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Opmerking vooraf:
Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in hoedanigheid heeft bereikt.
Dit verslag bevat de tekst van het eventuele vorige verslag. De ontwikkelingen sinds het
vorige verslag zijn cursief weergegeven. De bijlagen, welke bij de vorige verslagen waren
gevoegd, zijn niet opnieuw bijgevoegd.
Aan de lezers van dit verslag wordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen door te
geven aan de curator via faillissementen@lawwise.nl of via onze afdeling
faillissementen met het telefoonnummer 076 - 523 34 10.
Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend

1. INVENTARISATIE
1.1 Directie en organisatie:
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is Visser Bouwdiensten Beheer
B.V. Deze moedermaatschappij wordt op haar beurt bestuurd door de heer
Adrianus Antonius Visser. Enig aandeelhouder van de moedermaatschappij is
de Stichting Administratiekantoor Aandelen Visser.
1.2 Winst en Verlies:
2008: €203.115 (negatief).
2009: €29.348 (positief).
2010: €325.300 (negatief).
2011: €59.658,82 (volgens voorlopige cijfers van Balans en Winst&Verlies).
2012: €67.988,52 (volgens voorlopige cijfers van Balans en Winst&Verlies).
1.3 Balanstotaal:
2008: €466.013 (positief).
2009: €367.460 (positief).
2010: €242.871 (positief).
2011: onduidelijk/onbekend.
2012: onduidelijk/onbekend.
1.4 Lopende procedures:
Voor zover bekend geen.
1.5 Verzekeringen:
Failliet heeft een aantal verzekeringen die ondergebracht zijn bij Nationale
Nederlanden. Deze verzekeringen hebben onder andere betrekking op een
pensioenverzekering en een ongevallenverzekering. Omdat er geen
boedelsaldo aanwezig is om deze verzekeringen voort te zetten en omdat er
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geen werkzaamheden meer door de werknemers van failliet uitgevoerd
worden, heeft de curatrice besloten deze verzekeringen op te zeggen.
1.6 Huur:
Failliet huurde de grond en het daarop gelegen bedrijfspand aan de Hoge
Schouw 2 te Breda van Indumat Vastgoed B.V.. Er is op dit moment geen
huurachterstand betreffende de grond en het pand. De huurovereenkomst is
door de curatrice reeds opgezegd.
De pandhouder heeft de curator verzocht om de huurovereenkomst van failliet
met één maand te verlengen om de veiling van de activa vanuit locatie van
failliet mogelijk te maken. De curator heeft daar toestemming voor verleend nu
de pandhouder de betaling van de huurtermijn voor eigen rekening heeft
genomen. Het gehuurde zal op 30 november 2012 aan de verhuurder worden
opgeleverd.
1.7 Oorzaak faillissement:
De oorzaak van het faillissement had volgens de bestuurder van failliet met
name te maken met een bijzonder verlieslatend jaar in 2010. Het verlies van
€ 325.300,- lag voornamelijk in het feit dat er een flink tekort aan werk was
ontstaan, waarbij de hoge kosten aan salarissen van werknemers gewoon
doorliepen. Dat was de reden dat in dat jaar 9 werknemers met de
toestemming van het UWV werden ontslagen. Daarnaast zijn de vooruitzichten
niet goed en zag de bestuurder van failliet geen perspectief meer om het gat te
dichten. Daarop is besloten het eigen faillissement van Visser Bouwdiensten BV
aan te vragen.
Er bestaat echter het vermoeden dat de bestuurder van failliet door middel van
de moedermaatschappij of door middel van de twee weken voor
faillietverklaring van Visser Bouwdiensten B.V. opgerichte eenmanszaak feitelijk
de activiteiten van failliet probeert voort te zetten onder achterlating van de
schulden in de failliete vennootschap. Er wordt op dit moment een nader
onderzoek naar verricht.
Met de heer Visser en zijn holding Visser Bouwdiensten Beheer B.V. is een
regeling in der minne getroffen, waarbij hij € 20.000,= aan de boedel dient te
betalen. Betaling vindt plaats in termijnen. Zolang de afbetalingsregeling loopt,
geldt de expliciet opgenomen dwalingsclausule: “mocht blijken dat de curator
onjuist of onvolledig is geïnformeerd, dan kan de curator de regeling
openbreken en hogere bedragen van de heer Visser en/of Visser Bouwdiensten
Beheer B.V. vorderen”. Op dit moment is € 5.500,= op de boedelrekening
voldaan. De rest wordt betaald in maandelijkse termijnen van € 500,=.
2. PERSONEEL
2.1 Aantal ten tijde van faill.:
18 werknemers.
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2.2 Aantal in jaar voor faill.:
19 werknemers.
2.3 Datum ontslagaanzegging:
De curatrice heeft de arbeidsovereenkomsten op 1 augustus 2012 opgezegd.
Werkzaamheden: Geen.
3. ACTIVA
Onroerende zaken:
3.1 Beschrijving:
N.v.t.
3.2 Verkoopopbrengst:
N.v.t.
3.3 Hoogte Hypotheek:
N.v.t.
3.4 Boedelbijdrage:
N.v.t.
Werkzaamheden:
Geen.
Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving:
Kantoorinventaris, bestaande uit: bureautafels, computers, printer, kasten,
stoelen en dergelijke. Daarnaast zijn er op locatie van failliet een aantal
containers, stellingen en overige bouwmaterialen aanwezig. Er wordt op dit
moment onderzocht of bepaalde zaken onder eigendomsvoorbehoud zijn
geleverd dan wel in bruikleen zijn gegeven.
Inmiddels zijn de bedrijfsmiddelen geïnventariseerd en hebben de leveranciers
met rechtsgeldig gevestigd eigendomsvoorbehoud, dan wel bruikleen, hun
(onbetaalde) zaken opgehaald. De onderhandse biedingen op de
bedrijfsmiddelen waren gelet op de marktwaarde van deze bedrijfsmiddelen te
laag en niet reëel. Met toestemming van de Rechter-Commissaris heeft de
curator in overeenstemming met de pandhouder de bedrijfsmiddelen door BVA
Auctions laten veilen.
3.6 Verkoopopbrengst:
€ 16.931,13 (inclusief kosten ten bedrage van € 3.992,44).
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3.7 Boedelbijdrage:
€ 12.938,69
3.8 Bodemvoorrecht fiscus:
Nog onbekend.
Ja.
Werkzaamheden:
Inventariseren inventaris van failliet, onderzoek naar het bestaan van
eigendomsvoorbehoud dan wel bruikleen, overleg plegen en beslissingen
nemen over de wijze van verkoop van bedrijfsmiddelen van failliet in overleg
met de pandhouder (ING Bank).
BVA Auctions is op dit moment bezig met het afronden van de veiling en het
uitleveren van de verkochte bedrijfsmiddelen. Na de afronding van deze
werkzaamheden zal BVA Auctions verkoopopbrengst van de veiling
inventariseren en uitbetalen. BVA Auctions en ING Bank zijn op dit moment de
opbrengst van de veiling en de verdeling daarvan tussen de boedel en ING Bank
in kaart aan het brengen. Na afronding van deze werkzaamheden en na de
goedkeuring door de curator, zal de boedel uitbetaald worden. Het aan de
boedel toekomende bedrag is reeds voldaan.
Geen.
Voorraden/Onderhanden werk
3.9 Beschrijving:
Op datum van faillissement had failliet een project lopen bij Heerkens van Bavel
betreffende het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Bij dit project moesten
betonbekistingen worden gemaakt en volgestort. De curatrice heeft getracht
de opdracht in Gorinchem door de werknemers van failliet verder uit te laten
voeren. Dat is echter niet gelukt vanwege korte opzegtermijnen van de
arbeidsovereenkomsten van de werknemers, zoals bepaald bij de CAO
Bouwnijverheid. De werknemers van failliet hebben wel één week de
werkzaamheden kunnen verrichten voor de opdrachtgever Heerkens van Bavel.
Deze werkzaamheden worden door de curatrice aan Heerkens van Bavel
uitgefactureerd.
Overig onderhanden werk is nog in onderzoek.
Heerkens van Bavel beroept zich op verrekening van de vordering van de
boedel met de door Heerkens van Bavel geleden schade die zij heeft geleden
wegens het niet afronden van de werkzaamheden door de werknemers van
failliet en weigert de factuur van de curator te betalen.
Omdat Heerkens van Bavel weigerde de factuur van de boedel te betalen, heeft
de curator besloten om Heerkens van Bavel te dagvaarden en betaling van de
factuur in rechte te vorderen. De concept- dagvaarding van de curator vormde

5

voor Heerkens van Bavel een aanleiding om deze kwestie in den minne te
schikken. Uiteindelijk heeft de curator- met toestemming van de rechtercommissaris- besloten om tegen betaling van € 5.177,69 inclusief BTW af te
zien van dagvaarding. Voormeld bedrag is ontvangen op de boedelrekening.
Uit een nader onderzoek is gebleken dat failliet ruim voor faillietverklaring een
keuken bij Keukenmaxx heeft besteld, waarbij een bedrag ad €10.000 is
aanbetaald. De curator heeft Keukenmaxx aangeschreven met mededeling van
het faillissement. Keukenmaxx heeft de koopovereenkomst met failliet
ontbonden, waarna de curator het aanbetaalde bedrag heeft teruggevorderd.
Keukenmaxx heeft vervolgens aangevoerd dat failliet toch niet als haar
contractspartij zou kunnen worden aangemerkt, nu de aanbetaling niet door
failliet maar door een derde zou zijn verricht. Om die redenen heeft
Keukenmaxx geweigerd om het aanbetaalde bedrag terug te betalen. De
curator is van mening dat failliet recht heeft op terugbetaling van het
aanbetaalde bedrag, nu failliet contractspartij was.
De curator heeft Keukenmaxx- met toestemming van de rechter- commissarisgedagvaard en betaling van de verschuldigde geldsom gevorderd. Na
betekening van de dagvaarding, hebben partijen een schikking getroffen,
inhoudende dat Keukenmaxx een bedrag ad € 6.000,00 inclusief BTW aan de
boedel zal voldoen. Na ontvangst van voormeld bedrag verlenen partijen elkaar
over en weer finale kwijting. Keukenmaxx heeft inmiddels voormeld bedrag
voldaan.
3.10 Verkoopopbrengst:
Op dit moment nog onbekend. €11.177,69, zie ook 3.9.
3.11 Boedelbijdrage:
Op dit moment onbekend. €11.177,69, zie ook 3.9.
Werkzaamheden:
Onderzoek naar de gewerkte uren door de werknemers van failliet en het
uitfactureren van deze uren aan Heerkens van Bavel. Onderzoek naar overig
onderhanden werk.
Het voeren van een discussie met Heerkens van Bavel inzake betaling van de
factuur van de boedel en haar beroep op verrekening.
Het voeren van discussie met Keukenmaxx inzake terugbetaling van €10.000 en
zo nodig het voeren van een procedure. Afwachten betaling door Heerkens van
Bavel.
Geen.
Andere activa
3.12 Beschrijving:
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Op dit moment is nog niet bekend welke activa toebehoren tot Visser
Bouwdiensten B.V. en welke activa toebehoren tot Visser Bouwdiensten Beheer
B.V.
Visser Bouwdiensten Beheer B.V. heeft zich beroepen op eigendom van de
voertuigen die zich op bodem van failliet bevinden. De curator heeft zich op het
standpunt gesteld dat de fiscus bodemvoorrecht op deze voertuigen heeft.
Deze voertuigen werden opgenomen in de administratie van failliet en werden
ook altijd door de werknemers van failliet gebruikt. De curator heeft Visser
Bouwdiensten Beheer B.V. de mogelijkheid gegeven om aan te tonen dat aan
haar het reële eigendom van deze voertuigen toebehoort. Visser Bouwdiensten
Beheer B.V. heeft daar echter geen gebruik van gemaakt. Inmiddels zijn deze
voertuigen samen met andere activa van failliet verkocht in de veiling.
3.13 Verkoopopbrengst:
Nog onbekend.
Werkzaamheden:
Onderzoek naar de eigenaar van de overige activa, waaronder auto’s,
aanhangwagen, schaftwagen en dergelijke.
Inventarissen van de verkoopopbrengst van voertuigen.
Afwachten uitbetaling van geveilde auto’s door ING Bank c.q. BVA Auctions. De
opbrengst van de veiling van de bedrijfsmiddelen inclusief auto’s bedraagt
€ 16.931,13 (inclusief de kosten van BVA ten bedrage van € 3.992,44).
4. DEBITEUREN
4.1 Omvang debiteuren:
Volgens opgave van failliet is er een bedrag van € 91.023,58 aan openstaande
debiteuren. De debiteuren zijn reeds aangeschreven om de openstaande
bedragen te voldoen. Failliet heeft haar vorderingen – naar het zich laat
aanzien in strijd met de pandrechten van de bank – gecedeerd aan Svea
Finance Nederland B.V. De curator is druk doende met de debiteurenincasso.
De curator is nog in afwachting van de reactie van de advocaat van de laatste –
openstaande debiteur met betrekking tot een eventueel schikkingsvoorstel.
4.2 Opbrengst:
Nog onbekend. € 85.037,35.
4.3 Boedelbijdrage:
Nog onbekend. € 14.903,74
Werkzaamheden:
Beoordelen reacties van debiteuren. Overleg met de bank betreffende
pandrecht van de bank op debiteuren van failliet en over de boedelbijdrage.
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Discussie met factormaatschappij Svea Finance Nederland B.V., die evenzeer de
opbrengst van de debiteuren claimt.
Geen. Na een nader overleg te hebben gepleegd met de bank, heeft de curator
besloten om de discussie met betrekking tot de debiteuren van failliet aan de
bank en aan Svea Finance Nederland B.V. over te laten.
Inmiddels is door de curator een aantal bescheiden in de administratie van
failliet aangetroffen waaruit blijkt dat er bij de debiteur, Van Eesteren een
verpandings- en cessieverbod van de vorderingen is overeengekomen. Nader
onderzoek is geïndiceerd.
Zie ook 5.3.
Inmiddels hebben debiteuren Pellikaan (euro 11.342,35) en JP Van Eesteren
(euro 22.695,00) de vorderingen van failliet voldaan op de Stichting Beheer
Derdengeldenrekening van Lawwise Advocaten. Deze bedragen zullen – ten
gevolgen van de afspraak tussen ING Bank en de boedel - op de Stichting
Beheer Derdengeldenrekening van Lawwise Advocaten gereserveerd blijven tot
de uitspraak van de Hoge Raad (inzake Coface/Intergamma) over de reikwijdte
(verbintenisrechtelijk of zakenrechtelijk) van de in casu aan de orde zijn
verpandingsverboden. Tussentijds wordt nadere discussie gevoerd met de
laatste debiteur Heerkens van Bavel.
Inmiddels is het betreffende arrest gewezen en heeft de Hoge Raad – kort
samengevat – in het voordeel van de Bank beslist. Na overleg met en
goedkeuring van de Rechter-Commissaris zijn de betreffende op de
derdengeldrekening gereserveerde gelden aan ING Bank uitbetaald.
Discussie met de advocaat van de laatste debiteur Heerkens van Bavel is nog
niet afgerond.
Met Heerkens van Bavel is inmiddels een schikking getroffen voor een bedrag
van € 45.000,=. Dit bedrag is door de boedel ontvangen en na inhouding van
een boedelbijdrage van 10% aan de bank als pandhouder doorbetaald.
5. BANK/ZEKERHEDEN
5.1 Vordering van Bank(en):
ING Bank heeft een vordering ad € 221.057,27 ingediend bij de curatrice.
5.2 Leasecontracten:
Voor zover bekend geen.
5.3 Beschrijving zekerheden:
Als zekerheid voor de betaling van de vordering ontving ING Bank volgende
zekerheden:
• Pandrecht op specifieke bedrijfsuitrusting;
• Pandrecht op bedrijfsuitrusting, voorraad en boekvorderingen;
• Compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst afgegeven door
failliet en de moedermaatschappij Visser Bouwdiensten Beheer B.V.
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Svea Finance Nederland B.V. te Reeuwijk heeft zich bij de curatrice aangemeld
met de mededeling dat zij bij een Overeenkomst tot Koop en Levering van
Handelsvorderingen d.d. 1 november 2010 handelsvorderingen van failliet
overgenomen heeft. In reactie hierop heeft de curatrice zich op het standpunt
gesteld dat failliet vanwege het bestaan van het (oudere) pandrecht van ING
Bank ten tijde van de cessies beschikkingsonbevoegd is geweest en dat er om
die reden geen sprake kan zijn van een rechtsgeldige levering.
Zoals reeds is gebleken heeft de curator besloten om de discussie met
betrekking tot de debiteuren van failliet aan de bank en aan Svea Finance
Nederland B.V. over te laten.
Zie ook 4.3. De curator is voornemens om een nader onderzoek te verrichten
naar het eventuele verpandings- en cessieverbod van de vorderingen. Mocht
het verpandings- en cessieverbod gelden, dan zijn de vorderingen van failliet
niet vatbaar voor overdracht dan wel cessie; in dat geval kan er geen sprake
zijn van een rechtsgeldige verpanding aan ING Bank dan wel van een
rechtsgeldige cessie aan Svea Finance Nederland B.V.
5.4 Separatistenpositie:
De bank heeft het eerste pandrecht (zie ook 5.3).
Momenteel wordt er een discussie gevoerd tussen ING Bank en de curator
inzake het pandrecht van de bank en de op na datum faillietverklaring op de Grekening van failliet overgemaakte bedragen. Inmiddels is afgerekend met de
bank.
5.5.Boedelbijdragen:
Nog onbekend.
5.6.Eigendomsvoorbehoud:
Diverse leveranciers die aangetoond hebben rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud bedongen te hebben ten aanzien van de geleverde
zaken, zullen door de curatrice in de gelegenheid worden gesteld de
(onbetaalde) onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op te halen.
Diverse leveranciers die aangetoond hebben rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud bedongen te hebben ten aanzien van de geleverde
zaken, hebben onbetaalde zaken reeds opgehaald. Zie ook 3.5.
5.7 Reclamerechten:
N.v.t.
5.8 Retentierechten:
N.v.t.
Werkzaamheden:
Nader onderzoek naar en inventarisatie van de verpanding, zekerheden en
eigendomsvoorbehoud, afwikkeling met pandhouder.
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Afwikkeling met de pandhouder inzake uitbetaling van de verkoopopbrengst
van de activa van failliet.
Nader onderzoek naar het verpandings- en cessieverbod en het voeren van
discussie met de bank ter zake het pandrecht op het saldo op de G- rekening.
Ter zake de lopende discussie m.b.t. het verpandingsverbod, waarbij een
proefprocedure in cassatie bij de Hoge Raad loopt, heeft ING Bank een voorstel
gedaan aan de boedel teneinde voor de afwikkeling van dit faillissement de
uitkomst van die cassatieprocedure niet te hoeven afwachten- om de
opbrengst van de debiteuren die het betreft bij helfte te delen tussen bank en
boedel.
Na overleg met de rechter-commissaris is er besloten om niet akkoord te gaan
met het voorstel van de ING Bank en de uitspraak van de Hoge Raad af te
wachten. Voorts is er met de ING Bank afgesproken dat de curator de
debiteuren van failliet verder incasseert en de betalingen van de debiteuren ten
aanzien van wie een verpandingsverbod geldt op de rekening Stichting Beheer
Derdengelden van Lawwise Advocaten laat overmaken. Indien de gelden
uiteindelijk toch aan de ING Bank zullen moeten worden uitgekeerd, dan zal de
boedel een boedelbijdrage van 10% van het geïncasseerde bedrag ontvangen.
Afwachten uitspraak van de Hoge Raad in Coface/Intergamma.
Op basis van het arrest inzake Coface/Intergamma heeft geoordeeld moeten
worden dat in casu de bewoordingen van het verpandingsverbod in de
algemene voorwaarden niet aan een rechtsgeldige verpanding aan de bank in
de weg hebben gestaan. Met de bank is de opbrengst van de debiteurenincaso
afgerekend onder inhouding van 10% van de boedelbijdrage.
6 DOORSTART / VOORTZETTEN
Voortzetten
6.1 Exploitatie / zekerheden:
N.v.t.
6.2 Financiële verslaglegging:
N.v.t.
Werkzaamheden:
Geen.
Doorstart
6.3 Beschrijving:
N.v.t
6.4 Verantwoording:
N.v.t.
6.5 Opbrengst:
N.v.t.
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6.6 Boedelbijdrage:
N.v.t.
Werkzaamheden:
Geen.
7. RECHTMATIGHEID
7.1 Boekhoudplicht:
De (gedeeltelijke) administratie is door failliet overhandigd aan de curatrice. De
administratie wordt onderzocht op volledigheid. Met name de
projectadministratie lijkt vooralsnog onvolledig.
7.2 Depot Jaarrekeningen:
2010: 24 januari 2012.
2009: 29 september 2010.
2008: 1 februari 2010.
7.3 Goedk.Verkl. Accountant:
Niet van toepassing.
7.4 Stortingsverpl. Aandelen:
Niet van toepassing.
7.5 Onbehoorlijk bestuur:
Nog in onderzoek.
(zie 7.6)
7.6 Paulianeus handelen:
De curatrice heeft met een beroep op onverschuldigde betaling cq. op
vernietiging op basis van de Actio Pauliana terugbetaling verlangd van de
betalingen aan de moedermaatschappij Visser Bouwdiensten Beheer B.V. tot
een bedrag van € 129.392,35 en van betalingen aan de heer Visser zelf tot een
bedrag van € 23.875,- en van contante geldopnames tot een bedrag van €
67.660,-. Hierover loopt een inhoudelijke discussie tussen de curator en de
advocaat van beiden (Visser Bouwdiensten Beheer B.V. en de heer Visser),
waarin ook de mogelijkheden tot een minnelijke schikking worden onderzocht.
Met de heer Visser en zijn holding Visser Bouwdiensten Beheer B.V. is een
regeling in der minne getroffen, waarbij hij € 20.000,= aan de boedel dient te
betalen. Betaling vindt plaats in termijnen. Zolang de afbetalingsregeling loopt,
geldt de expliciet opgenomen dwalingsclausule: “mocht blijken dat de curator
onjuist of onvolledig is geïnformeerd, dan kan de curator de regeling
openbreken en hogere bedragen van de heer Visser en/of Visser Bouwdiensten
Beheer B.V. vorderen”. Op dit moment is € 5.500,= op de boedelrekening
voldaan. De rest wordt betaald in maandelijkse termijnen van € 500,=.
Op dit moment is € 11.500,= op de boedelrekening voldaan. De rest – nog 17
termijnen - wordt betaald in maandelijkse termijnen van € 500,=.
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Werkzaamheden:
Bestuderen administratie van failliet. Nader onderzoek naar eventueel
onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
Discussie als vorenbedoeld is nog niet afgerond.
Afgerond middels de hiervoor aangegeven schikking.
8 CREDITEUREN
8.1 Boedelvorderingen:
Salaris curator p.m.
De vordering van het UWV bedraagt thans € 83.260,79.
8.2 Pref. vord. van de fiscus:
De fiscus heeft tot op heden een vordering ingediend ten bedrage van
€ 104.934,61.
8.3 Pref. vord. van het UWV:
Het UWV heeft tot op heden een vordering ingediend ten bedrage van
€ 28.416,10.
8.4 Andere pref. crediteuren:
Nog onbekend.
8.5 Aantal concurrente crediteuren:
Tot op heden hebben 27 crediteuren hun vordering ingediend.
8.6 Bedrag concurrente crediteuren:
Tot op heden is er voor een bedrag ad € 405.137,08 aan concurrente
vorderingen ingediend.
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:
Nog onbekend.
Werkzaamheden:
Inventariseren crediteuren.
9 PROCEDURES
9.1 Naam wederpartij(en):
N.v.t
9.2 Aard procedure:
N.v.t.
9.3 Stand procedure:
N.v.t.
Werkzaamheden:
Geen.
10 OVERIG
10.1 Termijn afwikkeling faillissement:
Op dit moment nog onbekend.
10.2 Plan van aanpak:
Onderzoek verrichten naar de inventaris, eigendomsvoorbehoud en
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bruikleen. Inventariseren van de crediteuren en debiteuren van failliet.
Daarnaast trachtten te achterhalen wat de betekenis is van verschillende
overschrijvingen van Visser Bouwdiensten B.V. naar Visser Bouwdiensten
Beheer B.V. Nader onderzoek naar de verpanding en andere zekerheden.
Ten slotte nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en pauliana.
Het voeren van de nadere discussies inzake vorderingen van failliet op
Heerkens van Bavel en Keukenmaxx. Afwikkeling met pandhouder,
inventarisatie en verdeling van de verkoopopbrengst. Nader onderzoek naar
onbehoorlijk bestuur en pauliana en rekening-courantverhoudingen met
groepsmaatschappijen. Afwachten betaling door Heerkens van Bavel, nader
onderzoek paulianeus handelen, nader onderzoek naar het verpandings- en
cessieverbod, voeren van discussie met de bank ter zake pandrecht op het
saldo van de G- rekening van failliet. Debiteurenincasso, discussie over
verpandings- en cessieverbod, discussie tussen ING als pandhouder en SVEA
wie sterkere rechten heeft, nader onderzoek/ standpuntbepaling inzake
haalbaarheid eventuele claim uit hoofde van paulianeus handelen.
Afwachten uitspraak van de Hoge Raad in Coface/Intergamma. Verdere
incasso debiteuren. Nader rechtmatigheid onderzoek.
Voortzetting incasso laatste openstaande debiteur Heerkens van Bavel en
discussie met betrekking tot paulianeuze betalingen.
Afwachten nakoming restant betalingsregeling na schikking met Visser
Bouwdiensten Beheer B.V. en de heer Visser.
10.3 Indiening volgend verslag:
3 maart 2017
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