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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Nexxt Technology B.V. 22-05-2018 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nexxt Technology 
B.V., gevestigd te (8401 GD) Gorredijk aan het adres Tolbaas 1a, ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
05078982.

22-05-2018 
 1

De onderneming houdt zich bezig met werkzaamheden op het gebied van 
beveiliging en datacommunicatie.

22-05-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 597.923,00 € -142.408,00 € 172.308,00

2016 € 713.546,00 € -19.709,00 € 188.845,00

2015 € 657.263,00 € 13.566,00 € 191.710,00

Verslagnummer 5
Datum verslag 04-06-2019
Insolventienummer F.08/18/142
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000043699:F001
Datum uitspraak 24-04-2018

R-C mr. AH Margadant
Curator mr M.A. Kerkdijk



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

5

Eind 2017 waren er 5 werknemers in dienst.

22-05-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

22-05-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 14.625,33

22-08-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 16.406,68

22-11-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 5.245,43

21-02-2019 
 4

Boedelsaldo
€ 23.833,57

04-06-2019
 5



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van
24-4-2018

t/m
22-5-2018

22-05-2018 
 1

van
23-5-2018

t/m
22-8-2018

22-08-2018 
 2

van
23-8-2018

t/m
22-11-2018

22-11-2018 
 3

van
23-11-2018

t/m
21-2-2019

21-02-2019 
 4

van
22-2-2019

t/m
4-6-2019

04-06-2019
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 20,50 uur

2 22,83 uur

3 24,67 uur

4 4,25 uur

5 23,75 uur

totaal 96,00 uur



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Er is een bespreking met de bestuurder in Dedemsvaart gevoerd. Daarnaast is 
het door de vennootschap gehuurde pand in Gorredijk bezocht. Verder is 
diverse administratie ontvangen en is er veelvuldig gecorrespondeerd met de 
bestuurder, leasemaatschappij, werknemers, etc.

22-05-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode is de in het bedrijfspand aanwezige activa 
geveild. Tevens is aandacht bested aan de debiteurenincasso. Verder is de 
administratie onderzocht, heeft er een bespreking plaatsgevonden met de 
bestuurder en is gecorrespondeerd met de (raadsman) van de bestuurder over 
mogelijk onbehoorlijk bestuur.

22-08-2018 
 2

De incasso van de debiteurenvorderingen is voortgezet. Daarnaast heeft de 
curator zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van behoorlijk bestuur. 
In verband daarmee heeft de curator beslag gelegd ten laste van de 
bestuurder en is door de curator een procedure aanhangig gemaakt.

22-11-2018 
 3

Er is met name aandacht besteed aan de incasso van de debiteuren. Verder is 
een conclusie van antwoord ontvangen inzake de procedure tegen de 
bestuurder. Tot slot zijn nog diverse vragen van voormalig werknemers 
beantwoord.

21-02-2019 
 4

De incasso van de debiteuren is afgerond. De procedure tegen de bestuurder 
is geëindigd in verband met een regeling die is getroffen. 

04-06-2019
 5

1. Inventarisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap is ATS Beheer Groep 
B.V. De heer J. Schipper is op zijn beurt enig bestuurder en aandeelhouder van 
deze vennootschap.

22-05-2018 
 1

Voor zover bekend, is de vennootschap niet betrokken bij enige procedure. 22-05-2018 
 1

Op naam van de vennootschap stond ten tijde van het faillissement één 
verzekering, te weten een verzuimverzekering. De betreffende polis is 
opgezegd en er is verzocht om premierestitutie.

22-05-2018 
 1

Alle verzekeringen zijn beëindigd. Er is geen sprake van premierestitutie. 21-02-2019 
 4



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De vennootschap huurde een bedrijfsruimte in Gorredijk (Friesland). De 
huurovereenkomst is op grond van art. 39 Fw met inachtneming van de 
wettelijke opzegtermijn van drie maanden, op 30 april 2018 opgezegd. De 
curator voert nog overleg met de verhuurder over een eventuele eerdere 
beëindiging. Dat zal ook afhankelijk zijn van de verkoop van de roerende 
zaken en inventaris die in het pand aanwezig zijn.

22-05-2018 
 1

De huurovereenkomst is geeindigd per 30 juli 2018. 22-08-2018 
 2

De bestuurder heeft aangegeven dat de vennootschap in 2014 de activiteiten 
heeft overgenomen vanuit het faillissement van Solvocom te Heerenveen. Na 
de overname werd de vennootschap al geconfronteerd met extra 
verplichtingen jegens het personeel dat was overgenomen. Desondanks is 
2015 met een geringe w inst afgesloten. De volgende tegenvaller was het 
wegvallen van een belangrijke relatie (Friesland Campina). Desondanks 
realiseerde de vennootschap een hogere omzet, maar de kosten waren ook 
veel hoger met als gevolg dat 2016 met verlies werd afgesloten. In 2017 werd 
de vennootschap geconfronteerd met hoog ziekteverzuim, hetgeen tot veel 
extra kosten heeft geleid, o.a. meer in verband met het inlenen van extern 
personeel. De hogere combinatie in combinatie met een lagere omzet, leidde in 
2017 tot een verlies van ruim 120.000 euro. De bestuurder heeft aangegeven 
dat de (handels)naam Solvocom, die ook werd gebruikt, toch besmet is geraakt 
door het faillissement waardoor opdrachten moeilijk konden worden 
binnengehaald. 
Het slechte resultaat in 2017 was voor de bestuurder aanleiding de activiteiten 
van de vennootschap te staken, althans samen te voegen met een gelieerde 
vennootschap. Het nog aanwezige personeel is overgenomen. Er is nog 
geprobeerd een crediteurenakkoord aan te bieden, echter zonder succes. 
Uiteindelijk is besloten het faillissement van de vennootschap aan te vragen. 
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaak van het 
faillissement.

22-05-2018 
 1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement Voor 
meer informative wordt verwezen naar het onderdeel rechtmatigheid.

22-08-2018 
 2



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

2. Personeel

Personeelsleden
5

De activiteiten van de vennootschap zijn op 31 december 2017 gestaakt en 
voor zover thans bekend samengevoegd/overgenomen door een gelieerde 
vennootschap. De werknemers zijn bij deze gelieerde vennootschap in dienst 
getreden. Aangezien de arbeidsovereenkomsten met de werknemers formeel 
niet zijn beëindigd, is de werknemers met machtiging van de rechter-
commissaris - voor zover nodig - ontslag aangezegd.

22-05-2018 
 1

Personeelsleden
5

22-05-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

7-5-2018 5

totaal 5

Er is gecorrespondeerd en overleg gevoerd met de bestuurder over de 
werknemers. Tevens is machtiging aan de rechter-commissaris gevraagd om 
het personeel te mogen ontslaan. Tot slot is het personeel bij brief ontslag 
aangezegd. Ook zijn diverse vragen van werknemers beantwoord.

22-05-2018 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 22-05-2018 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 22-05-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Roerende zaken en inventaris € 1.534,87

Aanvullende afrekening € 110,43

Creditnota kosten veiling € 941,68

totaal € 2.586,98 € 0,00

De vennootschap beschikt over diverse roerende zaken en inventaris, 
voornamelijk kantoorinventaris. Op dit moment wordt nog onderzocht of er 
zekerheidsrechten zijn gevestigd op deze roerende zaken en inventaris. 
Daarna zal verkoop plaatsvinden.

22-05-2018 
 1

De aanwezige activa is in opdracht van de curator geveild. De opbrengst komt 
aan de boedel toe. Van zekerheidsrechten is geen sprake. Een aantal 
goederen is bij de veiling niet verkocht. Er wordt geprobeerd die goederen in 
een gecombineerde veiling alsnog te verkopen.

22-08-2018 
 2

Er heeft nog een aanvullende afrekening plaatsgevonden in verband met een 
naveiling van diverse overgebleven goederen. Daarnaast heeft de curator 
vragen gesteld over de kosten van de veiling. Naar aanleiding daarvan is een 
creditnota ontvangen.

22-11-2018 
 3

Er wordt nog onderzocht of er sprake is van een bodemvoorrecht van de 
fiscus. Voor zover er fiscale schulden zijn, zal daarvan naar alle 
waarschijnlijkheid wel sprake zijn.

22-05-2018 
 1

Vooralsnog heeft de fiscus geen vordering ingediend. 22-08-2018 
 2

De roerende zaken en inventaris zijn geïnspecteerd. In afwachting van het 
onderzoek naar eventuele zekerheidsrechten is nog geen verdere actie 
ondernomen.

22-05-2018 
 1

Zoals hiervoor is opgemerkt, heeft er een veiling plaatsgevonden. De curator 
heeft in dat verband overleg gevoerd en gecorrespondeerd met NTAB en de 
verhuurder van het bedrijfspand.

22-08-2018 
 2



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

4.1 Debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad € 5.627,35

totaal € 5.627,35 € 0,00

De vennootschap beschikt over een magazijn met voorraad. Ook hier geldt dat 
in afwachting van het onderzoek naar eventuele zekerheidsrechten nog geen 
verdere actie is ondernomen. 
Van onderhanden werk is geen sprake. De werkzaamheden zijn voortgezet 
door een gelieerde vennootschap (zie ook hierna).

22-05-2018 
 1

Er wordt verwezen naar hetgeen onder bedrijfsmiddelen is opgemerkt. 22-08-2018 
 2

De voorraad is, net als de roerende zaken en inventaris, geïnspecteerd. 22-05-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 22-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 22-05-2018 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Er is sprake van diverse uitstaande
debiteurenvorderingen.

€ 11.913,00 € 6.346,70



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

totaal € 11.913,00 € 6.346,70 € 0,00

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Er is sprake van beperkte uitstaande debiteurenvorderingen. De 
incasseerbaarheid van de openstaande vorderingen op debiteuren wordt 
onderzocht. De onderliggende facturen zijn bij de bestuurder van gefailleerde 
opgevraagd.

22-05-2018 
 1

De debiteuren zijn aangeschreven. Een aantal debiteuren heeft de vordering 
betw ist. Hierover is overleg met de bestuurder gevoerd. Die heeft aangegeven 
dat in een aantal gevallen de betw isting juist is. De incasso m.b.t. de onterecht 
betw iste vorderingen wordt voortgezet en de debiteuren die nog niet hebben 
gereageerd, ontvangen een herinnering. In een geval heeft de debiteur op de 
rekening van een andere vennootschap betaald. De curator heeft de 
bestuurder verzocht dit bedrag op de boedelrekening te betalen en de 
bestuurder heeft dit ook toegezegd. Het betreft een bedrag van 4.840 euro.

22-08-2018 
 2

Intussen hebben alle debiteuren gereageerd. Er is nog een aantal betalingen 
ontvangen. Met betrekking tot vijf betw iste vorderingen is overleg geweest 
met de bestuurder. Voor een drietal vorderingen is naar aanleiding daarvan de 
incasso gestaakt. Er zijn derhalve nog twee debiteuren die de vordering 
betw isten en één waarvan nog geen betaling is ontvangen. De incasso ten 
aanzien van deze debiteuren wordt voortgezet.

22-11-2018 
 3

De laatste drie debiteuren hebben betaald. Een daarvan heeft echter betaald 
op een (geblokkeerde) rekening van gefailleerde. De bank is verzocht dit 
bedrag over te maken op de boedelrekening.

21-02-2019 
 4

Het bedrag is inmiddels van de bank ontvangen. Hiermee is de incasso 
afgerond.

04-06-2019
 5

Er wordt onderzoek gedaan naar de incassomogelijkheden. De facturen zijn 
opgevraagd.

22-05-2018 
 1

Er is gecorrespondeerd met de bestuurder en debiteuren. 22-08-2018 
 2

Correspondentie met debiteuren en bestuurder. 22-11-2018 
 3

Correspondentie met debiteuren. 21-02-2019 
 4

5. Bank/Zekerheden



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

€ 0,00

De vennootschap beschikte over een kredietfaciliteit bij ABN Amro. De bank 
heeft bericht dat er sprake was van een kredietcomplex met een gelieerde 
vennootschap en dat zij de debetstand op de rekening courant heeft 
gecompenseerd. Dat zou betekenen dat de vordering van de bank nihil is.

22-05-2018 
 1

De bank heeft bevestigd geen vordering meer te hebben op de vennootschap.
22-08-2018 

 2

De vennootschap had ten tijde van het faillissement 4 voertuigen in 
operational lease. De leasecontracten zijn per faillissementsdatum beëindigd. 
De leasemaatschappij wordt in de gelegenheid gesteld de voertuigen af te 
halen. 

De vennootschap had kort voor het faillissement tevens een voertuig in 
financial lease. Dit leasecontract is door een gelieerde vennootschap 
overgenomen. Nader onderzoek zal worden verricht naar eventuele 
overwaarde van het voertuig ten tijde van het overnemen van het contract.

22-05-2018 
 1

Van enige overwaarde is niet gebleken. 21-02-2019 
 4

Ten behoeve van ABN Amro zou een pandrecht zijn gevestigd op inventaris, 
voorraad en debiteurenvorderingen. Aangezien de vordering van de bank 
volledig is gecompenseerd (zie hiervoor) zou het pandrecht van de bank zijn 
vervallen. De curator is nog in afwachting van een bevestiging van de bank.

22-05-2018 
 1

De bank heeft bevestigd geen vordering meer te hebben op de vennootschap 
als gevolg waarvan de zekerheidsrechten zijn vervallen.

22-08-2018 
 2

Ervan uitgaande dat er geen sprake meer is van een pandrecht ten behoeve 
van ABN Amro zijn er geen partijen meer die separatist zijn.

22-05-2018 
 1

Door één leverancier is een eigendomsvoorbehoud ingeroepen ten aanzien 
van geleverde materialen. Uit onderzoek door de curator is gebleken dat de 
betreffende materialen ten tijde van het faillissement reeds waren verbruikt. 
De leverancier is daarvan op de hoogte gesteld.

22-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 22-05-2018 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.
22-05-2018 

 1

Er is gecorrespondeerd met de bestuurder en ABN Amro over de vordering en 
zekerheidsrechten van de bank.

22-05-2018 
 1

Er is overleg gevoerd met de bank. 22-08-2018 
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De activiteiten zijn met ingang van 1 januari 2018 voortgezet door een 
gelieerde vennootschap. Ten tijde van het faillissement voerde de 
vennootschap derhalve geen activiteiten meer uit.

22-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 22-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 22-05-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 22-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 22-05-2018 
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Niet van toepassing.
22-05-2018 

 1

Niet van toepassing.
22-05-2018 

 1

Niet van toepassing. 22-05-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator dient nog te onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan. 22-05-2018 
 1

De curator heeft vooralsnog geen onregelmatigheden m.b.t. de boekhouding 
aangetroffen.

22-08-2018 
 2

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 22-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 22-05-2018 
 1

De vennootschap is opgericht in 2005. Mogelijke vorderingen ter zake de 
stortingsverplichting zijn daarmee al verjaard.

22-05-2018 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator dient nog onderzoek te doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur. 
De overdracht c.q. samenvoeging van de activiteiten van de vennootschap met 
een gelieerde vennootschap is in ieder geval onderwerp van onderzoek.

22-05-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van 
onbehoorlijk bestuur in verband met de overdracht c.q. samenvoeging van 
activiteiten, waarvoor geen vergoeding is betaald. De bestuurder heeft bij 
monde van zijn raadsman het standpunt van de curator betw ist. Tot een 
regeling is het niet gekomen. De curator beraadt zich op maatregelen.

22-08-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris beslag gelegd 
ten laste van de bestuurder. Tevens is een procedure aanhangig gemaakt. De 
procedure staat thans op de rol van 2 januari 2019 voor conclusie van 
antwoord aan de zijde van de bestuurder. De curator is nog in overleg met de 
bestuurder en zijn raadsman over het treffen van een regeling.

22-11-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

De bestuurder heeft een conclusie van antwoord ingediend. Op 20 maart a.s. 
vindt er een comparitie van partijen plaats. 

21-02-2019 
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. Er is niet gebleken van 
onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen. De procedure is 
doorgehaald. 

04-06-2019
 5



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.6 Paulianeus handelen

De curator dient nog onderzoek te doen naar mogelijk paulianeus handelen.

22-05-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen
Ja

De curator heeft twee transacties aangemerkt als paulianeus, te weten de 
betaling van een managementfactuur en de overdracht van een auto. De 
bestuurder heeft bij monde van zijn raadsman het standpunt van de curator 
betw ist.  Tot een regeling is het niet gekomen. De curator beraadt zich op 
maatregelen.

22-08-2018 
 2

7.6 Paulianeus handelen
Ja

In de door de curator aanhangig gemaakte procedure wordt tevens een 
beroep gedaan op de pauliana.

22-11-2018 
 3

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Er wordt verwezen naar sub 7.5.

04-06-2019
 5

Nader onderzoek vindt nog plaats. 22-05-2018 
 1

Het onderzoek van de administratie is uitgevoerd. Voor de uitkomst wordt 
verwezen naar  hetgeen hiervoor is opgemerkt.

22-08-2018 
 2

De curator heeft diverse administratie ontvangen en een gesprek met de 
bestuurder gevoerd.

22-05-2018 
 1

De curator heeft de administratie onderzocht en heeft gecorrespondeerd en 
overleg gevoerd met de bestuurder en zijn raadsman.

22-08-2018 
 2

De curator heeft diverse werkzaamheden verricht met betrekking tot het 
leggen van beslag en het aanhangig maken van de procedure jegens de 
bestuurder. Daarnaast is nog regelmatig overleg gevoerd met de bestuurder 
en zijn raadsman.

22-11-2018 
 3

De conclusie van antwoord van de bestuurder is ontvangen en bestudeerd. 21-02-2019 
 4

Er wordt verwezen naar sub 7.5. 04-06-2019
 5



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8. Crediteuren

€ 3.267,00

huurvordering na datum faillissement

22-05-2018 
 1

€ 6.534,00

De huurvordering is aangepast.

22-08-2018 
 2

€ 3.627,00

De huurvordering is (wederom) aangepast. Het bovengenoemde bedrag 
betreft de huur vanaf datum faillissement tot en met de opzegtermijn. Het 
overige is overgeheveld naar de lijst van voorlopig erkende concurrente 
schuldvorderingen. De verhuurder heeft deze opsplitsing geaccordeerd. 

04-06-2019
 5

€ 0,00 22-05-2018 
 1

€ 21.279,00

Dit betreft de vordering Omzetbelasting. Met name de vordering ex artikel 29 
lid 7 OB.

04-06-2019
 5

€ 0,00 22-05-2018 
 1

€ 2.922,55

verlofuren werknemers (netto)

22-05-2018 
 1

€ 6.469,00 22-08-2018 
 2



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

13 22-05-2018 
 1

16 22-08-2018 
 2

18 22-11-2018 
 3

19 21-02-2019 
 4

20 04-06-2019
 5

€ 83.402,37 22-05-2018 
 1

€ 126.742,48 22-08-2018 
 2

€ 127.625,36 22-11-2018 
 3

€ 130.669,65 21-02-2019 
 4

€ 131.758,65 04-06-2019
 5

Gelet op de omvang van de boedel en de boedelkosten, mag worden 
verwacht dat slechts een uitkering kan worden gedaan op de hoogpreferente 
vordering van de Belastingdienst. Uit kosten besparend oogpunt zal de 
rechtbank worden verzocht af te zien van een vereenvoudigde afw ikkeling en 
daarentegen onderhavig faillissement voor te dragen voor opheffing wegens 
gebrek aan baten. 

04-06-2019
 5

Aanschrijven crediteuren en verwerken vorderingen 22-05-2018 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 22-05-2018 
 1

Door de curator is een procedure aanhangig gemaakt jegens de heer J. 
Schipper.

22-11-2018 
 3

Niet van toepassing. 22-05-2018 
 1

De procedure heeft betrekking op onbehoorlijk bestuur van de bestuurder. 22-11-2018 
 3

Niet van toepassing. 22-05-2018 
 1

De procedure staat op de rol van 2 januari 2019 voor conclusie van antwoord 
aan de zijde van de bestuurder.

22-11-2018 
 3

Op 20 maart a.s. vindt een comparitie van partijen plaats. 21-02-2019 
 4

De procedure is doorgehaald. Er is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur. Er 
wordt verder verwezen naar sub 7.5.

04-06-2019
 5

Niet van toepassing. 22-05-2018 
 1

Opstellen verzoekschrift tot het leggen van beslag en opstellen dagvaarding. 22-11-2018 
 3

Bestudering conclusie van antwoord. 21-02-2019 
 4

Er heeft een comparitie van antwoord plaatsgevonden. 04-06-2019
 5



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

De curator zal de debiteurenincasso verder ter hand nemen en bepalen welke 
maatregelen getroffen moeten worden in verband met zijn standpunt dat er 
sprake is van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

22-08-2018 
 2

Voortzetting debiteurenincasso en procedure jegens de bestuurder. 22-11-2018 
 3

Afronding debiteurenincasso en voortzetting procedure jegens de bestuurder. 21-02-2019 
 4

Over de termijn van afw ikkeling is nog geen uitspraak te doen. 22-08-2018 
 2

De termijn van afw ikkeling zal met name afhankelijk zijn van het verloop van 
de procedure jegens de bestuurder.

22-11-2018 
 3

Er zijn geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag. 21-02-2019 
 4

Onderhavig faillissement zal in de komende maanden worden afgewikkeld. 04-06-2019
 5

Verslaglegging. 22-08-2018 
 2

Verslaglegging. 22-11-2018 
 3

Verslaglegging. 21-02-2019 
 4

Er zal geen volgend verslag worden geagendeerd. Onderhavig verslag kan 
worden beschouwd als eindverslag.

04-06-2019
 5



Bijlagen

Bijlagen
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