. Het bestuur zou 
inmiddels de beschikking hebben verkregen over de ontbrekende (digitale) 
administratie, doch deze zou nog niet inzichtelijk zijn gemaakt. Het bestuur 
heeft de toezegging gedaan deze in de aankomende verslagperiode aan te 
leveren aan de curator.

21-12-2018 
 11

Verslag 12: het bestuur heeft aanvullende fysieke administratie aangeleverd. 
De digitale administratie blijkt niet meer toegankelijk. De curator heeft de 
ontvangen administratie in onderzoek.

22-03-2019 
 12

De curator voert nader onderzoek uit naar de laatstelijk aangeleverde 
administratie.

28-06-2019 
 13

De curator heeft de administratie nog in onderzoek. 26-09-2019 
 14

Het onderzoekt naar de administratie loopt nog. 27-03-2020 
 16

De curator heeft de ontvangen administratie nog in onderzoek en verwacht 
daarover in de komende verslagperiode uitsluitsel te kunnen geven.

26-06-2020 
 17

Na beoordeling van de fysieke administratie is de curator van oordeel dat aan 
boekhoudplicht is voldaan.

25-09-2020
 18

De jaarrekeningen over de jaren 2010 en 2011 zijn tijdig gedeponeerd. De 
jaarrekening over
het jaar 2012 is op 3 februari 2014 gedeponeerd. Over het boekjaar 2014 is 
een voorlopige
jaarrekening op 3 februari 2015 gedeponeerd.

29-06-2018 
 9

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW was failliet vrijgesteld van de verplichte
accountantsonderzoek zoals vermeld in artikel 2:393 lid 1 BW.

29-06-2018 
 9



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator voert nader onderzoek uit. 29-06-2018 
 9

Toelichting 
De curator voert nader onderzoek uit.

29-06-2018 
 9

Nee

Toelichting 
Naar aanleiding van het onderzoek inzake de administratie is de curator van 
oordeel dat het entameren van een bestuurdersaansprakelijkheidsvordering 
niet opportuun is voor de boedel.

25-09-2020
 18

Toelichting 
De curator voert nader onderzoek uit.

29-06-2018 
 9

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Uitvoeren nader onderzoek (eventueel beroep op Garantiefonds voor 
curatoren).
De curator heeft machtiging bij de rechter-commissaris gevraagd voor het 
verkrijgen van
toestemming om een beroeop te doen om het garantiefonds voor curatoren.
De machtiging is goedgekeurd en het verzoek is ingediend.
Machtiging is verkregen.
Het garantiefonds curator heeft aan de curator een garantstelling toegekend 
voor (de kosten van) van een nader rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal 
hier uitvoering aan geven.

De curator heeft de administratie nader onderzocht (eveneens extern laten 
onderzoeken) en gaat de bestuurder aanschrijven.

De bestuurder heeft de curator aanvullende stukken uit de administratie 
aangeleverd. De
curator heeft deze in onderzoek en inmiddels de bestuurder verzocht 
aanvullende inlichtingen en administratie te verstrekken.

In de afgelopen verslagperiode zijn de bestuurders in gebreke gebleven de 
gewenste
documentatie en inlichtingen aan de curator te verstrekken. Zij waren niet 
bereid om kosten te maken voor het opvragen en inzien van hun eigen 
administratie. De curator heeft de bestuurders voor de laatste maal 
gesommeerd om de ontbrekende documenten te verstrekken en de vragen 
van de curator volledig te beantwoorden. Mocht de gestelde termijn eveneens 
verstrijken, dan zal de curator over gaan tot het treffen van 
rechtsmaatregelen.

29-06-2018 
 9



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurders.

Ondanks meerdere verzoeken zijn de bestuurders in gebreke gebleven met 
het aanleveren van de ontbrekende onderdelen uit de administratie. De 
openstaande vragen van de curator blijven daarmee onbeantwoord. In de 
komende verslagperiode gaat de curator over tot het treffen van 
rechtsmaatregelen.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de bestuurder gesproken 
over de ontbrekende administratie. Tijdens deze bespreking heeft de 
bestuurder de toezegging gedaan de ontbrekende administratie alsnog aan te 
leveren, zodat de openstaande vragen van de curator alsnog beantwoord 
kunnen worden. Mocht de ontbrekende administratie wederom niet 
aangeleverd worden, dan zal de curator over gaan tot het treffen van 
rechtsmaatregelen.

25-09-2018 
 10

Komende verslagperiode: ontvangst en beoordeling ontbrekende digitale 
administratie.

21-12-2018 
 11

Beoordeling ontvangen administratie 28-06-2019 
 13

Beoordeling administratie 26-09-2019 
 14

Beoordeling administratie. 27-03-2020 
 16

Afgerond. 25-09-2020
 18

8. Crediteuren

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

29-06-2018 
 9

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

29-06-2018 
 9



8.3 Pref. vord. UWV

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 
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

29-06-2018 
 9

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

29-06-2018 
 9

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

29-06-2018 
 9

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

29-06-2018 
 9

Nog onbekend. 29-06-2018 
 9

Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing en afw ikkeling ex 
art. 16 Fw. Dit verslag is tevens het eindverslag.

25-09-2020
 18

Corresponderen met crediteuren. 29-06-2018 
 9

Afgerond. Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing en 
afw ikkeling ex art. 16 Fw. Dit verslag is tevens het eindverslag.

25-09-2020
 18



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Nvt. 29-06-2018 
 9

Nvt. 29-06-2018 
 9

Nvt. 29-06-2018 
 9

Nvt. 29-06-2018 
 9



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Aanschrijven bestuurder ivm onderzoek administratie.
Rechtmatigheidsonderzoek administratie.

29-06-2018 
 9

Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing en afw ikkeling ex 
art. 16 Fw. Dit verslag is tevens het eindverslag.

25-09-2020
 18

Nog onbekend. 29-06-2018 
 9

Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing en afw ikkeling ex 
art. 16 Fw. Dit verslag is tevens het eindverslag.

25-09-2020
 18

- Corresponderen met crediteuren;
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris overgaan tot het 
indienen van een
beroep bij het garnatiefonds voor curatoren. Nadien uitvoeren 
rechtmatigheidsonderzoek.
Zie plan van aanpak.
Overleg met bestuurder over openstaande vragen ivm 
rechtmatigheidsonderzoek.
Voortzetten overleg bestuurder/uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Rechtsmaatregelen bestuurders schending inlichtingenplicht

29-06-2018 
 9

Afgerond. 25-09-2020
 18

Bijlagen
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