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Algemeen
Gegevens onderneming
Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, d.d. 23 oktober 2017 is de
besloten vennootschap BSB Staalbouw B.V. h.o.d.n. Bergum Staalbouw, statutair gevestigd te
Suameer, kantoorhoudende te (9262 ND) Suameer aan het adres Solcamastraat 22, in staat van
faillissement verklaard met benoeming van mr. H.H. Kielman tot rechter-commissaris en aanstelling
van mr. W.H.M. Cnossen tot curator.
De gefailleerde vennootschap zal hierna worden aangeduid als ‘’BSB’’.
Activiteiten onderneming
De activiteiten van BSB bestaat voornamelijk uit zware staalbouw zoals bruggen, sluisdeuren,
scheepssecties, kranen en offshore constructies, alles in de ruimste zin van het woord.
Omzetgegevens
2016
Omzet N.N.B.
2015
Omzet € 8.478.285
2014
Omzet € 9.835.683
Personeel gemiddeld aantal
In het jaar 2017 waren 72 personeelsleden in loondienst.
Saldo einde verslagperiode
€ 526.296,41
Verslagperiode
1 februari 2018 t/m 30 april 2018
Bestede uren in verslagperiode
Bestede tijd: 187,6
Bestede uren totaal
Bestede tijd: 928,8
Toelichting
Op 23 oktober 2017 heeft de curator een bezoek gebracht aan de locatie waar BSB is gevestigd,
alsmede heeft een eerste bespreking met de (middellijk) bestuurder van BSB Staalbouw, de heer J.R.
Pesie plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking zijn de achtergronden en oorzaken van het
faillissement besproken. Diezelfde dag heeft de curator het personeel ook in een korte bijeenkomst op
de hoogte gebracht van het faillissement.

Verder heeft de curator op die dag contact opgenomen met het UWV om afspraken te maken over
een personeelsbijeenkomst welke heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2017 in aanwezigheid van
functionarissen van het UWV. Tijdens deze bijeenkomst heeft de curator het personeel (na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris) het ontslag aangezegd en de personeelsleden in de
gelegenheid gesteld om samen met het UWV de formulieren voor de loongarantieregeling in te vullen.
De curator heeft gedurende de eerste dagen nadat het faillissement was uitgesproken
geïnventariseerd welke partijen mogelijk geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een doorstart c.q.
overname. Deze inventarisatie heeft tot een shortlist van elf partijen geleid, die allen serieus
geïnteresseerd leken te zijn in een doorstart op locatie met (een deel van) het huidige personeel. Er is
door de curator vervolgens een verkoopmemorandum opgesteld en een biedingsprocedure gestart
waarbij deze partijen in de gelegenheid zijn gesteld om uiterlijk vrijdag 3 november 17.00 uur een
(indicatieve) bieding uit te brengen.
Naar aanleiding van de uitgebrachte (indicatieve) biedingen heeft de curator drie partijen geselecteerd
die nadere informatie hebben ontvangen met betrekking tot de lopende projecten. Met deze partijen is
verder onderhandeld. Het project Renovatie Stuwensemble Nederrijn-Lek (hierna: ‘RSN’) en de
debiteurenvorderingen die niet op lopende projecten betrekking hadden (overige vorderingen), zijn
buiten de onderhandelingen gebleven gelet op het diepgaander onderzoek dat nodig was om tot een
waardebepaling te kunnen komen. De drie partijen zijn in de gelegenheid gesteld om uiterlijk
woensdag 8 november 2017 een definitieve bieding uit te brengen (op alle activa met uitzondering van
RSN en de genoemde overige vorderingen).
Neope Capital Management (hierna: “Neope”) heeft uiteindelijk de hoogste bieding uitgebracht en met
deze partij is de transactie verder uit onderhandeld. Na intensieve onderhandelingen is
overeenstemming bereikt over de verkoop van de activa en activiteiten van BSB voor zover deze geen
betrekking hebben op het project RSN. De transactie is als volgt samen te vatten:
1234-

de roerende zaken:
de goodwill:
de debiteuren:
het onderhanden werk
Totaal

€ 710.000,€ 100.000,€ 150.000,€ 60.000,€ 1.020.000,-

Ten aanzien van het onderhanden werk is overeengekomen dat Neope een vergoeding zal voldoen
van 70% van de netto gerealiseerde kasstroom op het onderhanden werk indien deze een bedrag van
€ 210.000,- (de koopprijs van de debiteuren en het onderhanden werk) zal overschrijden.
Met de pandhouder, Coöperatieve Rabobank U.A., is een verdeling van de opbrengst
overeengekomen. Afgesproken is dat de bank na ontvangst van het bedrag van € 419.677,30 afstand
doet van haar pandrecht op de overgedragen goederen. De curator heeft de koopsom geïncasseerd
en zal op korte termijn overgaan tot afrekening met de bank.
In de tweede verslagperiode is de curator tot afrekening met de bank overgegaan. Voorts is met
Neope en Siemens verder gesproken over de overname van de activa en activiteiten die betrekking
hebben op het project RSN (zie hierna onder Activa).

Inventarisatie
Directie en organisatie
Zie bijlage bij dit verslag: organogram

Winst en verlies
2016
Resultaat € 1.149.099
2015
Resultaat -/- € 2.152.428
2014
Resultaat € 7.046
Balanstotaal
2016
Eigen vermogen € 283.033
Balanstotaal € 8.162.709
2015
Eigen vermogen -/- € 866.066
Balanstotaal € 5.214.766
2014
Eigen vermogen € 1.286.362
Balanstotaal € 5.276.746

Lopende procedures
Er is één lopende procedure. De curator zal zich in de processtukken verdiepen. In de komende
verslagperiode zal de curator een besluit nemen over het al dan niet voortzetten van de procedure
zulks in samenspraak met de bank als pandhouder.
In de tweede verslagperiode is in samenspraak met de pandhouder besloten om de procedure voort
te zetten (zie hierna onder procedures).
Verzekeringen
De lopende verzekeringen boden nog dekking. De curator is met de verzekeraar in overleg getreden
over de beëindiging van de polissen. Naar verwachting zal er een premierestitutie plaatsvinden.
In de tweede verslagperiode heeft de curator alle verzekeringen beëindigd. De correspondentie met
de assurantietussenpersoon over een eventuele premierestitutie is voortgezet.
Huur
Door BSB is een huurovereenkomst aangegaan met Sailmasters B.V. per 17 december 2003 voor de
duur van twee jaren en vijf maanden met de mogelijkheid van voortzetting van de huur voor de duur
van (telkens) een jaar, betreffende de bedrijfsruimte aan de Solcamastraat 22 te Sumar. De huurprijs
bedroeg € 225.000,- (excl. btw) per jaar. In het kader van de doorstart is de huurovereenkomst met
wederzijds goedvinden beëindigd per 1 december 2017.
Daarnaast huurde BSB een loods aan de Solcamastraat 39 te Sumar. De huurprijs bedraagt €
16.500,- (excl. btw) per jaar. Met wederzijds goedvinden is de huurovereenkomst beëindigd per 28
november 2017 (afgewikkeld).

Oorzaak faillissement
Bij de indiening van de eigen aangifte van het faillissement wordt als oorzaak van het faillissement
aangegeven:
‘BSB Staalbouw B.V. heeft werkzaamheden uitgevoerd op een werklocatie bij de Stuw DrielNoord in de Neder-Rijn. Door onvoorziene omstandigheden, begin september, lag hier een
aanzienlijke hoeveelheid grind en is vervolgens door een noodlottig ongeval het project
stilgelegd.
Vervolgens zijn er omvangrijke onzekerheden ontstaan rond claims van onderaannemers en
contractpartners van BSB Staalbouw en is de kasstroom richting BSB Staalbouw B.V. zeer
fors teruggelopen. Met deze informatie heeft de Rabobank Drachten besloten het bankkrediet
op te zeggen.’
De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
Zie hierna onder Rechtmatigheid.

Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
Ten tijde van het faillissement waren er volgens de personeelsadministratie 72 werknemers in dienst
van BSB Staalbouw B.V.
Aantal in jaar voor faillissement
Het jaar voorafgaand aan het faillissement was er een vergelijkbaar aantal werknemers in dienst bij
BSB Staalbouw B.V.
Datum ontslagzegging
Door de rechter-commissaris is op 24 oktober 2017 toestemming verleend voor de
ontslagaanzegging. Op 24 oktober 2017 heeft tevens een personeelsbijeenkomst plaatsgevonden.
Het UWV was hierbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomst is het ontslag aangezegd met inachtneming
van de geldende opzegtermijn. Aan de werknemers die niet aanwezig waren bij de bijeenkomst is het
ontslag schriftelijk aangezegd bij aangetekende brief (afgewikkeld).
Werkzaamheden
Zie hiervoor.

Activa
Onroerende zaken: beschrijving
BSB heeft geen onroerende zaken in eigendom.
Onroerende zaken: verkoopopbrengst
Onroerende zaken: hoogte hypotheek
Onroerende zaken: boedelbijdrage
Onroerende zaken: werkzaamheden
Bedrijfsmiddelen: beschrijving

Tot de bedrijfsinventaris behoort een uitgebreide kantoor- en bedrijfsinventaris, gereedschappen,
machines en een voertuigen. In opdracht van de curator is op 24 oktober 2017 een taxatie uitgevoerd.
Dit heeft geleid tot een taxatierapport d.d. 30 oktober 2017, opgesteld door J. Puper, van
Makelaarskantoor Puper B.V.
In de derde verslagperiode heeft de curator de halffabricaten behorende bij het project RSN verkocht
aan Solidd Steel Structures B.V.
Bedrijfsmiddelen: verkoopopbrengst
In het kader van de transactie zijn de bedrijfsmiddelen voor € 710.000,- verkocht aan Neope.
De opbrengst van de halffabricaten bedraagt € 35.000,-.
Bedrijfsmiddelen: boedelbijdrage
Ten aanzien van de roerende zaken, niet zijnde bodemzaken, heeft de curator een boedelbijdrage van
10% van de opbrengst bedongen.
De overeengekomen boedelbijdrage van 10% voor roerende zaken, niet zijnde bodemzaken, geldt
ook voor de opbrengst van de halffabricaten behorende bij het project RSN.
Bedrijfsmiddelen bodemvoorrecht fiscus
De inventaris valt onder het bodemvoorrecht van de fiscus. Zie voor de hoogte van de vordering van
de fiscus onder crediteuren.
Bedrijfsmiddelen: werkzaamheden
Zie hiervoor onder toelichting.
Voorraden/onderhanden werk: beschrijving
De voorraden en het onderhanden werk (met uitzondering van RSN) is overgenomen door Neope.
In de tweede verslagperiode heeft Neope een bieding gedaan op de voorraden en het onderhanden
werk dat betrekking heeft op het project RSN. De curator is in overleg met de pandhouder over deze
bieding.
Voorraden/onderhanden werk: verkoopopbrengst
Zie hiervoor onder toelichting. De voorraden zijn voor € 25.000,- overgenomen door Neope. Het
onderhanden werk heeft € 60.000,- opgeleverd.
Voorraden/onderhanden werk: boedelbijdrage
Ten aanzien van de voorraden is een boedelbijdrage van 10% bedongen door de curator. De
opbrengst van het onderhanden werk komt geheel aan de boedel toe.
Voorraden/onderhanden werk: werkzaamheden
Zie hiervoor onder toelichting.
Andere activa: beschrijving
Siemens Nederland N.V. (hierna: ‘Siemens’) en BSB waren partijen bij een in juli 2016 gesloten
consortiumovereenkomst die ziet op het RSN-project. De curator heeft zich op het standpunt gesteld
dat alle voor het project gefabriceerde hulpmiddelen eigendom zijn van BSB. Dit betreft onder andere
een ten behoeve van het project in opdracht van BSB vervaardigd tijdelijk keermiddel. Siemens is van
oordeel dat eigendom van de hulpmiddelen aan haar toekomt. De komende verslagperiode zal het
overleg met Siemens worden voortgezet.

In de tweede verslagperiode heeft de curator op verzoek van Siemens het standpunt van de boedel
dat alle voor het project RSN gefabriceerde hulpmiddelen (waaronder het tijdelijk keermiddel)
eigendom zijn van BSB schriftelijk uiteengezet. Vervolgens hebben diverse besprekingen
plaatsgevonden tussen de curator en (de advocaat) van Siemens over de eigendomsdiscussie en de
praktische mogelijkheden om deze kwestie in redelijkheid op te lossen. Bij deze discussie zijn tevens
Hebo Maritiemservice B.V. (als retentor) en Rabobank (als pandhouder) betrokken. De curator
probeert de komende verslagperiode met alle betrokkenen tot een oplossing te komen.
In de derde verslagperiode heeft Sailmasters B.V. (aandeelhouder van BSB) zich op het standpunt
gesteld dat zij het (bloot) eigendom van het TKM heeft verkregen. Met alle betrokkenen heeft opnieuw
overleg plaatsgevonden om tot een algehele minnelijke regeling te komen. Dit overleg heeft tot een
regeling geleid inhoudende een betaling door Siemens ter afkoop van de aanspraken van de boedel,
Rabobank en Sailmasters B.V., waarbij Siemens het door Hebo Maritiemservice B.V. uitgeoefende
rententierecht afwikkelt en Hebo geen vorderingen in het faillissement zal indienen.
Andere activa: verkoopopbrengst
Siemens heeft aan de boedel een bedrag van € 125.000,- ter afkoop van de (mogelijke)
eigendomsaanspraak op het TKM betaald.
Andere activa: werkzaamheden
De curator heeft de contracten en administratie inzake RSN geïnventariseerd, alsmede heeft de
curator met Siemens gesproken over alle relevante onderdelen van het RSN-project.
De curator heeft in de derde verslagperiode veelvuldig overleg gevoerd en gecorrespondeerd met
betrokken partijen met de hiervoor beschreven schikking als resultaat.

Debiteuren
Omvang debiteuren
De debiteurenstand per faillissementsdatum bedraagt € 438.165,13. Een deel van de debiteuren dient
als oninbaar te worden. Het totale saldo van de (aan de projecten gelieerde) mogelijk te incasseren
handelsdebiteuren is vastgesteld op € 313.764,25.
Daarnaast zijn er overige vorderingen/disputen ter hoogte van € 919.715,-. De komende
verslagperiode zal de curator nader onderzoek verrichten naar deze vorderingen.
In de tweede verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan naar de overige
vorderingen/disputen. Verder heeft de curator met de pandhouder afspraken gemaakt over de wijze
van incasso van deze vorderingen. De bank heeft aangegeven zelf de incasso van de vorderingen ter
hand te willen nemen.
In de derde verslagperiode heeft Hebo haar (schade-) vordering ingetrokken in het kader van de
onder “Andere activa” omschreven regeling.
Opbrengst
De project gerelateerde handelsdebiteuren (ad. nominaal € 313.764,25) maken onderdeel uit van de
transactie met Neope. Deze debiteuren zijn voor € 150.000,- overgenomen door Neope.
Boedelbijdrage
De curator heeft een boedelbijdrage van 10% bedongen.

Ten aanzien van de overige vorderingen zal per specifieke vordering een afspraak worden gemaakt
over de hoogte van de boedelbijdrage.
Werkzaamheden
Zie hiervoor onder toelichting.

Bank/zekerheden
Vordering van bank(en)
De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft een vordering van € 1.662.260,47 ingediend.
Leasecontracten
BSB is partij bij diverse leaseovereenkomsten. Deze overeenkomsten zullen in de volgende
verslagperiode worden afgewikkeld (afgewikkeld).
Beschrijving zekerheden
Coöperatieve Rabobank U.A. heeft zich beroepen op een pandrecht op de inventaris, voorraden en
vorderingen van BSB. In het kader van de transactie heeft de bank afstand gedaan van haar
pandrecht, voor zover het pandrecht geen betrekking heeft op RSN of overige vorderingen.
Separatistenpositie
De heer Pesie een tweede pandrecht op het tijdelijk keermiddel.
Boedelbijdragen
Zie hiervoor onder toelichting. De curator heeft met de bank afspraken gemaakt over de verdeling van
de opbrengst. Aan de bank komt (inclusief boedelbijdragen € 419.677,30 toe en aan de boedel €
600.322,70.
In de tweede verslagperiode heeft de afrekening van de verkoop van de activa (met uitzondering
project RSN en overige vorderingen) met de bank plaatsgevonden.
Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben zich 34 crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De
curator heeft deze crediteuren in de gelegenheid gesteld om hun aanspraken te onderbouwen en ter
plekke hun eigendomsrechten verder te onderzoeken. De curator heeft alle aanspraken beoordeeld
en heeft in de verslagperiode de meeste aanspraken afgewikkeld. De komende verslagperiode
worden de resterende aanspraken afgewikkeld.
In de tweede verslagperiode zijn alle eigendomsvoorbehouden afgewikkeld.
Retentierechten
Bij de curator hebben zich twee crediteuren gemeld met een beroep op een recht van retentie. Door
Jongema Transport B.V. wordt een retentierecht uitgeoefend op een werkcontainer. De curator heeft
op grond van artikel 60 Fw de container opgeëist. Daarnaast oefent Hebo Maritiem Service B.V. een
retentierecht uit op het tijdelijk keermiddel. De komende verslagperiode zal curator de correspondentie
met Hebo Maritiem Service B.V. (en Siemens) voortzetten.
De curator heeft in de tweede verslagperiode de correspondentie met Jongema Transport B.V. over
de container voortgezet. De curator heeft verkoopwerkzaamheden verricht en heeft een bieding op de
container (inclusief inhoud) ontvangen. De komende verslagperiode zal de bieding worden
beoordeeld.

Voor het door Hebo uitgeoefende retentierecht wordt verwezen naar de toelichting op de
werkzaamheden betreffende het tijdelijk keermiddel, zie hiervoor het kopje ‘Andere activa’.
Jongema heeft afgifte van de container geweigerd. De curator heeft in de derde verslagperiode een
kort geding procedure gestart teneinde afgifte te bewerkstelligen. De voorzieningenrechter heeft
bepaald dat Jongema de container zonder recht of titel onder zicht houdt en dat hij verplicht is om de
container af te geven. De curator heeft de container laten ophalen en zal deze de komende
verslagperiode te gelde maken.
Reclamerechten
Bij de curator hebben zich een aantal crediteuren gemeld met een beroep op een recht van reclame.
Deze aanspraken zijn beoordeeld en afgewikkeld (afgewikkeld).
werkzaamheden
De curator heeft de positie van de bank in kaart gebracht, de crediteuren geïnventariseerd en
aangeschreven en eigendomsvoorbehouden en rechten van reclame beoordeeld en afgewikkeld.

Doorstart/voortzetten onderneming
Voortzetten: exploitatie/zekerheden
De werkzaamheden van BSB lagen al stil voorafgaand aan de uitspraak van het faillissement. Na de
uitspraak van het faillissement heeft de curator de werkzaamheden niet voortgezet (afgewikkeld).
Voortzetten: financiële verslaglegging
Voortzetten: werkzaamheden
Doorstart: beschrijving
Zie eerdere toelichting bij inleiding en activa.
Doorstart: verantwoording
Doorstart: opbrengst
In het kader van de doorstart is een koopprijs van € 100.000,- overeengekomen voor de goodwill
(afgewikkeld).
Doorstart: boedelbijdrage
Doorstart: werkzaamheden
De curator heeft diverse werkzaamheden verricht in het kader van de doorstart, zoals
onderhandelingen, besprekingen, corresponderen en het realiseren van een doorstart.

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie veiliggesteld en zal deze in de komende verslagperiode nader
onderzoeken.
In de tweede verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van
het faillissement opgestart. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit onderzoek kan worden
afgerond.

Ongewijzigd.
Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 12 september 2017, derhalve tijdig;
De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 12 september 2017, derhalve niet tijdig;
De jaarrekening over 2014 is gedeponeerd op 9 juli 2015, derhalve tijdig;
De jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 30 januari 2015, derhalve tijdig.
Goedkeurende Verklaring Accountant
Op de jaarrekening 2016 is een goedkeurende verklaring afgegeven.
Stortingsverplichting aandelen
Niet is gebleken dat niet aan de stortingsverplichting is voldaan.
Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. In de
komende verslagperiodes zal dit alsnog plaatsvinden.
De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid. In de komende verslagperiodes wordt dit onderzoek voortgezet.
Paulianeus handelen
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele paulianeuze handelingen en
ongeoorloofde verrekeningen in het zicht van het faillissement. Dit onderzoek zal nog worden gedaan.
De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen
en ongeoorloofde verrekeningen in het zicht van het faillissement. In de komende verslagperiodes
wordt dit onderzoek voortgezet.
werkzaamheden
De curator heeft een deel van de fysieke administratie meegenomen en de digitale administratie
veiliggesteld.

Crediteuren
Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zullen in het onderhavige faillissement beperkt blijven tot de gebruikelijke.
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft en hoog preferente vordering ingediend van € 1.222.154,00.
Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft een hoog preferente vordering ingediend van € 39.372,61 en een laag preferente
vordering van € 197.816,90.
Andere preferente crediteuren
Er hebben zich geen overige preferente crediteuren bij de curator gemeld.
Aantal concurrente crediteuren
De curator heeft alle bij het faillissement betrokken crediteuren aangeschreven en hen in de
gelegenheid gesteld om hun vordering ter verificatie in het faillissement aan te melden. Tot op heden
hebben ca. 193 concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter verificatie aangemeld.

Bedrag concurrente crediteuren
Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal € 6.601.348,20.
Verwachte wijze van afwikkeling
werkzaamheden

Procedures
Naam wederpartij(en)
De curator is bekend met één lopende procedure. Mourik Groot-Ammers B.V. is de wederpartij. De
curator zal de processtukken nader bestuderen. In de komende verslagperiode zal de curator een
besluit nemen over het al dan niet voortzetten van de procedure.
De curator heeft in de tweede verslagperiode de procedure beoordeeld. Op verzoek van de
pandhouder heeft de curator de procedure overgenomen.
Aard procedures
Het betreft een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
Stand procedures
De procedure staat voor memorie van repliek in conventie en antwoord in reconventie (ongewijzigd).
In de derde verslagperiode is de memorie van repliek in conventie en antwoord in reconventie
ingediend. De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft de partijen geïnformeerd dat dinsdag 28
augustus de mondelinge behandeling zal plaatsvinden.
werkzaamheden
De curator heeft de processtukken op hoofdlijnen bestudeerd.
De curator heeft de procedure beoordeeld en besloten om de procedure over te nemen. In overleg
met de pandhouder is de behandeling van het dossier overgenomen door Straatman Koster
Advocaten te Rotterdam en wordt de procedure voor rekening en risico van de pandhouder vervolgd.
Als boedelbijdrage is 10% over de netto-opbrengst van de procedure met de pandhouder
afgesproken.

overig
Termijn afwikkeling
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden bij het faillissement als ook het onderzoek naar de
bijbehorende kwesties, zoals hiervoor gesignaleerd, bevindt zich nog in de beginfase. De curator kan
daarom nog niet aangeven op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld. Verder dienen
nog diverse activa te gelde te worden gemaakt en zullen er afspraken moeten worden gemaakt over
het RSN-project met Siemens.
Het is nog te vroeg om aan te kunnen geven op welke termijn het faillissement kan worden
afgewikkeld.
Plan van aanpak

De vereffening van de activa zal en de hiervoor in het verslag genoemde onderzoeken zullen in de
komende verslagperiode(s) worden voortgezet.
De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:






te gelde maken overige activa
incasso overige vorderingen (in samenspraak met de pandhouder)
beoordeling netto gerealiseerde kasstroom
onderzoek rechtmatigheid, administratie en onbehoorlijk bestuur
gebruikelijke werkzaamheden

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal in augustus 2018 bij de rechtbank worden ingediend.
Werkzaamheden

