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

5

Datum:

24-05-2017

Insolventienummer:

F.17/16/77

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000005796:F001

Datum uitspraak:

26-04-2016

Curator:

mr. H.C. Lunter

R-C:

mr. H.J. Idzenga

Algemeen
Gegevens onderneming
Konstruktiebedrijf Visser B.V.
Activiteiten onderneming
Konstruktiebedrijf in de staalconstructie. Vervaardiging van metalen constructiewerken en
delen daarvan.
Omzetgegevens
(concept) jaarrekening 2014: € 3.077.809
Personeel gemiddeld aantal
20
Saldo einde verslagperiode
€ 36.300,€ 41.142,01
€ 41.276,48
€ 14.269,85
€ 14.085,03
Verslagperiode
26-4-2016 t/m 19-5-2016
20-5-2016 t/m 1-8-2016
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1-8-2016 t/m 17-11-2016
18-11-2016 t/m 16-2-2017
17-2-2017 t/m 18-5-2017
Bestede uren in verslagperiode
120,8
90,4
68,5
59,7 uur
58,8 uur
Bestede uren totaal
120,8
205,5
274
333,7 uur
392,5 uur
Toelichting
Er is verzet tegen de faillietverklaring ex art. 10 lid 2 Fw en beroep ingesteld tegen de
machtiging van de rechter-commissaris ex art 67 lid 2 Fw. Dit verzet wordt op 24 mei 2016
behandeld.
Bij vonnis van 1 juni 2016 is het verzet ongegrond verklaard. Het faillissement bleef in stand.
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

24-05-2017

De bestuurder en enig aandeelhouder van Konstruktiebedrijf Visser B.V. is Visser Beheer B.V.
W. Kingma Holding B.V. en R.L. Visser Holding B.V. zijn de bestuurders van Visser Beheer
B.V. De heren Ijme Kingma en Rinze Lieuwe Visser zijn de bestuurders van respectievelijk W.
Kingma Holding B.V. en R.L. Visser Holding B.V.
1.2

Winst en verlies
(concept) jaarrekening 2014: -€ 567.911

1.3

Balanstotaal
(gepubliceerde) jaarrekening 2014: € 799.826

1.4

Lopende procedures
'H]HZRUGHQGRRUGHFXUDWRUJHwQYHQWDULVHHUG(U]RXVSUDNH]LMQYDQHHQORSHQGHSURFHGXUH
betreffende een debiteur in Duitsland. De informatie hieromtrent wordt opgevraagd.
De curator trof inderdaad een procedure aan die gevoerd wordt bij het Landsgericht Koblenz in
Duitsland. Wederpartij genaamd Franzen GmbH. Het zou gaan om een vordering van meer
dan € 100.000,-. De curator moet het procesdossier nog van de bestuurders ontvangen. De
curator is in overleg met de verzekeraar die hiertussen zit en met de Duitse advocaat die deze
procedure voor failliet voert. De curator heeft een verzoek om schorsing van de procedure aan
het Landsgericht gedaan om daarna te kunnen beoordelen of zij de procedure wenst voort te
zetten. Hiervoor dienen allereerst alle standpunten en ieders belangen in kaart gebracht te
worden. Ook dienen de kosten inzichtelijk gemaakt te worden.
Het betreft een vordering ter hoogte van ruim € 122.000,-. De procedure is inmiddels in
samenspraak met de Duitse advocaat geschorst. De processtukken zijn beoordeeld. De
kosten voor het voortzetten van de procedure zijn in grote lijnen bekend. De curator heeft een
voorstel liggen bij de pandhouder om de procedure voort te zetten en een voorstel betreffende
de boedelbijdrage gedaan. Afhankelijk van de uitkomst van het overleg met de pandhouder zal
er toestemming gevraagd worden aan de rechter-commissaris voor de (wijze van) voortzetting.
De curator is nog in gesprek met de pandhouder over de voortzetting van de procedure en de
boedelbijdrage. De uitkomst van deze gesprekken is nog niet (definitief) bekend.
De curator heeft overeenstemming bereikt met de pandhouder over de voortzetting van
de procedure en de boedelbijdrage. Op 29 maart 2017 heeft de rechter-commissaris zijn
toestemming verleend voor de voortzetting van de procedure. Hierna heeft de curator
de Duitse advocaat opdracht gegeven zijn werkzaamheden te hervatten en de inmiddels
geschorste procedure die reeds aanhangig was bij het Landgericht voor te zetten. De
curator is nog in afwachting van een bericht van het Landgericht omtrent de
voortzetting.
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1.5

5

Datum:

24-05-2017

Verzekeringen
'HYHU]HNHULQJHQ]LMQJHwQYHQWDULVHHUGHQ]XOOHQLQGLHQQRGLJEHsLQGLJGZRUGHQGDQZHO
zullen worden overgenomen door Visser Konstruktiebedrijf B.V.
De verzekeringen zijn overgenomen door Visser Konstruktiebedrijf B.V. Er is nog een
premierestitutie geweest. Hiermee is dit afgehandeld.

1.6

Huur
in onderzoek. De bestuurders hebben aangegeven dat failliet het pand aan de Munestrijtte 14
te Feanwalden zou huren van Visser Beheer B.V.
Aangezien de overdracht van het onroerend goed aan een gelieerde vennootschap vlak voor
het faillissement heeft plaatsgevonden was er nog geen huurovereenkomst opgesteld. De
curator heeft dan ook geen huurovereenkomst aangetroffen. Dit punt is hiermee afgehandeld.
De curator onderzoekt de overdracht van het onroerend goed.
zie 7.6

1.7

Oorzaak faillissement
De bestuurders hebben aangegeven dat het niet meer mogelijk was om de schulden te
voldoen. De algehele crisis in de (staal)bouw heeft de onderneming parten gespeeld, aldus de
bestuurders. Vanwege jarenlange tegenvallende resultaten en liquiditeitskrapte waren zij
genoodzaakt zelf het faillissement aan te vragen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
20

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
niet bekend

2.3

Datum ontslagaanzegging
De rechter-commissaris gaf op 28 april 2016 zijn toestemming om tot ontslag over te gaan.

2.4

Werkzaamheden
-inventarisatie en ontslag personeel; -personeelsbijeenkomst;
afgerond
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3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

Datum:

24-05-2017

De bestuurders hebben bij de curator aangegeven dat de onroerende zaken kort voor het
uitspreken van het faillissement zouden zijn overgedragen aan gelieerde vennootschappen.
De curator heeft dit punt in onderzoek.
De curator heeft naar aanleiding van een eerste onderzoek nadere informatie opgevraagd bij
de bestuurders en gesprekken gevoerd. Er zal ook overleg gevoerd worden met de curator
PU5%UHPHU YDQ99+%9ppQYDQGH]XVWHUYHQQRRWVFKDSHQYDQIDLOOLHW,QGLW
faillissement waren kort gezegd onregelmatigheden geconstateerd betreffende diverse
verrekeningen die hadden plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is een
vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij de onregelmatigheden en eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid zijn afgekocht. Failliet is een van de partijen bij deze
overeenkomst. De curator verwijst hiervoor naar de verslaglegging van de curator van VVH
B.V., mr. Bremer van Trip advocaten in Leeuwarden.
De curator heeft een gesprek gehad met de heer Mollema, die optreedt namens mr. Bremer.
Naar aanleiding van dit gesprek en nader onderzoek naar de verschillende transacties zal de
curator haar vervolgstappen bepalen. Hierbij zal het onderzoek naar de overdracht van het
onroerend goed vlak voor het uitspreken van het faillissement een rol spelen. Zie hiervoor
eveneens het kopje 'rechtmatigheid'.
zie 7.6, 'rechtmatigheid'
3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
in onderzoek
De koopsom zou middels verrekening voldaan zijn.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
in onderzoek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
in onderzoek
n.v.t.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
zie 'beschrijving'
zie 7.6
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Datum:

24-05-2017

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De bestuurders hebben bij de curator aangegeven dat de bedrijfsmiddelen zouden zijn
overgedragen aan een gelieerde vennootschap. De curator heeft dit punt in onderzoek.
Het onderzoek naar de bedrijfsmiddelen die zijn overgedragen loopt tegelijk met het onderzoek
naar de verkoop van de onroerende zaken. Zie 'onroerende zaken, beschrijving'
zie 7.6

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
in onderzoek
De koopsom zou middels verrekening voldaan zijn.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
in onderzoek
n.v.t.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
in onderzoek

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
zie 'beschrijving'
zie 7.6

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De curator trof een magazijn aan met gebruiksmaterialen tbv de staalconstructie. Deze
YRRUUDDGGLHQWQRJJHwQYHQWDULVHHUGHQJHWD[HHUGWHZRUGHQ+LHUWRHLVGHFXUDWRULQYHUEDQG
met het ingestelde verzet en beroep nog niet overgegaan.
Het verzet is niet gegrond verklaard. De curator heeft de voorraad nader laten inventariseren.
De curator tracht deze voorraad te verkopen. De curator voert ook overleg met de mogelijke
pandhouder van de voorraad.
De curator doet ook een nader onderzoek naar het onderhanden werk. Er zouden mogelijk
meer onderhanden werk projecten zijn, dan de drie projecten die bij verkoop (zie 3.15 e.v.)
aan de curator zijn doorgegeven. De curator voert hierover gesprekken en onderzoek.
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Er ligt een bieding op de voorraad van Visser Konstruktie B.V. De voorraad zou niet meer
voldoen aan de huidige wetgeving en nagenoeg geen waarde vertegenwoordigen. De
pandhouder heeft om een nadere toelichting verzocht op de bieding alvorens eventueel
instemming wordt gegeven.
Over de onderhanden werk projecten is nog steeds geen duidelijkheid. De curator is
voornemens dit mee te nemen in haar vervolgstappen. Zie hiervoor 'rechtmatigheid'.
Er is nog geen definitieve overeenstemming met de pandhouder over de hoogte van de
bieding op de voorraad door Visser Konstruktie B.V. De curator hoopt dit in de komende
verslagperiode definitief af te kunnen wikkelen.
zie 7.6 voor de onderhanden werk projecten.
Er is overeenstemming bereikt met de pandhouder over de bieding op de voorraad door
Visser Konstruktie B.V. van € 3.000,- (excl. BTW). Op 17 maart 2017 heeft de rechtercommissaris zijn toestemming verleend om tot onderhandse verkoop van de voorraad
te mogen overgaan.
3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
nog niet bekend
€ 3.000,- (excl. BTW)

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
nog niet bekend
De curator dient hierover nog afspraken te maken met de pandhouder.
conform separatistenregeling

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
-Inventarisatie, taxatie en verkoop van de voorraad
- nadere inventarisatie en verkoop voorraad;
- overleg en afspraken maken met de pandhouder;
- nader onderzoek onderhanden werk projecten.
- afspraken pandhouder;
- toestemming rechter-commissaris;
- onderhanden werk projecten meenemen in vervolgstappen;

- definitieve afspraken maken met de pandhouder
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voorraad: afgerond;
onderhanden werk projecten: zie 7.6

3.15

Andere activa: Beschrijving
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris op 2 mei 2016 een drietal
onderhanden werk projecten en de goodwill, bestaande uit onder meer de handelsnaam,
website en telefoonnummers verkocht aan Visser Konstruktie B.V.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
€ 36.300,-- (incl. BTW)

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
-inventarisatie van het aanwezige actief; - onderhandelingen voeren; - toestemming rechtercommissaris vragen en koopovereenkomst sluiten
De werkzaamheden op dit punt zijn afgerond. Er loopt nog wel een onderzoek naar het
onderhanden werk.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Er zou sprake zijn van in elk geval een debiteur genaamd Franzen GmbH, waarvoor een
procedure loopt. Zie hiervoor 'procedures'. De curator dient het dossier nog te ontvangen.
zie 9.1 e.v. 'procedures'.
122.000 euro

4.2

Opbrengst
nog niet bekend

4.3

Boedelbijdrage
nog niet bekend
Hiervoor ligt een voorstel bij de pandhouder. Zie ook het kopje 'procedures'
De hoogte van de boedelbijdrage is afhankelijk van de uitkomst van de procedure.
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Werkzaamheden
-inventarisatie en incassering debiteuren
vervolgstappen bepalen inzake de procedure Franzen GmbH.
zie hiervoor het kopje 'procedures'.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De ING bank heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 129.709,91. Deze vordering en
het beroep op zekerheden moet nog door de curator worden beoordeeld.
De curator is in overleg en maakt afspraken met de ING betreffende haar beroep op het
pandrecht op de gehele bedrijfsinventaris, debiteuren en voorraad.
Er ligt een voorstel (boedelbijdrage) bij de bank betreffende de voortzetting van de procedure
tegen debiteur Franzen GmbH en een bieding op de voorraad.
zie hiervoor het kopje 'procedures' en het kopje 'voorraad'

5.2

Leasecontracten
in onderzoek
De contracten die zijn aangetroffen worden voor het grootste gedeelte overgenomen door
Visser Konstruktiebedrijf B.V.
afgehandeld.

5.3

Beschrijving zekerheden
in onderzoek
zie 'vordering van de bank'

5.4

Separatistenpositie
in onderzoek

5.5

Boedelbijdragen
in onderzoek
Pagina 9 van 17

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

5

Datum:

24-05-2017

Hierover worden afspraken gemaakt met de ING bank.
zie 'vordering van bank'
nog niet bekend
De boedelbijdrage van de verkoop van de voorraad was 10% en dit is financieel
afgewikkeld. De hoogte van de boedelbijdrage voor de procedure is afhankelijk van de
uitkomst van de procedure.
5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er zal meerdere crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. De
curator is in overleg hierover met de bestuurders en zal deze beroepen nader inhoudelijk
(juridisch) beoordelen.
De curator heeft al veelvuldig overleg gevoerd met de bestuurders en met de diverse
crediteuren die een beroep hebben gedaan op eigendomsvoorbehoud. Er wordt getracht
afspraken te maken en dit af te wikkelen.
De meeste eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels afgewikkeld.
afgehandeld.

5.7

Retentierechten
n.v.t.

5.8

Reclamerechten
n.v.t.

5.9

Werkzaamheden
- beoordelen vordering en zekerheden bank(en); - onderzoek aanwezigheid leasecontracten; inventarisatie, beoordeling en eventueel uitwinning eigendomsvoorbehouden
 ILQDQFLsOH DIVSUDNHQPDNHQPHWGH,1*
- overleg over zekerheden met ING;
- afspraken maken crediteuren ivm beroep eigendomsvoorbehoud.
DIZLNNHOLQJ ILQDQFLsOH DIVSUDNHQEDQN
- definitieve afspraken maken met de bank
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- correspondentie voeren met de pandhouder

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
zie hiervoor de toelichting onder 'andere activa'

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
n.v.t.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
n.v.t.

6.4

Doorstart: Beschrijving
zie hiervoor de toelichting onder 'andere activa'

6.5

Doorstart: Verantwoording
n.v.t.

6.6

Doorstart: Opbrengst
n.v.t.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
n.v.t.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
zie hiervoor de toelichting onder 'andere activa'

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
in onderzoek
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De curator heeft naar aanleiding van een eerste onderzoek in de administratie nadere
informatie opgevraagd bij de bestuurders en gesprekken gevoerd. Er zal ook overleg gevoerd
ZRUGHQPHWGHFXUDWRU PU5%UHPHU YDQ99+%9ppQYDQGH]XVWHUYHQQRRWVFKDSHQYDQ
failliet. In dit faillissement waren kort gezegd onregelmatigheden geconstateerd betreffende
diverse verrekeningen die hadden plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is een
vaststellingsovereenkomst gesloten. Failliet is een van de partijen bij deze overeenkomst.
Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken en het verdere onderzoek van de administratie
zal de curator haar vervolgstappen bepalen.
Naar aanleiding van het gesprek met mr. Mollema en eigen nader onderzoek heeft de curator
nu de vervolgstappen in voorbereiding. De curator gaat ervan uit dat in de komende
verslagperiode deze vervolgstappen daadwerkelijk gezet kunnen worden en in het volgende
verslag hierover meer duidelijkheid bestaat.
zie 7.6
7.2

Depot jaarrekeningen
Volgens de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over 2014 gedeponeerd op 29 januari
2016. De jaarrekening is niet vastgesteld.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
in onderzoek

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
in onderzoek

7.5

Onbehoorlijk bestuur
in onderzoek
zie boekhoudplicht. De curator voert een algeheel onderzoek uit, waarbij ook eventueel
onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen aan de orde komt. De overdracht van de
bedrijfsmiddelen en het onroerend goed waarbij de koopsommen middels verrekeningen zijn
voldaan komt hierbij ook aan de orde.
Bij het zetten van de vervolgstappen zal het eventuele onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen worden meegenomen. Ook de transacties vlak voor faillissement komen hierbij aan
de orde.
zie 7.6.

7.6

Paulianeus handelen
in onderzoek
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24-05-2017

zie boekhoudplicht. De curator voert een algeheel onderzoek uit, waarbij ook eventueel
onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen aan de orde komt. De overdracht van de
bedrijfsmiddelen en het onroerend goed waarbij de koopsommen middels verrekeningen zijn
voldaan komt hierbij ook aan de orde.
zie hiervoor
Bij exploten van 23 januari 2017 en 17 februari 2017 heeft de curator kort gezegd een
samenstel van rechtshandelingen verricht voorafgaand aan het faillissement op grond van
pauliana buitengerechtelijk vernietigd. Onderdeel van dit samenstel van rechtshandelingen is
de overdracht van de bedrijfsmiddelen en het onroerend goed vlak voor het faillissement
waarbij de koopsommen middels verrekeningen zijn voldaan. Naar het oordeel van de curator
zijn de schuldeisers door dit samenstel van rechtshandelingen benadeeld. Naar aanleiding
hiervan lopen er gesprekken met de (oud) bestuurders en hun adviseurs. De uitkomst van
deze gesprekken is nog niet bekend.
In de afgelopen verslagperiode hebben er diverse gesprekken tussen partijen
plaatsgevonden. Ook is er aanvullende informatie aangeleverd door de adviseurs van
de (oud) bestuurders. Ten tijde van het indienen van het vijfde verslag zijn partijen
zover dat er een schikkingsvoorstel op tafel ligt dat de curator ter goedkeuring aan de
rechter-commissaris zal gaan voorleggen. De inhoud van het voorstel en de uitwerking
daarvan zal in de aankomende verslagperiode plaatsvinden en, na goedkeuring rechtercommissaris, in het volgende verslag worden verantwoord.
7.7

Werkzaamheden
-opvragen en beoordelen informatie bij de bestuurders, met name wat betreft de aangegeven
overdracht van de activa voor faillissement.
- onderzoek administratie, waaronder de verrekeningen; - gesprekken bestuurders en
adviseurs; - gesprekken curator VVH B.V.
- onderzoek en voorbereidingen treffen vervolgstappen 'rechtmatigheid'.
- gesprekken/correspondentie voeren met de (oud) bestuurders en adviseurs; afhankelijk van
de uitkomst hiervan de vervolgstappen bepalen.
- schikkingsvoorstel uitwerken en voorleggen aan de rechter-commissaris; nadien
vervolgstappen zetten.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Zie financieel verslag en crediteurenlijst
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Pref. vord. van de fiscus
Zie financieel verslag en crediteurenlijst

8.3

Pref. vord. van het UWV
Zie financieel verslag en crediteurenlijst

8.4

Andere pref. crediteuren
Zie financieel verslag en crediteurenlijst

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Zie financieel verslag en crediteurenlijst

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Zie financieel verslag en crediteurenlijst

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend

8.8

Werkzaamheden
- inventarisatie en aanschrijven crediteuren; - vorderingen beoordelen

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Er zou sprake zijn van een lopende procedure betreffende een debiteur in Duitsland genaamd
Franzen GmbH. De informatie hieromtrent is opgevraagd.
De curator trof inderdaad een procedure aan die gevoerd wordt bij het Landsgericht Koblenz in
Duitsland. Wederpartij genaamd Franzen GmbH. Het zou gaan om een vordering van meer
dan € 100.000,-. De curator moet het procesdossier nog van de bestuurders ontvangen. De
curator is in overleg met de verzekeraar die hiertussen zit en met de Duitse advocaat die deze
procedure voor failliet voort. De curator heeft een verzoek om schorsing van de procedure aan
het Landsgericht gedaan om daarna te kunnen beoordelen of zij de procedure wenst voort te
zetten. Hiervoor dienen allereerst alle standpunten, kosten en ieders belangen in kaart
gebracht te worden.
Het betreft een vordering ter hoogte van ruim € 122.000,-. De procedure is inmiddels in
samenspraak met de Duitse advocaat geschorst. De processtukken zijn beoordeeld. De
kosten voor het voortzetten van de procedure zijn in grote lijnen bekend. De curator heeft een
voorstel liggen bij de pandhouder om de procedure voort te zetten en een voorstel betreffende
de boedelbijdrage gedaan. Afhankelijk van de uitkomst van het overleg met de pandhouder zal
er toestemming gevraagd worden aan de rechter-commissaris voor de (wijze van) voortzetting.
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De curator is nog in gesprek met de pandhouder over de voortzetting van de procedure en de
boedelbijdrage. De uitkomst van deze gesprekken is nog niet (definitief) bekend.
De curator heeft overeenstemming bereikt met de pandhouder over de voortzetting van
de procedure en de boedelbijdrage. Op 29 maart 2017 heeft de rechter-commissaris zijn
toestemming verleend voor de voortzetting van de procedure. Hierna heeft de curator
de Duitse advocaat opdracht gegeven zijn werkzaamheden te hervatten en de inmiddels
geschorste procedure die reeds aanhangig was bij het Landgericht voor te zetten. De
curator is nu in afwachting van een bericht van het Landgericht omtrent de voortzetting.
9.2

Aard procedures
incassoprocedure

9.3

Stand procedures
nog niet bekend.
Er is een schorsingsverzoek via de Duitse advocaat ingediend bij het Landsgericht. Hierna kan
er overleg gevoerd worden met alle betrokkenen en in overleg getreden worden met de
rechter-commissaris.
De procedure is geschorst.
De curator heeft via een Duitse advocaat het verzoek gedaan om de procedure voort te
zetten.

9.4

Werkzaamheden
-inventarisatie procedures;
-bestudering ontvangen informatie en vervolgstappen bepalen, waaronder of de procedure
voortgezet dient te worden
- na ontvangst procesdossier bestudering daarvan en vervolgstappen bepalen;
- o.a. overleg met de Duitse advocaat, verzekeraar, bestuurder en rechter-commissaris.
- afspraken met de pandhouder;
- toestemming vragen rechter-commissaris;
- afspraken maken Duitse advocaat, verzekeraar en bestuurder.
- definitieve afspraken met de pandhouder maken, daarna toestemming vragen aan de
rechter-commissaris en afspraken maken met de Duitse advocaat, verzekeraar en bestuurder.
- correspondentie Duitse advocaat en vervolgstappen bepalen naar aanleiding van het
bericht van het Landgericht.
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10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

24-05-2017

nog niet bekend.
10.2

Plan van aanpak
- de behandeling en uitkomst van het verzet en beroep op 24 mei 2016 afwachten;
- huurovereenkomsten inventariseren;
- leaseovereenkomsten inventariseren;
- procedures/debiteur inventariseren en beoordelen;
- inventarisatie, taxatie en verkoop van de voorraad;
-beoordelen vordering(en) bank(en) en zekerheden;
- beoordelen vorderingen en beroep op eigendomsvoorbehoud;
-opvragen en beoordelen informatie bij de bestuurders, met name wat betreft de aangegeven
overdracht van de activa voor faillissement;
- procedure Franzen GmbH beoordelen en vervolgstappen bepalen;
- verkoop voorraad;
- afspraken bank betreffende zekerheden;
- afwikkelen eigendomsvoorbehouden;
- nader onderzoek administratie, met name verrekeningen;
- overleg bestuurders en adviseurs;
- overleg curator VVH B.V.
- procedure Franzen GmbH nadere afspraken pandhouder en rechter-commissaris;
- verkoop voorraad; afspraken pandhouder;
- verdere voorbereiding en vervolgstappen zetten 'rechtmatigheid'
- procedure Franzen GmbH, definitieve afspraken maken met de pandhouder en hierna
vervolgstappen zetten;
- definitieve verkoop voorraad;
- gesprekken/correspondentie voeren met de (oud) bestuurders en hun adviseurs naar
aanleiding van het inroepen van de pauliana, zie 7.6
- correspondentie omtrent procedure Franzen GmbH;
- schikkingsvoorstel voorleggen aan de rechter-commissaris en nadere uitwerking.

10.3

Indiening volgend verslag
Augustus 2016
november 2016
februari 2017
mei 2017
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augustus 2017
10.4

Werkzaamheden
zie 'plan van aanpak'
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