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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Holding Bert ten Hove B.V. 15-05-2018 
 2

Holding Bert ten Hove BV
KvK nummer 020 65924
Faill. d.d. 11 december 2017, C 18/17/11 en C 18/17/253 F

15-05-2018 
 2

Geconsolideerd met de faillissementen: 

EOF Assurantiën B.V. 
BGG Outbound B.V.
Assurantiekantoor Bert ten Hove B.V.
Bel Groep Groningen B.V.
Bach Office Facility's B.V.
Eemsmondworkjob B.V.
Digitalisering & Postscanning Services B.V.

De rechter-commissaris heeft op 12 februari 2019 toestemming verleend om de 
faillissement geconsolideerd af w ikkelen. 

09-07-2019 
 5

Verslagnummer 7
Datum verslag 10-01-2020
Insolventienummer F.18/17/253
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000019210:F001
Datum uitspraak 11-12-2017

R-C mr. H.H. Kielman
Curator mr J.J. van der Molen
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Financiële Holding c.q. beheerder/verhuurder/exploitant van het bedrijfspand 
aan de Hogelandsterweg 16 te Farmsum. Enig aandeelhouder: stichting 
administratiekantoor
Holding Bert ten Hove. (Stak).

15-05-2018 
 2

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € 122.135,00

2015 € 834.000,00

2014 : 122.135,-- (geconsolideerd)
2015: 834.000,-- (geconsolideerd)
2016: onbekend
2017: onbekend

2007: 745.702,-- verlies
2009: 148.252,-- verlies
2010: 2.333.530,-- verlies
2011: 2.095.595,-- verlies
2012: 632.240,-- verlies
2013: 650.408,-- verlies
2014: 439.583,-- verlies
2015: 465.630,-- verlies
2016: onbekend
2017: onbekend

2014: 4.273.041,--
2015: 3.402.668,--
2016: onbekend
2017: onbekend

15-05-2018 
 2

3 15-05-2018 
 2



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

€ 3.026,32 15-05-2018 
 2

€ 25.042,62

Toelichting 
Financieel verslag is bijgevoegd

14-08-2018 
 3

€ 47.963,98

Toelichting 
Bert ten Hove Holding B.V.: € 27.076,48
Bel Groep Groningen B.V.: € 1.356,36
Assurantiekantoor Bert ten Hove B.V.: € 0,00
Back Office Facility's B.V.: 0,00
Eemsmondworkjob B.V.: 5.363,63
BGG Outbound B.V.: € 52,41
EOF Assurantien B.V.: € 0,00
D&P Services B.V.: € 14.115,10

09-07-2019 
 5

van 
10-2-2018

t/m 
11-5-2018

15-05-2018 
 2

van 
11-5-2018

t/m 
10-8-2018

14-08-2018 
 3

van 
10-8-2018

t/m 
9-11-2018

15-11-2018 
 4

van 
10-11-2018

t/m 
5-7-2019

09-07-2019 
 5

van 
5-7-2019

t/m 
4-10-2019

14-10-2019 
 6



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

2 39 uur 48 min

3 12 uur 18 min

4 9 uur 7 min

5 5 uur 36 min

6 5 uur 24 min

7 1 uur 54 min

totaal 74 uur 7 min

Verslagperiode 2:
mr. J.J. van der Molen: 21:24 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 0:12 uren
mr. H.W. Bethlehem: 0:48 uren
J.A. de Vries: 1:24 uren
F. Maatjes: 16:00 uren

Totaal: 
mr. J.J. van der Molen: 94:06 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 8:12 uren
mr. H.W. Bethlehem: 0:54 uren
mr. K.M. Felt: 6:00 uur
J.A. de Vries: 8:18 uren
F. Maatjes: 27:00 uren
Totaal: 144:30 uren

15-05-2018 
 2

Verslagperiode 3:
mr. J.J. van der Molen: 7:54 uren
J.A. de Vries: 0:18 uren
F. Maatjes: 4:06 uren

Totaal: 
mr. J.J. van der Molen: 102:00 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 8:12 uren
mr. H.W. Bethlehem: 0:54 uren
mr. K.M. Felt: 6:00 uur
J.A. de Vries: 8:36 uren
F. Maatjes: 31:06 uren
Totaal: 156:48 uren

14-08-2018 
 3

F. Maatjes:                  4:06 totaal:   35:12
mr. H.,W. Bethlehem:   0:54 totaal:    1:48
mr. J.H. Mastenbroek : 0:54 totaal:     9:06
mr. J.J. van der Molen: 3:18 totaal: 105:18
J.A. de Vries                        totaal:     8:36
mr. Löw ik-Felt                     totaal:     6:00
totaal                                            166:00 uren

15-11-2018 
 4

mr. J.H. Mastenbroek: 0:06 uren
mr. J.J. van der Molen: 1:36 uren
F. Maatjes: 3:54 uren

09-07-2019 
 5



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Totaal verslagperiode 05: 5:36 uren

Het totaal aantal uren komt niet overeen met het bovenstaand overzicht. De 
oorzaak hiervan is een update van Toezicht. Verder zijn de uren in alle 
faillissementen samengevoegd, omdat de faillissementen geconsolideerd 
worden afgewikkeld. 

De urenspecificatie is aan het verslag toegevoegd. 

Het totaal aantal uren komt niet overeen met het bovenstaand overzicht. De 
oorzaak hiervan is een update van Toezicht. Verder zijn de uren in alle 
faillissementen samengevoegd, omdat de faillissementen geconsolideerd 
worden afgewikkeld. 

De urenspecificatie is aan het verslag toegevoegd. 

14-10-2019 
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1. Inventarisatie

Bestuurder de heer A. ten Hove.
Aandeelhouder: stichting administratiekantoor Holding Bert ten Hove (Stak).
KVK nummer 0279660

15-05-2018 
 2

geen 15-05-2018 
 2

Verscheidene, waaronder de opstalverzekering van het bedrijfspand reeds 
ruim voor datum faillissement beëindigd. Per datum faillissement liepen er 
enkele leaseauto verzekeringen die per datum faillissement zijn beëindigd. Na 
datum faillissement is in overleg met de hypotheekhouder op het bedrijfspand, 
Solid
Finance BV, (door de curator) een tijdelijke opstalverzekering afgesloten.

15-05-2018 
 2

Eigen bedrijfspand, dus nvt 15-05-2018 
 2

Volgens opgave bestuurder:
Ten gevolge van tegenvallende resultaten van de verschillende dochter
vennootschappen is het vermogen van Holding Bert ten Hove BV de laatste 
jaren
uitgehold. Ondanks kostenbesparingen en het opzetten van vele nieuwe 

15-05-2018 
 2



activiteiten is
dit niet succesvol gebleken. Ook een beoogde herfinanciering van het 
bedrijfspand is
niet doorgaan, waardoor ook geen liquiditeit ter betaling van de crediteuren 
vrij kwam.
In een bespreking tussen de heer A. ten Hove en de curator werd over de 
oorzaak van
het faillissement nog de navolgende toelichting gegeven:
1. Achteraf heeft de Ten Hove Groep van ECM (einde contract meldingen) te 
Rotterdam
(namen en adressen van potentiële nieuwe klanten voor opdrachtgevers) te 
dure "leads" gekocht. De prijs die daarvoor moest worden betaald bij inkoop 
was ca.
€ 37,50 en deze zouden uiteindelijk via een zogenaamde conversie, 
opbrengsten bij
aanbrengen van nieuwe klanten, naar wel tussen € 60,-- en € 100,-- per 
nieuwe klant
gaan, terw ijl dit in de praktijk uiteindelijk slechts € 5,-- per klant opleverde, dus 
een
groot verlies.
2. Het bedrijfspand aan de Hogelandsterweg 16 te Farmsum was na de 
verkoop van de
onderneming ca. 10 jaar geleden aan Aevitae te groot maar ook veel te duur. 
Het heeft
ook geruime tijd leeg gestaan. De rentelasten waren wel € 100.000,-- per jaar 
en de
energielasten ca. € 70.000,-- per jaar, de totale lasten van het pand waren 
derhalve ca. €
170.000,-- per jaar. Er is een 1e hypotheek van € 700.000,-- + pm bij Solid 
Finance BV. De
hypotheek was destijds aangevraagd om nieuwe activiteiten binnen de diverse
ondernemingen van de Holding te starten en te financieren. Er is ook 
regelmatig
geprobeerd om het pand deels te verhuren. Dat is wel enigszins gelukt maar 
niet
volledig. Er is vervolgens geprobeerd om een lagere rente te krijgen via 
herfinanciering.
Daar is het niet meer van gekomen.
3. Verder was er een tegenvaller met de nieuwe opdrachtgever Mobile Care 
die vele
werkplekken zou huren en ook personeel c.q. callagents zou inhuren van de 
Holding en
diverse dochtervennootschappen. Dit voor een belproject in verband met zorg 
op
afstand. Dat zou starten omstreeks april 2017. In september 2017 zouden er 
52
werkplekken door Mobile Care gehuurd worden en uiteindelijk zijn dit in 
werkelijkheid
slechts 2 werkplekken geworden. De Holding had daarvoor wel alvast een 
aparte
afdeling ingericht.
4. De opdrachtgever ECM (einde contract meldingen) te Rotterdam zou per 13 
maart
2017 een groot telemarketingproject met de Holding en/of dochters uitvoeren. 
BGG
Outbound was daar al mee bezig vanaf februari 2017 met allerlei 
belopdrachten. Zij
konden gratis abonnementen verkopen via ECM voor een inkoop van € 37,50 



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

per lead.
De conversie van de leads tot hogere bedragen heeft zich echter nimmer 
gerealiseerd.
5. Uiteindelijk ontstonden er grote liquiditeitstekorten bij de diverse dochter
vennootschappen, waardoor over en weer allerlei betalingen in rekening-
courant
werden verricht, die niet volledig en goed werden bijgehouden. De accountant 
werd al
lang niet meer betaald en werkte niet meer voor de Holding en de dochter
vennootschappen.
6. Zo kwam er ook onduidelijkheid in de administratie.

2. Personeel

Personeelsleden 
3

15-05-2018 
 2

Personeelsleden 
3

15-05-2018 
 2

Datum Aantal Toelichting

12-12-2017 3

totaal 3

Contacten met personeel en UWV, na verkregen toestemming r.c. opstellen en 
ter hand
stellen van ontslagbrieven, diverse contacten na datum ontslag.

15-05-2018 
 2

3. Activa



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

inclusief achterstallige rente en/of boete
ruim € 800.000,--.

€ 800.000,00

boedelbijdrage verkoop bedrijfspand € 3.025,00

totaal € 0,00 € 3.025,00

Bedrijfspand aan de Hogelandsterweg 16 te 9936 BH Farmsum.
totale vloeroppervlak : ca. 2500 m2 en parkeergelegenheid voor ca. 10 
auto�s.

15-05-2018 
 2

Met de hypotheekgever Solid Finance BV, contactpersoon de heer Arendsen, 
en met instemming van de r.c. is het op dat moment hoogste bod op het 
bedrijfspand, € 500.000,-- kk uiteindelijk door de curator geaccepteerd. Eerder 
was aan de koper van de onroerende zaak ook al de bedrijfsinventaris 
verkocht voor € 15.000,-- te vermeerderen met btw, in totaal voor een bedrag 
van € 17.808,17. De koopsom is bij de levering van het bedrijfspand door de 
notaris op de faillissementsrekening overgemaakt. De overeengekomen 
boedelbijdragen ( € 3.025,-- incl btw) werd reeds eerder door de koper betaald 
vanwege het feit dat men de koopsom voor de inventaris pas bij de levering 
van het pand w ilde betalen. Het bedrijfspand is dus definitief uit de boedel via 
executie, een onderhandse verkoop, door de hypotheekhouder Solid Finance 
BV. Na inlossing van de koopsom op de hypotheek van ruim € 800.000,-- 
resteert voor Solid Finance een concurrente vordering.

14-08-2018 
 3

overleg met de 1e hypotheekhouder Solid Finance BV en de ingeschakelde 
makelaar
om gegadigden te vinden en rond te leiden. Er zijn al diverse bezichtigingen 
geweest.

Uiteindelijk heeft de 1e hypotheekhouder Solid Finance BV een koper voor het 
bedrijfspand aan de Hogelandsterweg 16 te 9936 BH Farmsum aangedragen. 
Het bod werd na goedkeuring r.c. geaccepteerd. De koopsom is € 500.000,-- 
k.k. geworden met een boedelbijdrage van € 2.500,-- te vermeerderen met 
btw. De koper is uiteindelijk onderdeel van de zogenaamde Lenferink Groep 
Zwolle, Kopende entiteit Teun de Haan Beheer BV en de levering zal 
plaatsvinden 1 juni 2018 ten overstaan van notariskantoor

15-05-2018 
 2

Zie hiervoor. Bedrijfspand definitief verkocht en geleverd. De koopsom is door 
de hypotheekhouder ontvangen. De boedelbijdrage is op de 
faillissementsrekening ontvangen.

14-08-2018 
 3



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie de bij dit verslag gevoegde blanco taxatierapport van Waardemeesters dd. 
22
december 2017.Dit betreft de bedrijfsinventaris zoals kantoormeubelen en 
pc's. 

Uiteindelijk is na verkregen toestemming van de r.c. de bedrijfsinventaris € 
15.000,-- btw verlegd verkocht aan de zelfde koper dan die van het 
bedrijfspand, Lenferink Groep te Zwolle, te weten Teun de Haan BV.

15-05-2018 
 2

van toepassing op de bedrijfsinventaris 15-05-2018 
 2

Er is overleg met diverse gegadigden om tot verkoop van de bedrijfsinventaris 
te
komen.

15-05-2018 
 2

Uiteindelijk is na verkregen toestemming van de r.c. de bedrijfsinventaris voor 
€ 15.000,-- te vermeerderen met btw aan de koper van het bedrijfspand 
verkocht. De koopsom is ontvangen op het moment van levering van het 
bedrijfspand.

14-08-2018 
 3

nvt 15-05-2018 
 2

nvt 15-05-2018 
 2

Geen werkzaamheden meer. Werkzaamheden voltooid. 14-08-2018 
 3

nog onbekend 15-05-2018 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Per datum faillissement bedroeg het debiteurensaldo in totaal € 647.133,77. 
Een deel
van de debiteuren ziet op vorderingen op eveneens failliete dochter 
vennootschappen.
De Belgroep Groningen BV maar liefst een vordering van € 619.500,--. Gezien 
het
faillissement van deze dochter zal deze vordering nimmer inbaar zijn.

De overige debiteuren zijn aangeschreven, met allerlei verweren. Voor zover 
bekend zijn
de debiteuren niet verpand. Daarnaast is er een grote privé rekening courant 
schuld van de heer A. ten Hove van ca. € 1.381.867,-- + pm. 
Verhaalsonderzoek loopt.

15-05-2018 
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Recent heeft de curator via de heer A. ten Hove een brief ontvangen van een 
bureau te Drachten waaruit blijkt dat de heer A. ten Hove geen enkel verhaal 
biedt. De curator heeft inmiddels ook van de betreffende gemeente waar de 
heer Ten Hove ingeschreven staat vernomen dat hij met zijn vrouw een 
bijstandsuitkering gaat ontvangen. 

De curator is nog in correspondentie met verscheidene debiteuren maar al snel 
bleek dat de meeste debiteuren via een factoring overeenkomst verpand 
waren of dat de debiteuren verweer hadden. Nadere informatie volgt.

14-08-2018 
 3

De inning van reguliere debiteuren heeft sedert het vorige verslag niets meer 
opgeleverd, vanwege respectievelijk steekhoudend verweer of niet bestaande 
vordering, danwel verpand.
De curator heeft geprobeerd de grote rekening-courant schuld van de 
voormalig bestuurder, de heer A. ten Hove door hem en/of derden te laten 
afkopen. Recentelijk heeft de heer ten Hove (slechts) € 2.500,-- tegen finale 
kw ijting aangeboden, waarvoor de rechter-commissaris geen toestemming 
verleende. 

De curator beraadt zich wat hier verder te doen. 

Zoals eerder aangegeven lijkt verhaal op de heer A. ten Hove in privé 
bijzonder lastig. 

09-07-2019 
 5

Inmiddels is er - met toestemming van de rechter-commissaris - een schikking 
getroffen met de voormalig bestuurder. Er wordt een bedrag van € 15.000,- 
betaald. Hiervan is inmiddels € 7.500,- naar de faillissementsrekening 
overgemaakt. Het restant bedrag wordt in twee termijnen vòòr 31 december 
2019 voldaan. 

14-10-2019 
 6

het volledige bedrag is inmiddels voldaan. 10-01-2020
 7



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In de afgelopen verslagperiode hebben er diverse contacten plaatsgevonden 
met de debiteuren. Vooralsnog heeft de incasso (slechts) geleid tot een 
betaling van € 500,- aan de boedelrekening.

15-05-2018 
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zie hiervoor. 
De inning van de reguliere debiteuren is vastgelopen en heeft geen bedragen 
meer opgeleverd. 

09-07-2019 
 5

afgerond 10-01-2020
 7

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Er werd gebankierd bij de ABN, ING en Knab, zonder kredieten, maar alleen 
met
creditrekeningen. Er werden ook geen zekerheden verstrekt. Het saldo op de
betreffende rekeningen is vooralsnog onbekend.

15-05-2018 
 2



6.1 Exploitatie / zekerheden

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

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Er was niets om binnen de failliete Holding, noch binnen de dochters, voort te 
zetten of
door te starten. Er werden géén of nauwelijks enige activiteiten en activa 
aangetroffen.

15-05-2018 
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Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

De curator onderzoekt of aan de boekhoudplicht is voldaan. Er is wel enige
administratie, maar er is praktisch geen enkel inzicht in alle rekening-courant
verhoudingen en de diverse boekingen. Er werden betalingen gedaan door de 
Holding
namens dochtervennootschappen die de schuld niet betrof. Dit wordt nader 
door de
curator onderzocht.

15-05-2018 
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Vanwege onoverzichtelijkheid van de administratie is het voor de curator 
ondoenlijk gebleken vele geldstromen inzichtelijk te krijgen. 
Gelet op de geringe omvang van de boedel zijn er ook géén 
aanknopingspunten dit door een externe accountant verder te laten 
onderzoeken. 
Voorts lijkt dit ook weinig zinvol, omdat uiteindelijk verhaal op de bestuurder 
onmogelijk lijkt. 

09-07-2019 
 5



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De laatste jaarrekening die werd gedeponeerd op 8 december 2016 was die 
van het
boekjaar 2015. De jaarrekening 2016 had ook moeten worden gedeponeerd 
maar dat is
niet gebeurd.

15-05-2018 
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In verband met de omvang van de failliete vennootschap niet wettelijk 
verplicht.

15-05-2018 
 2

voldaan. 15-05-2018 
 2

Ja

Toelichting 
Wordt nader onderzocht. Per datum faillissement heeft de heer A. ten Hove 
(bestuurder
van de Holding en diverse vennootschappen) een privé rekening courant 
schuld aan de failliete Holding van € 1.381.867,-- + pm! Vooralsnog lijkt verhaal 
bijzonder lastig.

15-05-2018 
 2

Toelichting 
Verder onderzoek lijkt niet opportuun, omdat er geen verhaal mogelijk lijkt. 
Dit is immers reeds door de curator onderzocht met betrekking tot de 
vaststaande grote rekening-courant vordering op de bestuurder, de heer A. 
ten Hove. 

09-07-2019 
 5

Ja

Toelichting 
wordt nader onderzocht

15-05-2018 
 2

Ja

Toelichting 
Vanwege gebrek aan verhaalsmogelijkheden zal dit onderzoek waarschijnlijk 
t.z.t. worden gestaakt.

14-08-2018 
 3

Toelichting 
Nu na verscheidene onderzoeken verhaal onmogelijk lijkt zal er naar eventueel 
paulianeus handelen waarschijnlijk geen onderzoek meer plaatsvinden. 

09-07-2019 
 5



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nader onderzoek administratie, of er sprake is geweest van onbehoorlijk 
bestuur en/of
paulianeus handelen
Pagina

15-05-2018 
 2

Binnenkort zal door de curator worden beslist of er nog nader onderzoek 
plaatsvindt, danwel of die onderzoeken worden gestaakt vanwege gebrek aan 
verhaal.

14-08-2018 
 3

zie hiervoor. 
Het lijkt niet opportuun om nog meer kosten van onderzoek te maken. 

09-07-2019 
 5

afgerond 10-01-2020
 7

8. Crediteuren

€ 13.915,30 15-05-2018 
 2

€ 114.224,71

Toelichting 
UWV

09-07-2019 
 5

€ 80.125,99

Toelichting 
Met het oog op de afw ikkeling van de faillissementen zijn de (preferente en 
boedel) vorderingen opgesplitst tussen de geconsolideerde faillissementen 
en DP Services B.V., waarin separaat verslag gedaan wordt. Daardoor is hier 
de hoogte van de vordering gedaald. 

10-01-2020
 7



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 231.979,00 15-05-2018 
 2

€ 541.314,47 09-07-2019 
 5

€ 414.917,00

Toelichting 
Met het oog op de afw ikkeling van de faillissementen zijn de (preferente en 
boedel) vorderingen opgesplitst tussen de geconsolideerde faillissementen 
en DP Services B.V., waarin separaat verslag gedaan wordt. Daardoor is hier 
de hoogte van de vordering gedaald. 

10-01-2020
 7

€ 9.693,76 15-05-2018 
 2

€ 117.366,97 09-07-2019 
 5

€ 85.732,08

Toelichting 
Met het oog op de afw ikkeling van de faillissementen zijn de (preferente en 
boedel) vorderingen opgesplitst tussen de geconsolideerde faillissementen 
en DP Services B.V., waarin separaat verslag gedaan wordt. Daardoor is hier 
de hoogte van de vordering gedaald. 

10-01-2020
 7

Toelichting 
nog onbekend

15-05-2018 
 2

€ 0,00 09-07-2019 
 5

23 15-05-2018 
 2

100 09-07-2019 
 5



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

€ 1.149.782,51

Toelichting 
Crediteuren in kaart brengen

15-05-2018 
 2

€ 649.782,51 14-08-2018 
 3

€ 1.796.713,04 09-07-2019 
 5

€ 1.701.733,94

Toelichting 
Met het oog op de afw ikkeling van de faillissementen zijn de (preferente en 
boedel) vorderingen opgesplitst tussen de geconsolideerde faillissementen 
en DP Services B.V., waarin separaat verslag gedaan wordt. Daardoor is hier 
de hoogte van de vordering gedaald. 

10-01-2020
 7

opheffing wegens toestand van de boedel. 14-08-2018 
 3

afgerond 10-01-2020
 7

9. Procedures

nnb 15-05-2018 
 2

10. Overig



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onderstaand 15-05-2018 
 2

De curator zal onderzoeken of er nog nader verhaalsonderzoek naar de 
bestuurder plaatsvindt danwel of verdere actie eventueel wordt gestaakt.

14-08-2018 
 3

de curator treft voorbereidingen ter afw ikkeling en opheffing van het 
onderhavige faillissement, inclusief de diverse dochter vennootschappen, zulks 
geconsolideerd. 
De curator zal ook nog bezien of er met de bestuurder ter afkoop van de grote 
rekening- courant vordering een betere regeling valt te treffen. 

09-07-2019 
 5

Er is een schikking getroffen met de bestuurder ter afkoop van de grote 
rekening-courant vordering. Zodra de volledige betaling van € 15.000,- is 
betaald, al de curator overgaan tot afw ikkeling van het faillissement. 

14-10-2019 
 6

Het faillissement zal afgewikkeld kunnen worden. 10-01-2020
 7

nog onbekend 15-05-2018 
 2

nog onbekend 14-08-2018 
 3

wellicht begin 2020. 09-07-2019 
 5



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

- bestuderen administratie. financiële bescheiden. 
- Verkoop activa; zijn . 
   zijn reeds verkocht voor € 15.000,-- btw verlegd, waarbij de Koopsom 
omstreeks 1 juni   2018 tegelijk met de koopsom van de onroerende zaak 
wordt betaald. 

- Verkoop onroerend goed; 
   inmiddels verkocht en levering per 1 juni 2018 

- Onderzoek pauliana/ bestuurdersaansprakelijkheid;
- Crediteuren inventariseren;
- Debiteuren incasseren/ uitzoeken.

15-05-2018 
 2

- bestuderen administratie, financiële bescheiden: afgerond 
- verkoop activa: afgerond 
- verkoop onroerend goed : afgerond 
- onderzoek pauliana: nog in behandeling
- crediteureninventarisatie: nog in behandeling
- debiteuren: nog in behandeling

14-08-2018 
 3

de curator doet nog onderzoek naar aanspraken op vergoeding voor licenties 15-11-2018 
 4

Het onderzoek naar eventuele aanspraken op licenties heeft helaas niets 
opgeleverd. 
De crediteuren inventarisatie is afgerond.
Ook de onderzoeken naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus 
handelen.
Ook de debiteuren incasso is afgerond. 

09-07-2019 
 5

opheffen. 10-01-2020
 7

Bijlagen
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