
VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET 
 

In het faillissement van: 

 
de besloten vennootschap VELDWACHTER RIETDEKKERS BV , statutair gevestigd te 
Deventer, feitelijk gevestigd te (7214 PT) Epse, aan de Dortherweg 43; 

 
Faillissementsnummer : 12/540 F 
Faillissementsdatum : 25 september 2012 
Rechter-commissaris : mr. J.M. Marsman 
Curator : mr. W.B. Bruins 
Verslagnummer : 10 
Verslagdatum : 18 september 2015 
Verslagperiode : 19 juni – 18 september 2015 
 
 
Activiteiten onderneming 
De besloten vennootschap Veldwachter Rietdekkers BV, is onder nummer 38021814 ingeschreven in het 
handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Nederland. De vennootschap is bij 
notariële akte d.d. 14 september 2001 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000,=. Geplaatst en 
gestort is € 18.000,=. De aandelen worden gehouden door de besloten vennootschap A.V.R. Holding BV, terwijl 
deze vennootschap ook enig bestuurder is. Bestuurder van A.V.R. Holding BV is de heer A. Veldwachter. De 
bedrijfsomschrijving van de vennootschap luidt: rietdekkersbedrijf.  
 
Omzetgegevens 
De netto-omzet bedroeg in de achtereenvolgende jaren:  
 
2008 € 627.405,= 
2009 - 970.721,= 
2010 - 593.448,= 
2011 - 593.744,= 
 
Personeel gemiddeld aantal 
In 2011 en 2012 waren gemiddeld vier werknemers in dienst.  
 
Bestede uren in verslagperiode 
Over de periode van 25 september tot en met 31 oktober 2012 zijn door de curator 7:06 uren besteed. 
Kantoorgenoot mr. E.A.M. Claassen heeft in deze periode 16:15 uren besteed. Een urenspecificatie is aan dit 
verslag gehecht. 
  
Over de periode van 1 november 2012 tot en met 5 maart 2013 zijn door de curator 17:03 uren besteed. 
Kantoorgenoten mr. E.A.M. Claassen en mevrouw mr. L. Pieters hebben in deze periode respectievelijk 22 
minuten en 5 minuten aan het faillissement besteed. 
 
In de periode van 6 maart 2013 tot en met 23 juli 2013 zijn door de curator 5:36 uren besteed. 
Insolventiemedewerkster, M. Poppinga heeft in deze periode 1:01 uren aan het faillissement besteed, 
hoofdzakelijk kaan de crediteurenadministratie. 
 
In de periode van 24 juli tot en met 30 november 2013 zijn door de curator 9:23 uren besteed. Kantoorgenoot mr. 
E.A.M. Claassen heeft in deze periode 35 minuten besteed. Insolventiemedewerkster M. Poppinga heeft in deze 
periode 30 minuten aan het faillissement besteed. 



Wat betreft de specificatie en verantwoording van de door de curator en zijn kantoorgenoten verrichte 
werkzaamheden sedert faillissementsdatum, wordt de rechter-commissaris kortheidshalve verwezen naar de aan 
de begeleidende vertrouwelijke brief gehechte urenspecificatie. 
 
In de periode van 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 zijn door de curator 5:49 uren besteed, hoofdzakelijk 
aan de debiteurenadministratie. Kantoorgenoot mr. E.A.M. Claassen heeft in deze periode 10 minuten besteed. 
Insolventiemedewerkster M. Poppinga heeft in deze periode geen tijd aan het faillissement besteed. 
 
In de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2014 zijn door de curator 5:00 uren besteed. Kantoorgenoot mr. E.A.M. 
Claassen heeft in deze periode geen tijd besteed. Insolventiemedewerkster M. Poppinga heeft in deze periode 
geen tijd aan het faillissement besteed. 
 
In de periode van 1 augustus tot en met 14 november 2014 zijn door de curator 1:59 uren besteed. 
Insolventiemedewerkster M. Poppinga heeft in deze periode geen tijd aan het faillissement besteed. 
 
In de periode van 15 november 2014 tot en met 28 februari 2015 zijn door de curator 4:48 uren besteed. 
Insolventiemedewerkster M. Poppinga heeft in deze periode geen tijd aan het faillissement besteed. 
 
In de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2015 zijn door de curator 1:57 uren besteed. 
Insolventiemedewerkster M. Poppinga heeft in deze periode geen tijd aan het faillissement besteed. 
 
In de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2015 zijn door de curator 1:57 uren besteed. 
Insolventiemedewerkster M. Poppinga heeft in deze periode geen tijd aan het faillissement besteed. 
 
In de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2015 zijn door de curator 1:21 uren besteed. 
Insolventiemedewerkster M. Poppinga heeft in deze periode geen tijd aan het faillissement 
besteed. 
 
Aanvullende informatie 
Enig aandeelhouder en bestuurder van de besloten vennootschappen IP Holland BV en Veldwachter Rietdekkers 
BV is A.V.R. Holding BV. Alle drie de vennootschappen zijn op 25 september 2012 gefailleerd nadat door alle 
vennootschappen de eigen aangifte van faillietverklaring was gedaan. A.V.R. Holding BV, IP Holland BV en 
Veldwachter Rietdekkers BV zijn nauw met elkaar verweven. De vennootschappen vormen een fiscale eenheid 
voor de omzetbelasting. Daarnaast worden de jaarcijfers in de jaarrekening in de consolidatie opgenomen, terwijl 
de ING Bank aan de vennootschappen een paraplukrediet heeft verleend. De werkzaamheden in de diverse 
boedels overlappen elkaar in belangrijke mate en zijn niet steeds goed van elkaar te scheiden. Om deze reden 
verzoekt de curator de boedels van A.V.R. Holding BV, IP Holland BV en Veldwachter Rietdekkers BV als 
hoofdelijk aansprakelijk aan te merken voor de voldoening van salaris en verschotten van de curator. 
 
Geen opmerkingen. 
 
1 Inventarisatie 
 
1.1 Directie en organisatie 

Via A.V.R. Holding BV is de heer A. Veldwachter bestuurder van de vennootschap. 
 
De onderneming kende geen Raad van Commissarissen of een Ondernemingsraad.  
 
Geen opmerkingen. 

 
1.2 Winst en verlies 

Het resultaat bedroeg de afgelopen jaren:  
 
2008 € 538,= 
2009 - 966,= 
2010 - -/-    897,= 
2011 - -/- 5.360,= 
 
Geen opmerkingen. 



 
1.3 Balanstotaal 

Het balanstotaal bedroeg in de achtereenvolgende jaren: 
 
2008 € 348.500,= 
2009 - 320.869,= 
2010 - 376.935,= 
2011 - 345.527,= 
 
Geen opmerkingen. 
 

1.4 Lopende procedures 
Op faillissementsdatum waren geen gerechtelijke procedures aanhangig waarbij de failliete 
vennootschap betrokken is.  
 
Geen opmerkingen. 
 
Gebleken is dat tegen Veldwachter Rietdekkers BV door een voormalige klant vóór faillissement een 
procedure aanhangig is gemaakt. Ingevolge art. 29 FW is deze procedure geschorst. De curator is in 
overleg met de betrokken raadslieden over voortzetting van de procedure. 
 
De procedure bij de rechtbank te Zutphen is op de parkeerrol geplaatst van 1 april 2015 in afwachting 
van de uitkomst van overleg tussen de curator, de advocaat van de eiser en de raadsman van 
Veldwachter Rietdekkers BV die door de aansprakelijkheidsverzekeraar is ingeschakeld. 
 
In overleg met betrokken raadslieden is de procedure opnieuw op de parkeerrol geplaatst. De curator 
stuurt aan op een spoedige doorbraak. 
 
De vordering van de benadeelde partij zal moeten worden geverifieerd. Aangezien de 
vordering voorwerp is van een gerechtelijke procedure, zal de curator deze plaatsen op 
de lijst van betwiste crediteuren. Overleg hierover heeft met betrokken raadslieden 
plaats gevonden. Komende verslagperiode zullen voorbereidende maatregelen worden 
getroffen.  
 

1.5 Verzekeringen 
De vennootschap heeft diverse verzekeringen afgesloten, waaronder een ziekteverzuimverzekering. De 
curator is momenteel doende de lopende verzekeringsovereenkomsten zoveel mogelijk te beëindigen en 
na te gaan of nog premierestituties te ontvangen zijn. 
 
Aan premierestituties is in totaal een bedrag van € 1.286,96 op de faillissementsrekening bijgeschreven. 
 
In de voorbije verslagperiode is nog een bedrag van € 33,63 aan premierestituties ontvangen. 
 
Geen opmerkingen. 
 

1.6 Huur/opstalrecht 
Aan het adres Dortherweg 43 te Epse bevindt zich kantoorruimte welke eigendom is van mevrouw 
Veldwachter-Boon. Zij verhuurt een deel van deze bedrijfsruimte aan A.V.R. Holding BV welke deze 
bedrijfsruimte op haar beurt ter beschikking stelt aan Veldwachter Rietdekkers BV en IP Holland BV. 
Er is geen huurrelatie. 
 
Geen opmerkingen. 
 

1.7 Oorzaak faillissement 
Ten gevolge van de economische crisis hebben de vennootschappen A.V.R. Holding BV, IP Holland 
BV en Veldwachter Rietdekkers BV reeds in 2009 te maken gekregen met een verslechterde markt 
hetgeen heeft geleid tot een gebrek aan nieuwe opdrachten. Veel opdrachtgevers stellen het 
noodzakelijke onderhoud uit. De onderneming is daardoor in ernstige financiële problemen geraakt. De 



cash-flow van de onderneming is zodanig verstoord dat niet meer aan de financiële verplichtingen 
jegens de schuldeisers voldaan kan worden. Medio september 2012 heeft de aandeelhoudersvergadering 
besloten zelf aangifte van faillissement te doen.  
 
Geen opmerkingen. 
 

2 Personeel 
 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 
Op faillissementsdatum waren vier werknemers bij de vennootschap in dienst.  
 
Geen opmerkingen. 
 

2.2 Aantal in jaar vóór faillissement 
In de periode van één jaar voorafgaande aan het faillissement waren circa vier werknemers in dienst.  
 
Geen opmerkingen. 
 

2.3 Datum ontslagaanzegging 
Per brief d.d. 27 september 2012 is aan alle personeelsleden, na verkregen machtiging van de rechter-
commissaris, ontslag aangezegd. Inmiddels zijn in overleg met het UWV de werknemersformulieren 
ingevuld waardoor het uitkeringstraject in werking kan worden gezet. 
 
Geen opmerkingen. 
 

3 Activa 
 

3.1 Onroerende zaken 
Niet van toepassing. 
 

3.2 Bedrijfsmiddelen 
 

 Beschrijving 
De bedrijfsmiddelen bestaan uit enkele (hand)gereedschappen en een aanhangwagen, tandemasser. De 
waarde is betrekkelijk gering. De bedrijfsmiddelen zijn stil verpand aan de ING Bank in verband met de 
door die bank verstrekte financiering. 
 
Geen opmerkingen. 
 

3.3 Verkoopopbrengst 
De curator onderhandelt momenteel over een onderhandse verkoop. 
 
Genoemde bedrijfsmiddelen zijn tezamen met het actief in de boedel van A.V.R. Holding BV met 
instemming van de bank onderhands verkocht voor een bedrag van € 4.750,= ex BTW.   
 
Geen opmerkingen. 
 

3.4 Boedelbijdrage 
Deze zal in overleg met de ING Bank worden bepaald. 
 
Met de bank is een bijdrage overeen gekomen voor de boedel van 10% van de netto-opbrengst. Dit komt 
neer op een bedrag van € 475,=. 
 
Geen opmerkingen. 
 

3.5 Bodemvoorrecht fiscus 
Is van toepassing. 
 
 



Voorraden/onderhanden werk 
 

3.6 Beschrijving 
De vennootschap beschikte op faillissementsdatum over een beperkte hoeveelheid riet voor het 
bedekken van daken. De leverancier van dit riet heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud 
hetgeen door de curator is gehonoreerd. De voorraad riet is inmiddels opgehaald. 
 
Geen opmerkingen. 
 

3.7 Verkoopopbrengst 
Niet van toepassing. 
 

3.8 Boedelbijdrage 
Niet van toepassing. 
 
Andere activa 
 

3.9 Beschrijving 
 
Immaterieel actief 
Het immaterieel actief van de vennootschap is verwaarloosbaar. 
 
Geen opmerkingen. 
 
Rekening-courantvordering 
Veldwachter Rietdekkers BV heeft een rekening-courantvordering op IP Holland BV. Ten gevolge van 
het faillissement van IP Holland BV is deze vordering waardeloos geworden. 
 
Geen opmerkingen. 
 
Kasgeld 
Op faillissementsdatum was aan kasgeld aanwezig € 381,95. Bedoeld bedrag is door de curator afgestort 
op de faillissementsrekening. 
 
Geen opmerkingen. 
 
Saldo G-rekening 
Veldwachter Rietdekkers BV hield bij de ING Bank onder nummer NL96INGB0996054820 een G-
rekening aan. Het saldo op de faillissementsdatum bedroeg € 5.235,90 en is verpand aan de 
belastingdienst. Na faillissementsdatum is nog een bedrag van € 750,= bijgeschreven, afkomstig van een 
debiteur. Dit bedrag is bestemd voor de boedel en is door de fiscus inmiddels overgemaakt naar de 
faillissementsrekening. In eerdere financiële verslagen stond dit vermeld onder de noemer 
‘belastingrestitutie’. De G-rekening is inmiddels opgeheven. 
 
Geen opmerkingen.  
 

4 Debiteuren 
 

4.1 Omvang debiteuren 
Op faillissementsdatum was nominaal van debiteuren te vorderen de somma van € 15.265,63. De 
debiteuren zijn rechtsgeldig aan de ING Bank verpand. De curator heeft met de bank afgesproken dat hij 
voor incasso zal zorg dragen tegen de gebruikelijke boedelbijdrage. De curator is thans volop bezig met 
de incasso. 
 
Geen opmerkingen. 
 

4.2 Opbrengst 
Op dit moment nog niet te zeggen. 
 



De incasso heeft tot dusverre tot een opbrengst van € 4.276,63 geleid.  
 
Er zijn geen betalingen meer gedaan door debiteuren. De curator heeft verdere incassomaatregelen in 
beraad. 
 
De curator overlegt de komende verslagperiode met de pandhouder van verdere maatregelen. Ik ga 
ervan uit een en ander de komende periode af te kunnen ronden. 
 
Het debiteurendossier kan nog niet gesloten worden. De curator is nog in overleg met de pandhouder. 
 
Geen opmerkingen. 
 
In totaal is tot dusverre een bedrag van € 6.151,83 geïncasseerd. Per saldo dient nog een bedrag van 
€ 9.104,80 te worden voldaan door een vijftal debiteuren. De komende verslagperiode verwacht ik het 
dossier af te ronden, waarna eventueel aangifte ex art. 29 lid 1 Wet OB zal worden gedaan. 
 
Zodra een afstandsverklaring van de bank is ontvangen kan aangifte ex. artikel 29 lid 1 OB worden 
gedaan. Dit zal de komende verslagperiode gebeuren.  
 
Een afstandsverklaring is nog niet ontvangen, zodat nog geen aangifte ex art. 29 lid 1 OB kan worden 
gedaan.  
 
Ik verwacht komende verslagperiode aangifte te kunnen doen.  
 

4.3 Boedelbijdrage 
Zie 4.1. 
 

5 Bank/zekerheden 
 

5.1 Vordering ING Bank 
De ING Bank is de huisbankier van A.V.R. Holding BV, IP Holland BV en Veldwachter Rietdekkers 
BV. Zij heeft in de loop der jaren aan de vennootschappen krediet verleend in de vorm van rekening-
courant en vaste leningen. Op faillissementsdatum had de ING Bank van de vennootschappen te 
vorderen € 253.046,52. Dit bedrag kan gesplitst worden in een schuld A.V.R. Holding BV ad 
€ 89.285,72 en € 163.760,80 ten laste van Veldwachter Rietdekkers BV. De zekerheden bestaan uit 
verpanding van de vorderingen op derden van Veldwachter Rietdekkers BV en AVR Holding BV, 
pandrecht op de algehele bedrijfsuitrusting van Veldwachter Rietdekkers BV en AVR Holding BV, 
pandrecht op de handelsvoorwaarden van Veldwachter Rietdekkers BV en A.V.R. Holding BV, 
achterstelling van een lening ad € 18.000,=, een positieve/negatieve hypotheekverklaring ad € 100.000,= 
inzake het bedrijfsonroerend goed aan de Dortherweg 43 te Epse, ondergezet door A.V.R. Holding BV. 
Daarnaast is nog een compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst afgegeven door de 
vennootschappen en heeft de heer Veldwachter in privé een borgstelling afgegeven. 
 
Geen opmerkingen. 
 

5.2 Beschrijving zekerheden 
Zie hiervoor onder 5.1. 
 

5.3 Separatistenpositie  
Zie hiervoor onder 5.1. 
 

5.4 Boedelbijdrage 
Voorshands niet van toepassing.  
 
Zie hiervoor onder 3.4 en 4.3. 
 

5.5 Eigendomsvoorbehoud 
Zie 3.6 van dit verslag.  
 



5.6 Reclamerechten 
Niet van toepassing. 
 

5.7 Retentierechten 
Niet van toepassing. 
 

6 Doorstart/voortzetten 
 

 Voortzetten 
 

6.1 Exploitatie/zekerheden 
De curator heeft de exploitatie van de onderneming per faillissementsdatum stilgelegd.  
 
Geen opmerkingen. 
 

6.2 Financiële verslaglegging 
Niet van toepassing. 
 

 Doorstart 
 

6.3 Beschrijving 
Er is geen doorstart gerealiseerd.   
 
Geen opmerkingen. 
 

6.4 Verantwoording 
Niet van toepassing. 
 

6.5 Opbrengst 
Niet van toepassing. 
 

6.6 Boedelbijdrage 
Niet van toepassing. 
 

7 Rechtmatigheid 
 

7.1 Boekhoudplicht 
Op faillissementsdatum was de administratie bijgewerkt. De administratie bestaat uit een papieren deel, 
alsmede een in de computer bijgehouden administratie. De curator heeft een aantal voor de afwikkeling 
relevante stukken uit de boekhouding onder zich genomen. 
 
Geen opmerkingen. 
 

7.2 Depot jaarrekeningen 
In de komende verslagperiode zal de curator nagaan of tijdige deponering van de jaarrekeningen heeft 
plaatsgevonden. 
 
De jaarrekeningen zijn de voorbije jaren tijdig gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel. 
 
Geen opmerkingen. 
 

7.3 Goedkeurende verklaring accountant 
De huisaccountant, de heer J.B.X. Hendriks van Visie Accountants en Belastingadviseurs te Deventer 
heeft in de opeenvolgende jaarrekeningen geen goedkeurings- maar een samenstellingsverklaring 
afgegeven. 
 
Geen opmerkingen. 
 



7.4 Stortingsverplichting aandelen 
Een en ander wordt in de komende verslagperiode door de curator gecontroleerd.  
 
Geen opmerkingen. 
 
De aandelen zijn bij oprichting volgestort. 
 
Geen opmerkingen. 
 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 
Tot op heden heeft de curator geen aanwijzingen dat sprake is (geweest) van onbehoorlijk bestuur.  
 
Geen opmerkingen. 
 

7.6 Paulianeus handelen 
Tot op heden heeft de curator geen aanwijzingen dat sprake is (geweest) van paulianeus handelen. 
 
Geen opmerkingen. 
 

8 Crediteuren 
 

8.1 Boedelvorderingen 
Voor zover thans te overzien wordt de boedelvordering gevormd door salaris en verschotten curator. 
 
Het UWV heeft inmiddels een vordering ingediend uit hoofde van overgenomen salarisverplichtingen 
aan de ontslagen werknemers over hun opzegperiode. Deze bedraagt in totaal € 18.254,58. 
 
Geen opmerkingen. 
 

8.2 Preferente vordering fiscus 
De belastingdienst heeft tot dusverre nog geen vordering aangemeld. Er is echter een achterstand ter 
zake BTW en loonheffing. 
 
De belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 19.171,=. 
 
Geen opmerkingen. 
 

8.3 Preferente vordering UWV 
Van het UWV is nog geen opgave ontvangen. 
 
De preferente vordering van het UWV bedraagt € 23.521,48. 
 
De preferente vordering van het UWV is bijgesteld naar € 21.209,42.  
 
Geen opmerkingen. 
 

8.4 Andere preferente crediteuren 
Tot dusverre hebben zich nog geen andere preferente schuldeisers gemeld. 
 
Geen opmerkingen. 
 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 
Mijn insolventiemedewerker, mevrouw M. Poppinga, is momenteel doende een crediteurenlijst op te 
stellen welke bij het volgende verslag zal worden gevoegd. 
 
Een crediteurenlijst is als bijlage aan dit verslag gehecht. Tot dusverre hebben negentien concurrente 
crediteuren hun vordering ter verificatie aangemeld. 
 
Tot dusverre hebben eenentwintig (21) concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie aangemeld. 



 
Geen opmerkingen. 
 
Tot dusverre hebben vierentwintig (24) concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie aangemeld. 
 
Ongewijzigd. 
 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
Naar verwachting hebben de concurrente crediteuren zo’n € 140.000,= te vorderen. 
 
De lijst van concurrente crediteuren sluit voorlopig op € 23.233,17. 
 
De lijst van concurrente crediteuren sluit thans op € 25.821,14.  
 
Geen opmerkingen. 
 
De lijst van concurrente crediteuren sluit op € 148.142,82. De grote stijging van het crediteurensaldo 
wordt verklaard door het feit dat de leverancier van riet in de afgelopen verslagperiode alsnog haar 
vordering ter verificatie heeft ingediend. Het totale saldo van de concurrente crediteurenlijst komt 
nagenoeg overeen met het saldo uit de crediteurenadministratie, zodat ik niet de verwachting heb dat 
nog meer concurrente crediteuren een vordering zullen indienen ter verificatie. 
 
Geen opmerkingen. 
 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Na te gelde making van de activa zal het faillissement kunnen worden afgewikkeld. Naar verwachting 
zal hier nog zes tot twaalf maanden mee gemoeid zijn.  
 
Geen opmerkingen. 
 
Wat rest is de incasso van nog openstaande debiteuren. Overige activa zijn er niet. Ik verwacht de 
komende verslagperiode een besluit te kunnen nemen over eventuele verdere incassomaatregelen. Dit 
zal in overleg met de pandhouder gebeuren. 
 
De komende verslagperiode hoop ik het incassodossier af te ronden, waarna met de afwikkeling van het 
faillissement kan worden begonnen. 
 
Binnen enkele maanden kan een aanvang worden gemaakt met de afwikkeling van het faillissement. In 
dat kader zal onder meer aangifte ex. artikel 29 lid 1 en lid 2 Wet OB gedaan worden. 
 
Alvorens het faillissement kan worden afgewikkeld zal eerst de procedure zoals vermeld onder 1.4 
moeten zijn geëindigd. De curator heeft het dossier in onderzoek en heeft zich inmiddels laten 
informeren door betrokken personen. In het volgende verslag verwacht ik meer informatie hierover te 
kunnen geven. 
 
Zie onder 9.2. 
 

9 Overig 
 

9.1 Termijn afwikkeling faillissement  
Zie 8.7.  
 

9.2 Plan van aanpak 
De curator heeft in casu niet een specifiek plan van aanpak. De nog af te wikkelen punten vergen dat 
ook niet. 
 
Geen opmerkingen. 
 



De curator streeft er de komende verslagperiode naar tot afspraken te komen met betrokken raadslieden 
over de procedure als genoemd onder 1.4. 
 
In de voorbije verslagperiode is overleg gevoerd met betrokken raadslieden over een oplossing met 
betrekking tot de procedure die aanhangig is te Zutphen, doch dit heeft nog niet tot een oplossing geleid. 
Verschillende opties over een oplossing zijn besproken. De curator streeft er naar om vóór de rolzitting 
van 1 april a.s. tot een oplossing te komen.   
 
Het is niet gelukt om vóór 1 april jl. partijen op één lijn te krijgen. De curator zal aandringen op een 
spoedige doorbraak. 
 
Geen opmerkingen.  
 

9.3 Indiening volgend verslag 
Uiterlijk 1 februari 2013 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.  
 
Uiterlijk 11 juni 2013 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. 
 
Uiterlijk 26 oktober 2013 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. 
 
Uiterlijk 12 maart 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. 
 
Uiterlijk 2 augustus 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. 
 
Uiterlijk 6 november 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. 
 
Uiterlijk 20 februari 2015 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. 
 
Uiterlijk 5 juni 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.  
 
Uiterlijk 18 september 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.  
 
Uiterlijk 18 december 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW 
indienen.  
 

10 Faillissementsrekening 
Bij de ABN AMRO Bank is een faillissementsrekening geopend onder nummer 47.68.37.294. Het saldo 
op deze rekening bedraagt momenteel nog nihil. 
 
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 13.476,63. 
 
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 1.705,95. 
 
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 1.714,64. 
 
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 1.722,42. Een kopie van de sedert het vorige verslag 
verschenen bankafschriften is aangehecht. 
 
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 1.727,12. Een kopie van de sedert het vorige verslag 
verschenen bankafschriften is aangehecht. 
 
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 1.731,61. Een kopie van de sedert het vorige verslag 
verschenen bankafschriften is aangehecht. 
 
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 1.736,85. Een kopie van de sedert het vorige verslag 
verschenen bankafschriften is aangehecht. 
 
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 1.741,82. Een kopie van de sedert het vorige verslag 
verschenen bankafschriften is aangehecht. 



 
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 1.744,14. Een kopie van de sedert 
het vorige verslag verschenen bankafschriften is aangehecht. 
 

10.1 Tussentijds financieel verslag 
Een tussentijds financieel verslag is nog niet aan de orde.  
 
Een eerste tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.  
 
Een tweede tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.  
 
Een derde tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.  
 
Een vierde tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht. 
 
Een vijfde tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht. 
 
Een zesde tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht. 
 
Een zevende tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.  
 
Een achtste tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.  
 
Een negende tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.  

 
 
Zwolle, 24 september 2015 
 
 
 

Mr. W.B. Bruins 
Curator 

 
Bijlagen: 
- crediteurenlijst 
- kopie bankafschriften 
- tussentijds financieel verslag 


