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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: organisatie- adviesbureaus; 
managementactiviteiten. 
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: holding en exploitatie 
onroerend goed.

30-04-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 223,00 € -117.372,00 € 860.448,00

2016 € -320,00 € 709.591,00 € 870.658,00

2015 € 0,00 € -54.026,00 € 261.179,00

Uitsluitend de jaarrekening 2016 is beschikbaar. Bij de voormalig boekhouder 
van gefailleerde is aanvullende administratie opgevraagd. De bestuurder van 
gefailleerde is overleden. Bij de erfgenamen en de vereffenaar is geen 
administratie aanwezig.

30-04-2020 
 1

Van de boekhouder is de conceptjaarrekening 2017 ontvangen alsmede 
aanvullende informatie.

08-10-2020 
 2

0

Toelichting 
Er waren geen werknemers in dienst van gefailleerde.

30-04-2020 
 1



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

€ 0,00

Toelichting 
Er is nog geen actief gerealiseerd.

30-04-2020 
 1

€ 5.546,22

Toelichting 
In deze wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

08-10-2020 
 2

€ 9.799,30

Toelichting 
In deze wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

30-03-2021 
 3

€ 4.550,49

Toelichting 
In deze wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

23-09-2021 
 4

€ 4.559,42

Toelichting 
In deze wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

08-03-2022
 5

van 
7-4-2020

t/m 
29-4-2020

30-04-2020 
 1

van 
30-4-2020

t/m 
7-10-2020

08-10-2020 
 2

van 
8-10-2020

t/m 
29-3-2021

30-03-2021 
 3

van 
30-3-2021

t/m 
22-9-2021

23-09-2021 
 4

van 
23-9-2021

t/m 
7-3-2022

08-03-2022
 5



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

1 13 uur 15 min

2 25 uur 15 min

3 8 uur 35 min

4 17 uur 50 min

5 2 uur 10 min

totaal 67 uur 5 min

Geen. 30-04-2020 
 1

1. Inventarisatie

Bestuurder van gefailleerde is w ijlen de heer J.L.T.C. Rülander.
Enig aandeelhouder van gefailleerde is w ijlen de heer J.L.T.C. Rülander.

30-04-2020 
 1

Er is geen sprake van lopende procedures.
De curator heeft geen procedures ingesteld.

30-04-2020 
 1

Er lopen geen verzekeringen. Nu de activiteiten gestaakt zijn, hoeven er ook 
geen verzekeringen afgesloten te worden. Het pand van gefailleerde is via de 
bank verzekerd.

30-04-2020 
 1

Gefailleerde huurt geen bedrijfsruimte. 30-04-2020 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

W ijlen de heer J.L.T.C. Rülander was bestuurder en enig aandeelhouder van 
gefailleerde. Op 5 mei 2019 is de heer Rülander overleden. Bij beschikking van 
15 november 2019 heeft de rechtbank Oost-Brabant mr. B.A.P. Sijben benoemd 
tot vereffenaar van de nalatenschap van de heer Rülander. De vereffenaar is 
bevoegd om de erven in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Op grond van de statuten van gefailleerde is in geval van ontstentenis van het 
voltallige bestuur, zoals door het overlijden van de heer Rülander het geval 
was, de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd tot het 
benoemen van een persoon die het bestuur uitvoert. Omdat de heer Rülander 
ook enig aandeelhouder was, was er na zijn overlijden geen bestuurder meer. 
Ook is er niet voorzien in een nieuwe bestuurder.
Gefailleerde is in financiële problemen geraakt. Deze financiële problemen zijn 
het gevolg van diverse oorzaken, waaronder het overlijden van de heer 
Rülander. Hierdoor heeft gefailleerde feitelijk maandenlang geen bestuurder 
gehad. Ook zijn er sinds het overlijden van de heer Rülander geen activiteiten 
meer verricht door gefailleerde.
Gefailleerde is in liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen gekomen en kan niet 
meer voldoen aan haar (lopende) verplichtingen. Daarmee was het 
faillissement onafwendbaar geworden. Recente financiële cijfers zijn niet 
voorhanden. De meest recente jaarrekening van 2016 laat een negatief eigen 
vermogen zien en een negatief resultaat.
De vereffenaar heeft onderzoek gedaan naar de vermogenstoestand van 
gefailleerde. Daaruit kwam naar voren dat de financiële positie zeer slecht is 
en dat deze geen uitzicht op verbetering biedt. De schulden overtreffen 
ruimschoots de baten. Daarop heeft de algemene vergadering van 
aandeelhouders, feitelijk zijnde de vereffenaar, besloten tot aanvraag van het 
faillissement.

30-04-2020 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 
Er waren geen werknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het 
uitspreken van het faillissement.

30-04-2020 
 1

Toelichting 
Er waren geen werknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand 
aan het faillissement.

30-04-2020 
 1

Geen. 30-04-2020 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Pand Leenderweg 20 Valkenswaard met
bovenwoning

€ 135.328,00 € 379.849,07 € 3.250,00

totaal € 135.328,00 € 3.250,00



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Gefailleerde is eigenaar van het pand aan de Leenderweg 20 te Valkenswaard 
met bovenwoning. Rabobank is hypotheekhouder. In overleg met Rabobank 
wordt een koper gezocht. Rabobank zal een boedelbijdrage van € 2.500,00 
voldoen.

30-04-2020 
 1

Het is nog niet gelukt een koper te vinden. Er is overleg met de bank over de 
mogelijkheden.

08-10-2020 
 2

Het pand wordt te koop gezet via een makelaar. 30-03-2021 
 3

Het pand is inmiddels verkocht en geleverd. De opbrengst is onder aftrek van 
de boedelbijdrage aan de bank voldaan. Er is sprake van een restvordering 
van de bank.

23-09-2021 
 4

Overleg en correspondentie met Rabobank en makelaar. 30-04-2020 
 1

Overleg en correspondentie met Rabobank, makelaar en potentiële 
geïntersseerden; bezichtigingen.

08-10-2020 
 2

Overleg en correspondentie divers. 30-03-2021 
 3

Overleg en correspondentie divers; afw ikkeling verkoop en levering. 23-09-2021 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen

totaal € 0,00 € 0,00

Gefailleerde beschikt niet over bedrijfsmiddelen. 30-04-2020 
 1

Niet aan de orde. 30-04-2020 
 1

Geen. 30-04-2020 
 1



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen

totaal € 0,00 € 0,00

Er is geen sprake van voorraden.
Er is ook geen sprake van onderhanden werk. De activiteiten waren feitelijk al 
voor faillissement beëindigd (met name vanwege het overlijden van de 
bestuurder).

30-04-2020 
 1

Geen. 30-04-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Huur € 13.571,47 € 0,00

Auto (Alfa Romeo Stelvio) surplus € 427,28 € 0,00

totaal € 13.998,75 € 0,00

Gefailleerde beschikt over een auto. Er is sprake van een financial lease 
contract met eigendomsvoorbehoud. De financieringsmaatschappij zal de auto, 
die op dit moment niet verzekerd is, laten ophalen en laten veilen. Met de 
veiling wordt even gewacht totdat de markt weer beter is. De kans is 
aanzienlijk dat de auto geen overwaarde voor de boedel vertegenwoordigt.
De bovenwoning van het pand van gefailleerde wordt verhuurd. De huurder zal 
de huur overmaken op de boedelrekening.

30-04-2020 
 1

De auto is verkocht. Er is een surplus voor de boedel van € 427,28. Dit bedrag 
is op de boedelrekning ontvangen.
De huurder voldoet de huur op de boedelrekening.

08-10-2020 
 2

Nu het pand geleverd is, wordt er geen huur meer ontvangen. 23-09-2021 
 4



3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie financieringsmaatschappij en bewaarder auto.
Correspondentie huurder.

30-04-2020 
 1

Correspondentie divers. 08-10-2020 
 2

Correspondentie en overleg huurder. 30-03-2021 
 3

Correspondentie en overleg huurder. 23-09-2021 
 4

Geen. 08-03-2022
 5



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Geen

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Er zouden geen vorderingen op derden bestaan. 30-04-2020 
 1

Er is nog één post in onderzoek. 08-10-2020 
 2

Dit onderzoek loopt nog. 30-03-2021 
 3

Er is aanvullende informatie ontvangen. Op basis daarvan dient een standpunt 
ingenomen te worden.

23-09-2021 
 4

Uit de ontvangen informatie blijkt dat gefailleerde geen vordering (meer) 
heeft op de betreffende partij. Het onderzoek is afgerond.

08-03-2022
 5

Geen. 30-04-2020 
 1

Correspondentie en onderzoek. 08-10-2020 
 2

Correspondentie en onderzoek. 30-03-2021 
 3

Correspondentie en onderzoek. 23-09-2021 
 4

Afronding onderzoek. 08-03-2022
 5

5. Bank/Zekerheden

€ 379.849,07 30-04-2020 



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Toelichting vordering van bank(en) 
Rabobank heeft een vordering van € 379.849,07.
Het betreft twee leningen en een debetstand op de betaalrekening van 
gefailleerde.
Verder zou gefailleerde aansprakelijk zijn voor de vordering van de bank op de 
heer Rülander privé van afgerond € 365.000,00.

 1

Toelichting vordering van bank(en) 
De vordering van de bank is inmiddels lager vanwege de ontvangst van de 
opbrengst van het pand. Er is wel een restvordering.

23-09-2021 
 4

Er is sprake van een financial leasecontract inzake de auto van gefailleerde. 30-04-2020 
 1

De leasemaatschappij is volledig voldaan uit de opbrengst van de verkoop van 
de auto. Het surplus van de opbrengst is op de boedelrekening overgemaakt.

08-10-2020 
 2

Rabobank heeft een hypotheekrecht op het pand van gefailleerde. 30-04-2020 
 1

Dit hypotheekrecht is afgewikkeld. 23-09-2021 
 4

Rabobank treedt inzake het pand als separatist op. In overleg wordt een 
koper gezocht. Rabobank zal een boedelbijdrage van € 2.500,00 voldoen.

30-04-2020 
 1

De betreffende boedelbijdrage van € 3.025,00 inclusief BTW is voldaan. 23-09-2021 
 4

Het financial lease contract inzake de auto bevat een eigendomsvoorbehoud. 
De financieringsmaatschappij zal de auto laten ophalen en laten veilen. Met de 
veiling wordt gewacht totdat de markt weer beter is. De auto 
vertegenwoordigt waarschijnlijk geen overwaarde voor de boedel.
Verder is niet gebleken van eigendomsvoorbehouden.

30-04-2020 
 1

Zie onderdeel 5.2 van dit verslag. 08-10-2020 
 2

Er zijn geen retentierechten ingeroepen. 30-04-2020 
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Er zijn geen reclamerechten ingeroepen. 30-04-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Rabobank zal een boedelbijdrage gaan voldoen van € 2.500,00 in verband met 
de verkoop van het pand.

30-04-2020 
 1

€ 6.655,00

Toelichting 
De bank heeft een boedelbijdrage van € 3.025,00 inclusief BTW voldaan in 
verband met de verkoop van het pand.
De koper van het pand heeft een boedelbijdrage van € 3.630,00 inclusief BTW 
voldaan.

23-09-2021 
 4

Correspondentie bank en financieringsmaatschappij; onderzoek 
zekerheidsstukken.

30-04-2020 
 1

Correspondentie divers. 08-10-2020 
 2

Correspondentie bank. 30-03-2021 
 3

Correspondentie en overleg bank. 23-09-2021 
 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde anders dan de 
verhuur van de bovenwoning van het pand van gefailleerde. Er zijn verder 
geen activiteiten en er is geen sprake van onderhanden werk.

30-04-2020 
 1



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Vanaf mei 2020 zal de huurder de huur op de boedelrekening gaan voldoen. 30-04-2020 
 1

Het pand is aan koper geleverd zodat nadien geen huurbetalingen hebben 
plaatsgevonden.

08-03-2022
 5

Correspondentie huurder. 30-04-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Niet aan de orde. Het pand van gefailleerde zal verkocht worden. 30-04-2020 
 1

Het pand van gefailleerde is verkocht en aan koper geleverd. 08-03-2022
 5

Niet aan de orde. 30-04-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Niet aan de orde.

30-04-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Niet aan de orde.

30-04-2020 
 1

Geen. 30-04-2020 
 1

7. Rechtmatigheid



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Op dit moment beschikt de curator alleen over de jaarrekening 2016. Aan de 
voormalig boekhouder van gefailleerde is aanvullende informatie verzocht. De 
erfgenamen van de overleden bestuurder van gefailleerde en de vereffenaar 
van de nalatenschap van de overleden bestuurder beschikken niet over 
administratie.

30-04-2020 
 1

Van de boekhouder is de conceptjaarrekening over 2017 alsmede aanvullende 
informatie ontvangen.

08-10-2020 
 2

Alle administratie die er is, is onderzocht. 30-03-2021 
 3

De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2014: 16-06-2016
2015: 08-08-2016
2016: 06-12-2017

30-04-2020 
 1

Gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine 
rechtspersonen op grond van artikel 2:396 lid 2 BW. Er is uitsluitend sprake 
van een samenstellingsverklaring. De laatste definitieve jaarrekening gaat over 
boekjaar 2016.

30-04-2020 
 1

De aandelen lijken te zijn volgestort.
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 18.152,00.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 18.152,00.

30-04-2020 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 
Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en 
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek worden ingesteld.
Vanwege het niet voldoen aan de publicatieplicht geldt dat er sprake is van 
kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW en wordt dit kennelijk 
onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te 
zijn.
In verband met het overlijden van de bestuurder van gefailleerde lijkt dit 
minder opportuun.

30-04-2020 
 1

Toelichting 
De nalatenschap biedt waarschijnlijk geen verhaal. Mocht dat wel zo zijn, dan 
zal worden bekeken in hoeverre er sprake is van een vordering.

30-03-2021 
 3

Toelichting 
Nader onderzoek is niet opportuun. De nalatenschap biedt geen verhaal (en 
de vereffenaar pretendeert overigens juist een vordering op gefailleerde te 
hebben). 

08-03-2022
 5

Nee

Toelichting 
Op dit moment zijn geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.
Als daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek worden ingesteld.

30-04-2020 
 1

Nee

Toelichting 
Er is geen paulianeus handelen geconstateerd.

08-03-2022
 5

Geen. 30-04-2020 
 1

Eerste onderzoek. 30-04-2020 
 1

Vervolgonderzoek en correspondentie. 08-10-2020 
 2

8. Crediteuren



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

€ 0,00

Toelichting 
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te 
stellen salaris curator).

30-04-2020 
 1

€ 98,94

Toelichting 
Naast de gebruikelijke faillissementskosten heeft Waterschap De Dommel 
een preferente boedelvordering.

08-03-2022
 5

€ 10.945,00

Toelichting 
De belastingdienst heeft voor een bedrag van EUR 10.945,00 aan fiscale 
vorderingen ingediend. 

30-04-2020 
 1

€ 11.807,00

Toelichting 
De belastingdienst heeft voor een bedrag van € 11.807,- aan fiscale 
vorderingen ingediend. 

08-10-2020 
 2

€ 0,00

Toelichting 
Niet aan de orde.

30-04-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

30-04-2020 
 1

€ 455,63

Toelichting 
Waterschap De Dommel heeft een preferente vordering ingediend.

08-10-2020 
 2



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

4

Toelichting 
Volgens het overzicht waarover de vereffenaar van de nalatenschap van de 
overleden bestuurder van gefailleerde beschikt zijn er negen concurrente 
crediteuren.
Er zijn op dit moment geen concurrente crediteuren die een vordering hebben 
ingediend.

30-04-2020 
 1

6

Toelichting 
Er zijn op dit moment zes crediteuren die een vordering hebben ingediend 
(inclusief de bank).

08-10-2020 
 2

7

Toelichting 
Er zijn op dit moment zeven crediteuren die een vordering hebben ingediend 
(inclusief de bank).

30-03-2021 
 3

8

Toelichting 
Er zijn op dit moment acht crediteuren die een vordering hebben ingediend 
(inclusief de bank en de vereffenaar van de nalatenschap van w ijlen de 
bestuurder van gefailleerde).

23-09-2021 
 4



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 382.653,44

Toelichting 
De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens het overzicht 
waarover de vereffenaar van de nalatenschap van de overleden bestuurder 
van gefailleerde beschikt een totaalbedrag van € 750.078,72, inclusief de 
vordering van de bank, zowel op gefailleerde als op w ijlen de heer Rülander in 
privé.
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 382.653,44 aan concurrente 
vorderingen ingediend.

30-04-2020 
 1

€ 385.869,57

Toelichting 
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 385.869,57 aan concurrente 
vorderingen ingediend (inclusief bank).

08-10-2020 
 2

€ 388.785,38

Toelichting 
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 388.785,38 aan concurrente 
vorderingen ingediend (inclusief bank).

30-03-2021 
 3

€ 618.385,45

Toelichting 
De boedel en de nalatenschap pretenderen over en weer vorderingen op 
elkaar te hebben. Waarschijnlijk bieden zowel de boedel als de nalatenschap 
geen verhaal. Indien dit opportuun is, dan zullen de vorderingen over en weer 
nog moeten worden vastgesteld.
De vordering van de bank is inmiddels lager geworden in verband met de 
ontvangst van de opbrengst van het pand. Dit is nog niet in dit bedrag 
verwerkt.

23-09-2021 
 4

€ 618.385,45

Toelichting 
De nalatenschap biedt geen verhaal.

08-03-2022
 5

De vooruitzichten voor crediteuren zijn nog niet goed in te schatten. Dit is met 
name afhankelijk van de verkoopprijs van het pand.

30-04-2020 
 1

De vooruitzichten voor crediteuren zijn slecht. Er zullen waarschijnlijk geen 
uitkeringen kunnen worden gedaan.

23-09-2021 
 4

Er kunnen zeker geen uitkeringen aan crediteuren worden gedaan. Het 
faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand 
van de boedel.

08-03-2022
 5



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

Inventarisatie en correspondentie. 30-04-2020 
 1

Correspondentie. 08-10-2020 
 2

Correspondentie. 30-03-2021 
 3

Correspondentie en overleg. 23-09-2021 
 4

9. Procedures

Niet aan de orde. 30-04-2020 
 1

Niet aan de orde. 30-04-2020 
 1

Niet aan de orde. 30-04-2020 
 1

Geen. 30-04-2020 
 1

10. Overig

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. afw ikkeling contract auto;
b. verkoop pand in overleg met hypotheekhouder;
c. invorderen huur;
d. onderzoek administratie;

30-04-2020 
 1



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

e. onderzoek oorzaken faillissement;
f. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
g. afw ikkeling positie fiscus;
h. inventarisatie crediteuren.

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. verkoop pand in overleg met hypotheekhouder;
b. invorderen huur;
c. onderzoek mogelijke vorderingen op debiteur en op nalatenschap 
bestuurder;
d. afronding diverse onderzoeken.

08-10-2020 
 2

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. verkoop pand in overleg met hypotheekhouder;
b. invorderen huur;
c. onderzoek mogelijke vorderingen op debiteur en op nalatenschap 
bestuurder.

30-03-2021 
 3

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:
a. onderzoek mogelijke vorderingen op debiteur en op nalatenschap 
bestuurder;
b. afw ikkeling faillissement.

23-09-2021 
 4

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden: afw ikkeling 
faillissement. In dat kader zal eindsalaris worden gevraagd, waarna BTW-
aangifte over de boedelperiode zal worden gedaan. Daarna zal het 
faillissement worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van 
de boedel.

08-03-2022
 5

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van de termijn van verkoop van het 
pand van gefailleerde.

30-04-2020 
 1

Als er geen bijzonderheden blijken, dan kan het faillissement in de komende 
verslagperiode worden afgewikkeld.

23-09-2021 
 4

Het faillissement wordt afgewikkeld. Dit is het eindverslag. 08-03-2022
 5



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

In de eerste verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg 
vereffenaar nalatenschap bestuurder, overleg boekhouder, overleg bank, 
overleg makelaar, overleg huurder, overleg financieringsmaatschappij auto, 
inventarisatie, correspondentie divers.

30-04-2020 
 1

In de tweede verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
overleg vereffenaar nalatenschap bestuurder, overleg boekhouder, overleg 
bank, overleg makelaar, overleg huurder, afw ikkeling met 
financieringsmaatschappij auto, onderzoek divers, correspondentie divers.

08-10-2020 
 2

In de derde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg 
vereffenaar nalatenschap bestuurder, overleg boekhouder, overleg bank, 
overleg makelaar, overleg huurder, onderzoek divers, correspondentie divers.

30-03-2021 
 3

In de vierde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg 
vereffenaar nalatenschap bestuurder, overleg bank, overleg makelaar, overleg 
huurder, verkoop en levering pand, onderzoek divers, correspondentie divers.

23-09-2021 
 4

In de vijfde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
overleg vereffenaar nalatenschap bestuurder, afronding onderzoeken, 
correspondentie divers.

08-03-2022
 5

Bijlagen
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