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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

De Speer Personeelsdiensten B.V. 07-04-2021 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE SPEER
PERSONEELSDIENSTEN B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te
Nijmegen aan Kerkenbos 1075 V (6546 BB), ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 58608931, hierna te noemen: “De Speer”.

07-04-2021 
 1

Uitzendbureau, arbobegeleiding en re-integratie. 07-04-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 5.821.054,00 € 27.696,00 € 1.493.123,00

2017 € 6.649.496,00 € -63.572,00 € 1.611.405,00

2019 € 2.632.625,00 € -159.735,00 € 835.314,00

2020 € -42.461,03 € 1.030.716,00

Verslagnummer 5
Datum verslag 07-04-2022
Insolventienummer F.05/21/62
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000182349:F001
Datum uitspraak 09-03-2021

R-C mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator mr C.F.H. Donners

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=09f43a09-e880-eb11-80ff-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=a9ce5ecd-0161-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

De curator heeft nog niet alle financiële gegevens ontvangen. 07-04-2021 
 1

Inmiddels heeft de curator de financiële gegevens voor zover aanwezig
ontvangen.

07-01-2022 
 4

0

Toelichting 

Gefailleerde had per datum faillissement geen personeel in dienst.

07-04-2021 
 1

€ 0,00 07-04-2021 
 1

€ 544,50 07-04-2022
 5

van 
9-3-2021

t/m 
6-4-2021

07-04-2021 
 1

van 
7-4-2021

t/m 
6-7-2021

07-07-2021 
 2

van 
7-7-2021

t/m 
6-10-2021

07-10-2021 
 3

van 
7-10-2021

t/m 
6-1-2022

07-01-2022 
 4

van 
7-1-2022

t/m 
7-4-2022

07-04-2022
 5



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Verslagperiode Bestede uren

1 37 uur 54 min

2 44 uur 12 min

3 25 uur 12 min

4 16 uur 54 min

5 44 uur 54 min

totaal 169 uur 6 min

De curator en zijn collega’s hebben in dit faillissement in totaal 37,9 uren
besteed. Bij elk onderdeel in het faillissementsverslag wordt separaat
aangegeven hoeveel tijd aan het betreffende onderdeel is besteed.

07-04-2021 
 1

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement inmiddels in totaal 82,1
uren besteed.

07-07-2021 
 2

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement inmiddels in totaal 107,3
uren besteed.

07-10-2021 
 3

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement inmiddels in totaal 124,2
uren besteed.

07-01-2022 
 4

De curator en zijn collega's hebben inmiddels in totaal 169,1 uren besteed. In
de afgelopen verslagperiode had de tijdsbesteding met name betrekking op
het (schikkings)overleg met de advocaat van de (voormalige) bestuurders en
Rabobank.

07-04-2022
 5

1. Inventarisatie

De Speer is opgericht op 22 augustus 2008. De heer Rikmenspoel is enig
bestuurder van De Speer. De Speer Beheer B.V. en RB Beheer B.V. houden
beide 50% van de aandelen in De Speer. De heer Rikmenspoel is enig
bestuurder en enig aandeelhouder van De Speer Beheer B.V.

07-04-2021 
 1

De bestuurder heeft verklaard dat er nog een procedure liep tegen de
voormalig verhuurder van het kantoorpand in Utrecht. In deze procedure is op
31 maart 2021 vonnis gewezen door de rechtbank Midden-Nederland. Op
grond van dit vonnis heeft de voormalig verhuurder inmiddels een vordering
van € 14.774,17 ingediend.

07-04-2021 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aangetroffen. De
curator heeft deze verzekeringen beëindigd.

07-04-2021 
 1

De curator heeft geen lopende huurovereenkomsten aangetroffen. 07-04-2021 
 1

De bestuurder van De Speer heeft het volgende over de oorzaak van het
faillissement verklaard.

Vanaf de periode 2017/2018 liep de omzet van De Speer terug. De bestuurder
van De Speer was in deze periode druk met zijn andere ondernemingen. In
2018 heeft hij om deze reden een manager aangenomen, die verantwoordelijk
werd voor de dagelijkse leiding van de Speer. Eind 2018 waren de kosten
echter zo hoog opgelopen dat geen w inst meer werd gemaakt. De manager is
vervolgens ontslagen, omdat deze verantwoordelijk zou zijn voor de
kostenstijging. De kosten bleven echter oplopen, terw ijl de omzet niet steeg.

Daarnaast werd De Speer geconfronteerd met hoge kosten door een langdurig
zieke werkneemster.

Als gevolg van de coronacrisis liep de omzet nog verder terug. De bestuurder
heeft vervolgens besloten de onderneming medio 2020 te staken en getracht
een regeling te sluiten met de schuldeisers. Dit is niet gelukt. Als gevolg van de
financiële problemen en de slechte prognose heeft Rabobank op 8 december
2020 de kredietrelatie beëindigd.

Uiteindelijk is het faillissement aangevraagd door de Spaanse tak van Atradius
op grond van een vonnis d.d. 17 juli 2020. De vordering van Atradius vloeit
voort uit een geschil over de incasso van verschillende debiteuren door De
Speer.

De curator onderzoekt bovenstaande lezing van de bestuurder van De Speer
over de oorzaak van het faillissement.

07-04-2021 
 1

De curator heeft bovenstaande lezing over de oorzaken van het faillissement
nog in onderzoek. De curator heeft de afgelopen periode diverse gesprekken
gevoerd met de bestuurder van De Speer. De curator heeft de bestuurder van
De Speer verzocht nadere informatie aan te leveren, zodat de curator een
conclusie kan trekken ten aanzien van de oorzaken van het faillissement.

07-07-2021 
 2

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen over de oorzaken van het
faillissement met de bestuurder van De Speer gedeeld. De curator heeft de
bestuurder een termijn gegeven om te reageren op zijn bevindingen. De
curator zal de oorzaken van faillissement in het volgende verslag nader
toelichten.

07-10-2021 
 3

De curator kan zich niet vinden in de lezing van de bestuurder van De Speer
over de oorzaken van het faillissement. De curator verw ijst voor de oorzaken
van het faillissement naar zijn oordeel over het onbehoorlijk bestuur onder
punt 7.5 van dit faillissementsverslag.

07-01-2022 
 4



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 
0

Toelichting 

De bestuurder van De Speer heeft tegenover de curator verklaard dat er geen
lopende arbeidsovereenkomsten zijn. In mei/juni 2020 zouden de laatste
arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd.

07-04-2021 
 1

Toelichting 

Onbekend.

07-04-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

Niet van toepassing.

totaal 0

Geen. 07-04-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur 07-04-2022
 5

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting onroerende zaken

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

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De Speer heeft geen onroerende zaken in eigendom. 07-04-2021 
 1

Geen. 07-04-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Auto € 450,00

totaal € 450,00 € 0,00

De Speer heeft een auto in eigendom. De curator zal trachten deze auto te
verkopen.

07-04-2021 
 1

De curator heeft de auto voor een bedrag van € 450,00 excl. btw verkocht. 07-07-2021 
 2

Niet van toepassing. 07-04-2021 
 1

Inventarisatie en correspondentie. 07-04-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 07-04-2021 
 1

Geen. 07-04-2021 
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

G-rekening Rabobank

totaal € 0,00 € 0,00

Per datum faillissement was sprake van een creditsaldo van € 2.656,04 op de
G-rekening van de De Speer bij Rabobank. De Belastingdienst zal zich
vermoedelijk uit hoofde van haar pandrecht op dit bedrag verhalen.

07-04-2021 
 1

De Belastingdienst heeft de bank inmiddels verzocht het creditsaldo van €
2.656,04 over te maken en de G-rekening op te heffen. Het creditsaldo komt
aan de Belastingdienst toe.

07-07-2021 
 2

Correspondentie RDW en overleg bestuurder.

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 1,4 uur

07-04-2021 
 1

Verkoop activa.

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 2,1

07-07-2021 
 2

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur 07-10-2021 
 3

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,9 uur 07-04-2022
 5



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Per datum faillissement zou volgens de bestuurder uitsluitend nog sprake zijn
van oninbare debiteuren. De curator onderzoekt dit.

07-04-2021 
 1

De curator heeft de bestuurder van De Speer verschillende keren verzocht
aanvullende stukken aan te leveren met betrekking tot de debiteuren. De
bestuurder van De Speer heeft zeer recent een deel van de stukken
aangeleverd. De curator zal zijn onderzoek voortzetten.

07-07-2021 
 2

De curator heeft stukken met betrekking tot de debiteuren van de bestuurder
van De Speer ontvangen. Het grootste deel van de debiteuren zijn oninbaar.
De curator is nog met één debiteur in overleg. De curator verwacht dit punt de
komende verslagperiode af te w ikkelen.

07-10-2021 
 3

De curator heeft geen reactie meer ontvangen van de debiteur. De curator
beraadt zich op vervolgstappen.

07-01-2022 
 4

De bank zal als pandhouder de incasso van de vordering op zich nemen. 07-04-2022
 5

Inventarisatie. 07-04-2021 
 1

Overleg bestuurder en advocaat bestuurder.

Bestede tijd in verslagperiode: 9,1 uur

07-07-2021 
 2

Correspondentie advocaat debiteur.

Bestede tijd in verslagperiode: 2,8 uur

07-10-2021 
 3

5. Bank/Zekerheden

€ 415.103,30

Toelichting vordering van bank(en) 

Rabobank heeft aan De Speer een krediet verstrekt in rekening-courant. Per
datum faillissement bedroeg de vordering van Rabobank op De Speer €
415.103,30.

07-04-2021 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet aangetroffen. 07-04-2021 
 1

Rabobank heeft een pandrecht op de debiteuren, inventaris en
transportmiddelen verkregen.

07-04-2021 
 1

De curator zal met Rabobank nadere afspraken maken over het uitw innen van
de pandrechten.

07-04-2021 
 1

Rabobank heeft haar pandrecht op de auto vrijgegeven. Voor het overige
dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden.

07-07-2021 
 2

De curator zal met Rabobank afspraken maken over de mogelijke opbrengst
van de debiteurenportefeuille.

07-10-2021 
 3

Rabobank heeft de incasso van de (enige) verpande vordering zelf
opgenomen. Indien de incasso succesvol zou zijn, ontvangt de boedel 50%
van het geïncasseerde bedrag.

07-04-2022
 5

Niet van toepassing. 07-04-2021 
 1

Er zijn geen retentierechten geclaimd. 07-04-2021 
 1

Er zijn geen reclamerechten geclaimd. 07-04-2021 
 1

Toelichting 

Vooralsnog niet van toepassing.

07-04-2021 
 1



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

Correspondentie en overleg Rabobank.

Bestede tijd in verslagperiode: 3,3 uur

07-04-2021 
 1

Correspondentie en overleg Rabobank, overige voorkomende werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 3,7 uur

07-07-2021 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 1,7 uur 07-10-2021 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 6,1 uur 07-04-2022
 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 07-04-2021 
 1

Niet van toepassing. 07-04-2021 
 1

De activiteiten waren al ruim vóór datum faillissement gestaakt. De curator
heeft de onderneming dan ook niet tijdens het faillissement voortgezet.

07-04-2021 
 1

Doorstarten onderneming

Doordat de activiteiten al enige tijd waren beëindigd, is een doorstart niet aan
de orde geweest.

07-04-2021 
 1

Niet van toepassing. 07-04-2021 
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Toelichting 

Geen.

07-04-2021 
 1

Toelichting 

Geen.

07-04-2021 
 1

Geen. 07-04-2021 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft tot op heden een deel van de administratie ontvangen. De
bestuurder heeft de curator laten weten dat de ontbrekende administratie op
korte termijn zal worden aangeleverd. De curator zal vervolgens onderzoeken
of aan de boekhoudverplichting is voldaan.

07-04-2021 
 1

In onderzoek. 07-07-2021 
 2

De curator verwacht zijn onderzoek in de komende verslagperiode af te
kunnen ronden.

07-10-2021 
 3

De curator is van mening dat de bestuurder van De Speer niet heeft voldaan
aan de boekhoudverplichting, die op grond van artikel 2:10 BW op hem als
bestuurder rust. Het staat voor de curator vast dat de bestuurder van De
Speer niet te allen tijde de verplichtingen van De Speer kende. De curator komt
tot deze conclusie op basis van de grote onduidelijkheden die bestaan over de
hoogte van de rekening-courantschuld op De Speer Beheer B.V.

07-01-2022 
 4

2017: Niet gedeponeerd
2018: 6 december 2019
2019: 22 januari 2021

De jaarrekening 2017 is niet gepubliceerd en de jaarrekening 2019 is te laat
gepubliceerd. De publicatieverplichting is dan ook geschonden.

07-04-2021 
 1



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Niet van toepassing. 07-04-2021 
 1

Niet van belang omdat deze verplichting zal zijn verjaard. 07-04-2021 
 1

Ja

Toelichting 

Aangezien niet alle jaarrekeningen tijdig zijn gepubliceerd, staat vast dat
sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator zal nader onderzoeken of er
ook andere gronden zijn om aan te nemen dat sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

07-04-2021 
 1

Ja

Toelichting 

Naar aanleiding van de tot op heden ontvangen administratie heeft de curator
verschillende vragen aan de bestuurder van De Speer gesteld. Tot op heden
zijn nog niet alle vragen van de curator beantwoord. De curator zal zijn
onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

07-07-2021 
 2

Ja

Toelichting 

De curator verwacht zijn rechtmatigheidsonderzoek in de komende
verslagperiode af te ronden.

07-10-2021 
 3

Ja

Toelichting 

In dit faillissement is sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de
bestuurder van De Speer aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort.
De curator is met de advocaat van de bestuurder in overleg getreden over een
schikking.

De curator is van mening dat het faillissement is veroorzaakt door grote
betalingen van De Speer aan de Speer Beheer B.V. De Speer heeft hierdoor
een grote vordering in rekening-courant op de Speer Beheer B.V.

De Speer Beheer B.V. is de beheervennootschap van de bestuurder van De
Speer. Het is onduidelijk op grond waarvan deze bedragen zijn betaald. Deze
onttrekkingen hebben tot gevolg gehad dat de liquiditeitspositie van De Speer
dermate verslechterde dat De Speer uiteindelijk niet meer aan haar
betalingsverplichtingen kon voldoen.

07-01-2022 
 4



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Daarnaast zijn de inkomsten van De Speer opgedroogd omdat de
bedrijfsactiviteiten door de bestuurder van De Speer zijn gestaakt. Deze
activiteiten zouden vervolgens, in ieder geval gedeeltelijk, zijn voortgezet in
een andere vennootschap, waarvan de bestuurder van De Speer middellijk
bestuurder was. Het faillissement is dan ook (mede) veroorzaakt door het
staken van de bedrijfsactiviteiten en het overdragen van deze activiteiten
zonder dat hier een redelijke vergoeding tegenover heeft gestaan.

Ja

Toelichting 

De curator heeft ook de voormalig bestuurder van De Speer aansprakelijk
gesteld voor het faillissementstekort. De curator is van oordeel dat ook met
medewerking van de voormalig bestuurder de bedrijfsactiviteiten van De
Speer, in ieder geval gedeeltelijk, zijn voortgezet in een of meerdere
vennootschappen. Daarnaast heeft de voormalig bestuurder betalingen aan
zijn beheervennootschap verricht en heeft hij onvoldoende gedaan om de
rekening-courantvorderingen te incasseren. Naar aanleiding hiervan is de
curator ook met de voormalig bestuurder in overleg getreden om te
onderzoeken of een minnelijke regeling mogelijk is.

07-04-2022
 5

In onderzoek 07-04-2021 
 1

In onderzoek 07-07-2021 
 2

Toelichting 

Vooralsnog niet van gebleken.

07-10-2021 
 3

Zie bovenstaand. 07-04-2021 
 1

Zie bovenstaand. 07-10-2021 
 3

Zie hiervoor. 07-01-2022 
 4



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Overleg bestuurder en bestuderen aangeleverde administratie.

Bestede tijd in verslagperiode: 8,9 uur

07-04-2021 
 1

Diverse besprekingen bestuurder, bestuderen administratie en overige
voorkomende werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 22,6 uur

07-07-2021 
 2

Correspondentie bestuurder, bestuderen administratie en overige
voorkomende werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 17,4 uur

07-10-2021 
 3

Onderzoek administratie, correspondentie en overleg met de bestuurder van
De Speer en zijn advocaat.

Bestede tijd in verslagperiode: 12,8 uur

07-01-2022 
 4

Overleg en correspondentie met de advocaten van de bestuurder en de
voormalig bestuurder.

Bestede tijd in verslagperiode: 33,5 uur

07-04-2022
 5

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

De curator verwacht, naast zijn eigen salaris, geen andere boedelvorderingen.

07-04-2021 
 1



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 160.030,00

Toelichting 

De Belastingdienst heeft bij de curator een preferente vordering van in totaal €
160.030 ingediend.

07-04-2021 
 1

€ 157.373,96

Toelichting 

De Belastingdienst heeft de fiscale vordering verlaagd tot een bedrag van €
157.373,96.

07-07-2021 
 2

€ 157.644,96

Toelichting 

De Belastingdienst heeft de fiscale vordering verhoogd tot een bedrag van €
157.644,96.

07-10-2021 
 3

€ 157.344,96

Toelichting 

De fiscale vordering is verlaagd tot een bedrag van € 157.344,96.

07-01-2022 
 4

€ 0,00

Toelichting 

De curator verwacht geen preferente vordering van het UWV.

07-04-2021 
 1

€ 0,00

Toelichting 

Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator
gemeld.

07-04-2021 
 1

5 07-04-2021 
 1

7 07-07-2021 
 2



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 445.784,62

Toelichting 

Dit is inclusief de vordering van Rabobank ter hoogte van € 415.103,30.

07-04-2021 
 1

€ 447.132,74

Toelichting 

Dit is inclusief de vordering van Rabobank ter hoogte van € 415.103,30.

07-07-2021 
 2

Op dit moment nog onbekend. 07-04-2021 
 1

Op dit moment kan de curator nog geen uitspraak doen over de w ijze waarop
het faillissement zal worden afgewikkeld.

07-07-2021 
 2

Correspondentie crediteuren en overige voorkomende werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 2,8 uur

07-04-2021 
 1

Correspondentie crediteuren.

Bestede tijd in verslagperiode: 1,6 uur

07-07-2021 
 2

Correspondentie crediteuren.

Bestede tijd in verslagperiode: 0,9 uur

07-10-2021 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 07-01-2022 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 2,7 uur 07-04-2022
 5



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

De procedure is voor het faillissement gestart door de voormalig verhuurder,
M7 EREIP V Dutch Propco 7 B.V.

07-04-2021 
 1

Geschil over onbetaalde huur. 07-04-2021 
 1

Op 31 maart 2021 is vonnis gewezen. 07-04-2021 
 1

Er is geen hoger beroep ingesteld. Het vonnis is onherroepelijk. Op grond van
het vonnis heeft de verhuurder een vordering van € 14.774,17 bij de curator
ingediend.

07-07-2021 
 2

Bestuderen vonnis en overleg bestuurder.

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur

07-04-2021 
 1

10. Overig

De curator zal in de komende verslagperiode in ieder geval de navolgende
werkzaamheden verrichten:

1. overleg Rabobank omtrent uitw inning zekerheden;
2. nadere inventarisatie crediteuren;
3. verkoop auto;
4. rechtmatigheidsonderzoek.

07-04-2021 
 1

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het
rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de debiteurenportefeuille.

07-07-2021 
 2

De curator zal in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten. Naar verwachten zal de curator het onderzoek de komende
verslagperiode afronden.

07-10-2021 
 3

De curator zal in de komende verslagperiode het schikkingsoverleg met de
bestuurder ten aanzien van het door de curator geconstateerde onbehoorlijk
bestuur voortzetten.

07-01-2022 
 4



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De curator zal op korte termijn een finaal (schikkings)voorstel doen aan de
(voormalig) bestuurders. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, zal
de curator een beslissing nemen over een eventuele
(bestuurdersaansprakelijkheids)procedure.

07-04-2022
 5

Op dit moment nog onbekend. 07-04-2021 
 1

Vooralsnog onbekend. 07-07-2021 
 2

Nog onbekend. 07-10-2021 
 3

Vooralsnog onbekend. 07-01-2022 
 4

Nog onbekend. 07-04-2022
 5

7-7-2022 07-04-2022
 5

Opstellen verslag en overige voorkomende werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 11,7 uur

07-04-2021 
 1

Opstellen verslag en overige werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 4,5 uur

07-07-2021 
 2

Opstellen verslag en overige werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 1,8 uur

07-10-2021 
 3

Opstellen verslag en overige voorkomende werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 4 uur

07-01-2022 
 4

Opstellen verslag en overige voorkomende werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 1,3 uur

07-04-2022
 5



Bijlagen

Bijlagen
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