Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

18
17-06-2019
F.01/10/960
NL:TZ:0000032675:F001
28-12-2010

mr. CAM de Bruijn
mr D.D. Dielissen-Breukers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Advocatenkantoor W ijers B.V.

28-06-2018
16

Dit is het eindverslag in dit faillissement.

17-06-2019
18

Gegevens onderneming
Adres: Prins Frederikstraat 1-3, 4901 LV Oosterhout

28-06-2018
16

Postadres: Postbus 6016, 4900 HA Oosterhout
Statutaire vestiging: Oosterhout
KVK-nummer: 20088881
Handelsnamen: Advocatenkantoor W ijers B.V., W ijers Advocaten
Datum van oprichting: 30 maart 1998

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: de uitoefening van een
advocaat- en procureurspraktijk; tevens beheers- en pensioendoelstelling.
De onderneming ontplooide de volgende activiteiten: de exploitatie van een
advocatenkantoor.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2009

€ 311.339,00

€ -22.493,00

2008

€ 439.529,00

€ 54.331,00

2007

€ 466.675,00

€ 63.192,00

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Geïnvesteerd kapitaal: negatief eigen vermogen per ultimo 2009: € 4.342,00.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1

28-06-2018
16

Er w as een w erknemer in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 18.517,28

28-06-2018
16

Geen.

Boedelsaldo
€ 19.032,27

18-12-2018
17

In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

Boedelsaldo
€ 19.669,44
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

Verslagperiode

17-06-2019
18

Verslagperiode
28-06-2018
16

van
12-12-2017
t/m
27-6-2018

18-12-2018
17

van
28-6-2018
t/m
17-12-2018

17-06-2019
18

van
18-12-2018
t/m
14-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

16

2,17 uur

17

1,17 uur

18

1,08 uur

totaal

4,42 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 35,92 uren besteed.
In de tw eede verslagperiode zijn er aan het faillissement 45,75 uren besteed.
In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 19,58 uren besteed.
In de vierde verslagperiode zijn er aan het faillissement 12,66 uren besteed.
In de vijfde verslagperiode zijn er aan het faillissement 8,17 uren besteed.
In de zesde verslagperiode zijn er aan het faillissement 13,66 uren besteed.
In de zevende verslagperiode zijn er aan het faillissement 9,58 uren besteed.
In de achtste verslagperiode zijn er aan het faillissement 3,58 uren besteed.
In de negende verslagperiode zijn er aan het faillissement 14,83 uren besteed.
In de tiende verslagperiode zijn er aan het faillissement 1,25 uren besteed.
In de elfde verslagperiode zijn er aan het faillissement 3,50 uren besteed.
In de tw aalfde verslagperiode zijn er aan het faillissement 2,58 uren besteed.
In de dertiende verslagperiode zijn er aan het faillissement 1,50 uren besteed.
In de veertiende verslagperiode zijn er aan het faillissement 0,83 uren
besteed.
In de vijftiende verslagperiode zijn er aan het faillissement 1,66 uren besteed.
In de zestiende verslagperiode zijn er aan het faillissement 2,17 uren besteed.
In totaal zijn er aan het faillissement 177,42 uren besteed.
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In totaal zijn er aan het faillissement 178,58 uren besteed.

18-12-2018
17

In totaal zijn er aan het faillissement 179,66 uren besteed.

17-06-2019
18

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder van de vennootschap is de heer A.J.H. W ijers.
Aandeelhouder is: W ijers Beheer B.V., Prins Frederikstraat 1-3, 4901 LV
Oosterhout.
Deze vennootschap is op 1 maart 2011 in staat van faillissement verklaard.
De heer A.J.H. W ijers is enig aandeelhouder van W ijers Beheer B.V. De heer
W ijers heeft een verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling gedaan.
Dit verzoek is afgew ezen. Er is hoger beroep ingesteld, maar ook in hoger
beroep is het verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling afgew ezen.
De heer W ijers heeft daarop besloten zijn eigen faillissement aan te vragen.
Dat faillissement is uitgesproken op 17 januari 2012.
Op 8 juni 2017 is het faillissement van de heer W ijers omgezet in een
schuldsaneringsregeling.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
De curator heeft een procedure opgestart tegen een debiteur. In deze zaak
(bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, kantonzaken locatie Eindhoven) is een
toew ijzend vonnis verkregen. Dat vonnis ligt ter executie bij de deurw aarder.
De procedure is afgew ikkeld.
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1.3 Verzekeringen
Er w as in ieder geval sprake van de gebruikelijke duurovereenkomsten inzake
verzekeringen, nutsvoorzieningen en telecomvoorzieningen.
Verdere duurovereenkomsten zijn geïnventariseerd. W aar nodig en mogelijk
zijn duurovereenkomsten beëindigd.

28-06-2018
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1.4 Huur
Er bestond een huurovereenkomst voor het bedrijfspand aan de Prins
Frederikstraat 1-3 te Oosterhout. Verhuurder w as de heer A.J.H. W ijers privé.
De betreffende huurovereenkomst is met gebruikmaking van de door de
rechter-commissaris op 5 januari 2011 verleende machtiging tegen 1 mei 2011
opgezegd.
Voor beëindiging van de overeenkomsten met betrekking tot
nutsvoorzieningen is zorg gedragen.
Het pand is aan verhuurder opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

28-06-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de Ontvanger van de
belastingdienst.
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De heer W ijers geeft aan dat de vennootschap tot medio 2009 w instgevend is
gew eest.
Op basis van de inkomsten uit de advocatenpraktijk heeft de heer W ijers in
2005 als beleggings/pensioensvoorziening een w oning aangeschaft voor
ongeveer € 1.100.000,00. Aanvankelijk is deze w oning in w aarde gestegen en
konden de lasten uit de inkomsten van de advocatenpraktijk w orden voldaan.
Als gevolg van de economische crisis is de w aarde echter inmiddels aanzienlijk
gedaald en is het huis vooralsnog onverkoopbaar gebleken.
Als gevolg van een echtscheiding begin 2006 w aren de financiële
omstandigheden van de heer W ijers slechter dan voorheen.
Door de hoogte van de privéopnamen in 2006 en 2007 ontstond er een
achterstand in verplichtingen richting de belastingdienst.
Met de belastingdienst zijn afspraken gemaakt om die achterstand in te lopen.
Aanvankelijk is dat ook gelukt.
In 2009 is de omzet van de advocatenpraktijk aanzienlijk gedaald. Daardoor
w erd het moeilijk om aan lopende verplichtingen te voldoen. Ook liepen de
posten debiteuren en onderhanden w erk op. De cashflow verslechterde
daardoor.
Daardoor kon Advocatenkantoor W ijers B.V. niet meer voldoen aan oude
betaalafspraken en ook niet meer aan nieuw opkomende verplichtingen.
Onder die omstandigheden heeft de heer W ijers getracht een nieuw netw erk
op te bouw en om de omzet te verhogen. Ook heeft hij getracht achterstallige
debiteuren te incasseren. W aar er eerder tw ee advocaat-medew erkers in
dienst w aren, zijn die uit dienst gegaan teneinde kosten te besparen. Ook
stond vanaf december 2009 het w oonhuis te koop en vanaf mei 2010 het
kantoorpand te huur.
Vanaf november 2010 w erd de kostenreductie in verband met ontslagen
medew erkers effectief. De Ontvanger van de belastingdienst heeft echter niet
langer w illen w achten op aflossingen en heeft het faillissement van de
vennootschap aangevraagd. Het faillissement is vervolgens uitgesproken.
Tegen de faillietverklaring is hoger beroep ingesteld. Dit hoger beroep zou
w orden behandeld op 31 januari 2010. Het hoger beroep is echter
ingetrokken.
De genoemde oorzaken zijn in grote lijnen juist gebleken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
28-06-2018
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Personeelsleden
1
Er w as een w erknemer (administratief medew erker) in dienst van gefailleerde
ten tijde van het uitspreken van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
28-06-2018
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Personeelsleden
Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-1-2011

1

Geen.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Aan de w erknemer is met machtiging van de rechter-commissaris d.d. 12
januari 2011 ontslag aangezegd.
De curator heeft UW V verzocht met de w erknemer in contact te treden over de
loongarantieregeling.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er is niet gebleken van onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoorinventaris

€ 4.000,00

€ 0,00

totaal

€ 4.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van een gebruikelijke kantoorinventaris.
De belastingdienst heeft op 12 maart 2008 bodembeslag gelegd op die
inventaris.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus is bevoorrecht op de opbrengst.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De inventaris is in eerste instantie opgeslagen bij de heer W ijers privé.
Bekeken is hoe deze inventaris te gelde gemaakt kon w orden. De inventaris is
vervolgens gekocht door Advalex Ltd., een vennootschap w aarvoor de heer
W ijers w erkzaam is, voor een bedrag van € 4.000,00 (BTW verlegd). Betaling
heeft in termijnen plaatsgevonden op de boedelrekening.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voortzetten activiteiten

€ 6.150,35

€ 0,00

Arbeidsvergoeding

€ 4.150,35

€ 0,00

€ 10.300,70

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is uitsluitend sprake van een beperkte voorraad kantoorartikelen. Deze kan
niet te gelde w orden gemaakt.
Er w aren diverse lopende dossiers in behandeling.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

28-06-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Aanvankelijk in afw achting van het hoger beroep en vervolgens ter afw ikkeling
van lopende dossiers zijn de ondernemingsactiviteiten voortgezet tot 4 mei
2011. Op die datum zijn de activiteiten beëindigd.
De voortzetting van de behandeling van de dossiers heeft plaatsgevonden in
overleg met de Raad van Toezicht.
De voortzetting van de activiteiten heeft tot een opbrengst van € 10.492,56
geleid. Vanuit dit bedrag zijn nog de nodige kosten voldaan, met name
verschotten die door cliënten w aren voldaan, maar die aan derden toekw amen
alsmede kosten van verzekering en telecom- en nutsvoorzieningen. De nettoopbrengst bedraagt € 6.150,35.
Ook is er aan de boedel van de heer W ijers privé een arbeidsvergoeding
afgedragen voor de verrichte w erkzaamheden. Dat resulteert in een
uiteindelijke netto-opbrengst van € 4.150,35.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Domeinnaam

€ 249,90

€ 0,00

Restituties

€ 145,98

€ 0,00

Loonsubsidie

€ 1.708,49

€ 0,00

totaal

€ 2.104,37

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is loonsubsidie ontvangen inzake de ex-w erknemer en een restitutie van
RDW .
De domeinnaam is overgedragen voor een bedrag van € 249,90. Dit bedrag is
op de boedelrekening ontvangen.
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Er zijn tussen curanda, de holding en de heer W ijers privé diverse rekeningcourantverhoudingen.
Curanda zou een vordering van ongeveer € 230.000,00 hebben op W ijers
Beheer B.V.
W ijers Beheer B.V. zou een vordering op de heer W ijers privé hebben van
ongeveer € 475.000,00.
Vanw ege deze rekening-courantverhoudingen alsmede vanw ege fiscale
consequenties is W ijers Beheer B.V. op eigen aangifte in staat van
faillissement verklaard en heeft de heer W ijers een verzoek gedaan om
toegelaten te w orden tot de w ettelijke schuldsaneringsregeling. Dat verzoek is
in tw ee instanties afgew ezen.
De heer W ijers heeft daarop besloten zijn eigen faillissement aan te vragen.
Dat faillissement is uitgesproken op 17 januari 2012. Dit faillissement is op 8
juni 2017 omgezet in een schuldsaneringsregeling.
Uit de administratie blijkt dat curanda een vordering in rekening-courant heeft
op W ijers Beheer B.V. van € 232.267,00 per ultimo 2009. Deze vordering is
ingediend in het faillissement van W ijers Beheer B.V.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

28-06-2018
16

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 60.000,00

€ 41.235,13

€ 4.452,81

totaal

€ 60.000,00

€ 41.235,13

€ 4.452,81

Toelichting debiteuren
Er bestaan vorderingen op derden ter zake openstaande facturen voor een
totaal bedrag van ongeveer € 60.000,00.
Daarnaast is er na faillissement gedeclareerd over de maand december 2010.
Een aantal debiteuren heeft betaald.
De incasso van de debiteuren is in overleg met de bank en met hulp van de
heer W ijers ter hand genomen.
In dat kader heeft de heer W ijers debiteuren aangesproken op betaling.
Vervolgens heb ik als curator een eerste sommatie verstuurd.
Dat heeft geleid tot de nodige correspondentie met debiteuren. W aarschijnlijk
zal tegen een aantal debiteuren geprocedeerd moeten gaan w orden. Ook is
de executie in gang gezet in een dossier w aar reeds een vonnis w as
verkregen (voor faillissement). In een ander geval w aarin een vonnis w as
verkregen voor faillissement is het faillissement van debiteur aangevraagd.
Er lopen nog steeds diverse regelingen en executietrajecten. Sommige
trajecten zijn gestaakt vanw ege onverhaalbaarheid.
De tw ee trajecten die nu nog lopen, lijken w einig meer te bieden. Het betreft
een privé persoon die geen verhaal biedt en een vennootschap die failliet is. In
het faillissement van die vennootschap kunnen w aarschijnlijk geen uitkeringen
w orden gedaan.
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In een schuldsaneringsregeling van een debiteur is de slotuitkering ontvangen.
In het faillissement van de andere debiteur w orden vrijw el zeker geen
uitkeringen gedaan. Het heeft daarom geen zin om de afw ikkeling van het
faillissement langer aan te houden. Mocht er toch nog een uitkering komen,
dan moet de vereffening zo nodig te zijner tijd w orden heropend.

18-12-2018
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie hiervoor bij toelichting.

28-06-2018
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Correspondentie.

18-12-2018
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5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 85.296,72
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Rabobank Amerstreek heeft een vordering van € 85.296,72.

5.2 Leasecontracten
Er is niet gebleken van leasecontracten.

28-06-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank Amerstreek heeft een pandrecht op de inventaris alsmede op de
debiteurenvorderingen.
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5.4 Separatistenpositie
De opbrengst van de inventaris zal w aarschijnlijk volledig via de boedel
moeten lopen in verband met het bodemvoorrecht van de fiscus.
De debiteurenvorderingen zullen in eerste instantie (tw ee aanschrijvingen)
conform de separatistenregeling tegen een boedelbijdrage van 10% voor de
bank w orden geïncasseerd.
Daarna w orden per zaak specifieke afspraken gemaakt, die w orden afgestemd
met de rechter-commissaris.
Er heeft steeds tussentijdse afrekening met de bank plaatsgevonden.

28-06-2018
16

Inzake de laatste betaling van een debiteur die is ontvangen moet nog
afdracht aan de bank plaatsvinden.
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Onder aftrek van de boedelbijdrage van 10% zal het ontvangen bedrag aan
de bank w orden afgedragen.

17-06-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Van eigendomsvoorbehouden is niet gebleken.
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5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.
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5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

28-06-2018
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

28-06-2018
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Vooralsnog is uitsluitend een boedelbijdrage voldaan over geïncasseerde
debiteurenvorderingen. Verdere opbrengst is niet afgedragen in verband met
het bodemvoorrecht van de fiscus.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie divers.

28-06-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nu de kosten van voortzetting van de activiteiten beperkt konden blijven, zijn
de activiteiten aanvankelijk in afw achting van het hoger beroep en vervolgens
ter afw ikkeling van diverse dossiers voortgezet. Dit is gebeurd in overleg met
de Raad van Toezicht. In het kader van de tijdelijke voorzetting van de
onderneming is met name geregeld dat de achterstallige premie van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voldaan (deels door familie van de
heer W ijers, deels voorgeschoten door de bank), zodat er dekking w as.
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6.2 Financiële verslaglegging
Zie financieel verslag.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg en correspondentie.

28-06-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Per 4 mei 2011 zijn de activiteiten beëindigd. Een deel van de dossiers w as
inmiddels afgew ikkeld. De overige dossiers blijven in behandeling bij de heer
W ijers als juridisch adviseur. Op verzoek van cliënten zijn dossiers
overgedragen aan een andere advocaat. Hierover heeft overleg
plaatsgevonden met de Raad van Toezicht.

6.5 Verantwoording

28-06-2018
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6.5 Verantwoording
Zie financieel verslag.
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6.6 Opbrengst
€ 4.150,35

28-06-2018
16

Zie financieel verslag.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

28-06-2018
16

Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg en correspondentie.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van curanda is grotendeels overhandigd en onderzocht. Dat
onderzoek geeft op dit moment geen aanleiding tot opmerkingen.
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Gelet op het akkoord in de schuldsaneringsregeling van de heer W ijers is
verder onderzoek ook niet opportuun.

17-06-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2008: 12-01-2010
2007: 10-03-2009 (te laat)
2006: 06-03-2007

28-06-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Curanda heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine rechtspersonen
op grond van art. 2:396 lid 2 BW . Er is uitsluitend sprake van een
samenstellingsverklaring.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vordering tot volstorting van de aandelen is op grond van art. 3:307 lid 1
BW reeds voor faillissementsdatum verjaard, zodat nader onderzoek niet
opportuun is. Dit ook vanw ege het feit dat de aandeelhouder gefailleerd is.

28-06-2018
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Er is sprake van een maatschappelijk kapitaal van € 90.756,04.
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 18.151,21.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
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Het naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid
en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid onderzoek heeft niet geleid tot
contra-indicaties voor toelating tot de w ettelijke schuldsaneringsregeling. Er is
geen aanleiding om in deze vorderingen in te stellen.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Nee
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Er zijn geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek en correspondentie.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 13.205,12
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is aangemeld.
De belastingdienst heeft een preferente boedelvordering inzake de BTW in
verband met de voortzetting van de activiteiten. Deze vordering is aangemeld.
Inzake de huur over de opzegtermijn is een concurrente boedelschuld
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ontstaan. Deze is aangemeld.
De kinderen van de heer W ijers hebben een concurrente boedelschuld in
verband met voorgeschoten verzekeringspremies.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 200.496,68

28-06-2018
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De belastingdienst heeft diverse preferente vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.391,69

28-06-2018
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UW V heeft een boedelvordering aangemeld en een preferente vordering
ingediend in verband met onder de loongarantieregeling overgenomen
vorderingen van de w erknemer.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 9.036,50

28-06-2018
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Een ex-w erknemer heeft een preferente vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

28-06-2018
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Er zijn op dit moment 20 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.
De vorderingen van concurrente crediteuren in dit faillissement belopen
volgens opgave van curanda ongeveer € 30.000,00 (exclusief bank).
Bekende crediteuren zijn aangeschreven.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 87.809,15

28-06-2018
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Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 87.809,15 aan concurrente
vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vooruitzichten voor crediteuren lijken slecht. Met de huidige stand van de
boedel kunnen er geen uitkeringen w orden gedaan.

28-06-2018
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Er kunnen inderdaad geen uitkeringen w orden gedaan gelet op de hoogte van
het beschikbare actief en de hoogte van het nog vast te stellen salaris.

18-12-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is niet gebleken van lopende procedures.
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9.2 Aard procedures
Niet aan de orde.
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9.3 Stand procedures
Niet aan de orde.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nog af te w ikkelen kw esties:
a. invordering debiteuren in overleg met pandhouder en de heer W ijers;
b. afw ikkeling positie fiscus (indien opportuun).
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Het faillissement zal w orden afgew ikkeld. In dat kader zal de definitieve
afw ikkeling met de bank als pandhouder plaatsvinden. Daarna zal eindsalaris
w orden gevraagd en zal er BTW -aangifte w orden gedaan over de
boedelperiode. Daarna zal het faillissement w orden afgew ikkeld en w orden
voorgedragen voor opheffing w egens de toestand van de boedel.
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Dit is het eindverslag. Het bedrag aan de bank zal afgedragen w orden onder
inhouding van de boedelbijdrage. Daarna zal eindsalaris w orden gevraagd en
zal er BTW -aangifte w orden gedaan over de boedelperiode. Daarna zal het
faillissement w orden afgew ikkeld en w orden voorgedragen voor opheffing
w egens de toestand van de boedel.

17-06-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is op dit moment nog niet goed in te schatten. Deze
termijn zal met name afhankelijk zijn van de incasso van
debiteurenvorderingen. Daarnaast zal vanw ege de verschillende rekeningcourantvorderingen de afloop van de schuldsaneringsregeling van de heer
W ijers w orden afgew acht. Dit laatste lijkt echter niet nodig te zijn, nu de
eventuele uitkering die W ijers Beheer B.V. zal ontvangen in de
schuldsaneringsregeling van de heer W ijers zodanig beperkt zal zijn dat dit
niet zal leiden tot uitkeringen aan concurrente crediteuren.
Daarom zal getracht w orden om in de komende verslagperiode alsnog de
incassotrajecten en de fiscale afw ikkeling (voor zover opportuun) af te ronden.
Daarna kan tot afw ikkeling van het faillissement w orden gekomen.

28-06-2018
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Het faillissement w ordt afgew ikkeld.

18-12-2018
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Dit is het eindverslag. Het faillissement w ordt afgew ikkeld.

17-06-2019
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10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
de heer W ijers, overleg Raad van Toezicht, overleg inzake
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, overleg belastingdienst, overleg bank,
voortzetten activiteiten, inventariseren activa en passiva, ontslag w erknemer,
opzeggen huur.
In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg de heer W ijers, overleg Raad van Toezicht, overleg bank, verdere
inventarisatie, voortzetten, afw ikkeling en overdracht praktijk.
In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
inventarisatie en aanschrijven debiteuren, onderzoek administratie, overleg
mr. W ijers, overleg bank.
In de vierde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: vervolg
incasso debiteuren, overleg mr. W ijers, overleg bank.
In de vijfde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: vervolg
incasso debiteuren, overleg mr. W ijers, overleg bank.
In de zesde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: vervolg
incasso debiteuren, overleg mr. W ijers, overleg bank.
In de zevende verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
vervolg incasso debiteuren, overleg mr. W ijers, overleg bank.
In de achtste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
vervolg incasso debiteuren, overleg mr. W ijers, overleg bank.
In de negende verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
vervolg incasso debiteuren, overleg mr. W ijers, overleg bank.
In de tiende verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: vervolg
incasso debiteuren, overleg mr. W ijers, overleg bank.
In de elfde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: vervolg
incasso debiteuren, overleg mr. W ijers, overleg bank.
In de tw aalfde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
vervolg incasso debiteuren, overleg mr. W ijers, tussentijdse BTW -aangifte,
tussentijdse afrekening bank.
In de dertiende verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
vervolg incasso debiteuren, overleg mr. W ijers, correspondentie divers.
In de veertiende verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
vervolg incasso debiteuren, correspondentie divers.
In de vijftiende verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
vervolg incasso debiteuren, correspondentie divers.
In de zestiende verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
controle debiteuren en correspondentie.
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In de zeventiende verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
controle debiteuren en correspondentie.
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In de achttiende verslagperiode zijn geen bijzondere w erkzaamheden
verricht.
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Bijlagen
Bijlagen

