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NL:TZ:0000011344:F001

Datum uitspraak:

05-02-2004

Curator:

Mr. R. Bremer

R-C:

mr. H.H. Kielman

Algemeen
Gegevens onderneming
Broersma Onroerende Zaken B.V. F.17/04/20
NB: eerder werd ook verslag gedaan in het faillissement van Holding Broersma B.V. F 04/21.
Dit faillissement is echter op 13 april 2010 opgeheven ex art. 16 Fw.

Activiteiten onderneming
Holding Broersma is een zuivere houdstermaatschappij. BOZ exploiteerde het haar in
eigendom toebehorende onroerend goed en houdt de aandelen in twee werkmaatschappijen.
(pQYDQGH]HWZHHZHUNPDDWVFKDSSLMHQ %URHUVPD,QW7UDQVSRUW /RJLVWLF6HUYLFHV%9 
failleerde in 2003.
Omzetgegevens
Holding Broersma is een zuivere houdstermaatschappij. BOZ exploiteerde het haar in
eigendom toebehorende onroerend goed en houdt de aandelen in twee werkmaatschappijen.
(pQYDQGH]HWZHHZHUNPDDWVFKDSSLMHQ %URHUVPD,QW7UDQVSRUW /RJLVWLF6HUYLFHV%9 
failleerde in 2003.
Personeel gemiddeld aantal
0
Saldo einde verslagperiode
€ 418.494,95
€ 419.022,60
€ 419.550,90
€ 419.901,56

Verslagperiode
5 februari 2017 t/m 4 mei 2017 (digitaal verslag 1)
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5 mei 2017 t/m 4 augustus 2017 (digitaal verslag 2)
5 augustus t/m 4 november 2017 (digitaal verslag 3)
5 november 2017 t/m 4 februari 2018 (digitaal verslag 4)
Bestede uren in verslagperiode
7,9 uur
1,3 uur
0,6 uur
0,7 uur
Bestede uren totaal
779,3 uur
780,6 uur
781,2 uur
781,9 uur
Toelichting
Inleidende opmerkingen:
1. Wijzigingen ten opzichte van het vorige faillissementsverslag zijn cursief weergegeven.
2. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderwerp van nader onderzoek. In een later
stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en
juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden
gedaan.
3. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in
GH]HYHUVODJHQNDQZRUGHQJHwQWHUSUHWHHUGDOVHHQHUNHQQLQJYDQDDQVSUDNHOLMNKHLGQRFKDOV
afstand van enig recht.
4. Vanwege de opheffing van het faillissement van Holding Broersma B.V. ziet de
verslaglegging vanaf verslagnummer XVI uitsluitend op Broersma Onroerende Zaken B.V.
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

28-02-2018

Zie verslag V.
In de afgelopen verslagperiode is de curator mr. J.B. Dijkema als curator opgevolgd (verslag
X).

1.2

Winst en verlies
Zie verslag V

1.3

Balanstotaal
Zie verslag V

1.4

Lopende procedures
n.v.t.

1.5

Verzekeringen
Zie verslag V

1.6

Huur
Zie verslag V

1.7

Oorzaak faillissement

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
0

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
0

2.3

Datum ontslagaanzegging
n.v.t.

2.4

Werkzaamheden
0,0 uur
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3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

Datum:

28-02-2018

Zie verslag V
3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Zie verslag V

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Zie verslag V

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Geen (i.v.m. het wegvallen van de bank als crediteur door de uitwinning van haar zekerheden).

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
0,0 uur

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
n.v.t.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
0,0 uur

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
n.v.t.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
n.v.t.
Pagina 4 van 13

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
3.13

4

Datum:

28-02-2018

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
0,0 uur

3.15

Andere activa: Beschrijving
Bij de afwikkeling van de fiscale vorderingen van BOZ is gebleken dat waarschijnlijk sprake is
van een regresvordering op BITL. Het betreft hier fiscale schulden waarvoor BOZ en BITL
hoofdelijk aansprakelijk waren. De precieze omvang van de vordering van BOZ op BITL in dit
verband moet nog worden bepaald; datzelfde geldt voor de rangorde van de vordering. De
curator gaat ervan dat deze vordering een hoge voorrang heeft gezien het feit dat BOZ terzake
subrogeert in de rechten van de fiscus (verslag XVI).
In de afgelopen verslagperiode is in de faillissementen van BOZ en BITL uitvoerig onderzoek
gedaan naar de regresvorderingen over en weer. Dit onderzoek is nog niet geheel gereed,
onder meer omdat de curator nog in afwachting is van nadere informatie omtrent de door BOZ
betaalde fiscale schulden (achterhaald moet worden of de fiscus terzake boedelvorderingen
had op BITL of µslechts¶preferente faillissementsschulden, hetgeen voor de µstatus¶van de
regresvordering van BOZ op BITL van belang is). Duidelijk is al wel dat per saldo een
omvangrijke vordering van BOZ op BITL resteert, welke vordering deels als boedelvordering
en deels als preferente faillissementsvordering moet worden gekwalificeerd. De curator hoopt
het onderzoek in de komende weken af te ronden en de conclusies daarvan in het volgende
verslag te presenteren (verslag XVIII).
Het onderzoek naar de regresvorderingen over en weer tussen BOZ en BITL is nog niet
geheel afgerond. Dit hangt onder meer samen met het feit dat nog nader overleg nodig is (met
o.a. de fiscus) over de periode waarop bepaalde fiscale aanslagen betrekking hebben. De
curator hoopt de betreffende informatie zo spoedig mogelijk te achterhalen (verslag XIX).
Het onderzoek naar de regresvorderingen over en weer is afgerond. Door de curator van BITL
HQHU]LMGVHQGHFXUDWRUYDQ%2=DQGHU]LMGVLVJHwQYHQWDULVHHUGZHONHILVFDOHVFKXOGHQSUHFLHV
door BOZ zijn voldaan en welk deel van die schulden betrekking had op BITL. Vervolgens is
bepaald voor welk bedrag BOZ terzake in de rechten van de fiscus jegens BITL is
gesubrogeerd. Bij de uiteindelijke vaststelling van de vordering van BOZ op BITL is voorts
onderzocht of en in hoeverre uit de afwikkeling van de financieringsovereenkomst tussen de
Broersma-vennootschappen en ING Bank N.V. nog vorderingen uit subrogatie en omslag
(6:13 lid 2 BW) zijn voortgevloeid. Gebleken is dat terzake de afwikkeling van die
overeenkomst nog sprake was van een vordering van BITL op BOZ. Een en ander heeft
uiteindelijk tot de slotsom geleid dat BOZ per saldo de volgende vorderingen op BITL heeft:
- een boedelvordering ad € 176.474,60
- een preferente vordering ad € 472.603,38
De aldus tussen de curatoren van BOZ en BITL bereikte overeenstemming is ter goedkeuring
voorgelegd aan de respectievelijke rechters-commissarissen in de faillissementen van BOZ en
BITL. Deze hebben de betreffende schikking inmiddels goedgekeurd, zodat de vorderingen
van BOZ kunnen worden meegenomen bij de verdere afwikkeling van BITL (verslag XX).
De afwikkeling van het faillissement van BOZ wacht nu op de uitdelingen uit het faillissement
van BITL (verslag XXII).
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van BITL de boedelvordering van BOZ
voldaan. Uit dien hoofde is een bedrag van € 176.474,60 op de boedelrekening ontvangen.
Thans is het wachten nog op de uitkering terzake (een deel van) de ingediende preferente
vordering (verslag XXIII).
De uitkering terzake de ingediende preferente vordering is nog niet ontvangen. Eerst na
ontvangst van die uitdeling kan het faillissement van BOZ worden afgewikkeld (verslag XXIVXXVII).
De curator heeft overigens begrepen dat het faillissement van BITL binnenkort zal worden
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afgewikkeld, zodat de uitdeling naar verwachting op niet al te lange termijn zal worden
ontvangen (verslag XXVII).
In het faillissement van BITL is boedelaangifte btw gedaan; zodra die aangifte door de fiscus is
verwerkt en afgewikkeld, kan de uitkering ter zake de preferente vordering worden verwacht.
Daarna kan ook het faillissement van BOZ worden afgewikkeld (verslag XXVIII t/m XXXIII).
In het faillissement van BITL is zeer onlangs bericht ontvangen omtrent de btw-aangifte. Het
terug te ontvangen bedrag is echter nog niet ontvangen. De curator van BITL verwacht echter
wel op korte termijn tot afwikkeling van het faillissement van BITL te kunnen overgaan, waarna
ook het faillissement van BOZ kan worden afgewikkeld (verslag XXIV).
De fiscus heeft in het faillissement van BITL een aanpassing van de eerdere btw-aanslag
aangekondigd. Het terug te ontvangen bedrag is nog niet ontvangen. Na ontvangst van dit
EHGUDJNDQGHGHILQDQFLsOHHLQGDIZLNNHOLQJYDQKHWIDLOOLVVHPHQWYDQ%,7/ZRUGHQRSJHPDDN
waarna dat faillissement kan worden afgewikkeld. Daarna kan ook het faillissement van BOZ
worden afgewikkeld (verslag XXXV).
In BITL is de definitieve aanslag voor de btw over de boedelperiode ontvangen. De terug te
ontvangen btw wordt binnenkort verwacht. Vervolgens zullen vanuit BITL de uitdelingen
worden verricht, waarna ook het faillissement van BOZ kan worden afgewikkeld (verslag
XXXVI).
Kort na het verstrijken van de onderhavige verslagperiode is in het faillissement van BITL de
btw over de boedelperiode ontvangen. De curator van BITL kan nu tot uitdeling overgaan. Na
ontvangst daarvan kan ook het faillissement van BOZ worden afgewikkeld (verslag XXXVII.)
Er is nog geen betaling uit het faillissement van BITL ontvangen; de ontvangst daarvan wordt
afgewacht (verslag XXXVIII). De curator van BITL heeft aangegeven dat wordt gewerkt aan
het concept van de uitdelingslijst (verslag XXXIX). De betaling uit hoofde van het faillissement
van BITL wordt nu ieder moment verwacht (verslag XL).
De aangekondigde betaling is kort na afloop van de verslagperiode ontvangen. Op 6 oktober
2016 is op de boedelrekening een bedrag van € 223.536,67 ontvangen. De curator zal nu de
slotuitdeling voorbereiden (verslag XLI)
De curator is bezig met het opstellen van de slotuitdelingslijst en het voorbereiden van de
afwikkeling (digitaal verslag I).

Bij het voorbereiden van de afwikkeling is de curator nog op een aantal vraagpunten gestuit,
waar nog nader naar moet worden gekeken. De curator hoopt een en ander op korte termijn af
te kunnen ronden (digitaal verslag 2).
Het is nog niet gelukt de vraagpunten uit te zoeken. De curator zal dit op korte termijn
oppakken (digitaal verslag 3).
3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
0,0 uur
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Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

28-02-2018

Uit hoofde van de huurovereenkomsten die BOZ met haar huurder Broersma
Transportdiensten B.V. ³BTD´ had gesloten, is in het faillissement € 1.371.675,= (incl. BTW)
DDQKXXUSHQQLQJHQJHwQFDVVHHUG
4.2

Opbrengst
€ 1.371.675,=.

4.3

Boedelbijdrage
De volledige opbrengst is in de boedel gevloeid.

4.4

Werkzaamheden
0,0 uur

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Tijdens de verificatievergadering is alleen een p.m. vordering t.b.v. ING Bank N.V. geverifieerd
(zie hierna). De bancaire vorderingen zijn voor het overige voldaan (zie verslag V).
De vordering waarvoor ING zich op de zekerheden heeft verhaald, is door de curator
gedeeltelijk betwist (zie verslag V en zie de verslaglegging in het faillissement van Broersma
International Transport and Logistic Services B.V.). ING heeft ±volgens de curator ten
onrechte ±allerlei kosten uit de opbrengst voldaan, zulks onder de noemer van
executiekosten. De betreffende kosten hebben echter onder meer betrekking op de oprichting
van BTD, de koper van het actief van BITL (advocaat- en notariskosten). De curator heeft
hiertegen bezwaar gemaakt, maar de bank heeft zich inmiddels op het standpunt gesteld zich
niet in deze bezwaren te herkennen. Het ziet er derhalve naar uit dat hierover geprocedeerd
zal moeten worden. De curator is thans bezig met het opstellen van een dagvaarding welke
binnenkort aan de rechter-commissaris zal worden voorgelegd.
Na afwikkeling van het geschil met de bank kan ook de definitieve eindafrekening tussen BOZ,
Holding Broersma en BITL worden gemaakt (terzake de bancaire positie). Zoals in het vorige
verslag werd aangegeven, leidt dit waarschijnlijk tot een regresvordering van BOZ op de
boedels van BITL en Holding Broersma. In deze faillissementen is echter geen uitkering te
verwachten.
De curator is in de afgelopen verslagperiode bezig geweest met het opstellen van de
dagvaarding (deze werkzaamheden zijn deels ook verantwoord in het faillissement van BITL,
nu de dagvaarding op alle drie de faillissementen betrekking heeft). Deze dagvaarding is
inmiddels grotendeels gereed, zij het dat op dit moment ten aanzien van een aantal
kostenposten nog nader onderzoek in de administratie van de vennootschappen wordt
verricht. De curator verwacht dit binnen enkele weken af te ronden.
In de afgelopen verslagperiode is de dagvaarding afgerond en ter goedkeuring aan de rechtercommissaris voorgelegd. Deze heeft inmiddels toestemming verleend om de bank in rechte te
betrekken. De concept-dagvaarding is thans aan de bank voorgelegd in een laatste poging om
het geschil in der minne af te wikkelen. De curator verwacht ieder moment de reactie van de
bank hierop te ontvangen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan zal de dagvaardig
binnen enkele weken worden uitgebracht (verslag VIII).
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Naar aanleiding van de toegezonden conceptdagvaarding heeft inmiddels nader overleg met
de bank plaatsgevonden. De bank beraadt zich thans op de mogelijkheid van een minnelijke
regeling. Er is de curator op korte termijn een reactie toegezegd. Bij gebreke van een regeling
zal worden gedagvaard (verslag IX).
Ondanks daartoe gerappelleerd te zijn, heeft de bank geen voorstel voor een minnelijke
UHJHOLQJJHGDDQ'HGDJYDDUGLQJZRUGWWKDQVNODDUJHPDDNWYRRUEHWHNHQLQJHQ]DOppQGH]HU
dagen worden uitgebracht (verslag X).
Na betekening van de dagvaarding is toch opnieuw overleg gevoerd tussen de curator en de
bank. Een en ander heeft zeer recent tot een principeovereenstemming tussen partijen geleid.
Deze overeenstemming moet echter nog aan de rechter-commissaris worden voorgelegd. De
curator zal in het volgende verslag nader inhoudelijk op de regeling ingaan (verslag XI).
Inmiddels is de minnelijke regeling door de rechter-commissaris goedgekeurd. In die regeling
is het door de bank aan de boedel verschuldigde bedrag vastgesteld op € 140.000,--. Omdat
GHERHGHO WHU]DNHEHSDDOGHGRRUKDDUJHwQFDVVHHUGHEHGUDJHQ QRJHHQEHGUDJYDQ¼
60.000,-- aan de bank diende af te dragen, is het door ING Bank N.V. per saldo te betalen
bedrag vastgesteld op € 80.000,--. Dit bedrag is inmiddels door de bank betaald. Omdat thans
nog dient te worden vastgesteld hoe dit ontvangen bedrag dient te worden verdeeld over de
vennootschappen BOZ, Holding Broersma en BITL, is inmiddels door de curator een
berekening opgesteld voor de onderlinge verdeling over de boedels. Deze berekening zal zo
spoedig mogelijk definitief worden gemaakt en aan de rechter-commissaris worden voorgelegd
(verslag XII).
Het overleg over de onderlinge afwikkeling heeft nog niet plaatsgevonden; een en ander zal zo
mogelijk in de komende verslagperiode worden afgerond (verslag XIII).
Helaas is het nog niet gelukt de onderlinge afwikkeling tussen de boedels af te ronden (verslag
XIV).
In de afgelopen verslagperiode is de afrekening tussen de boedels van BITL, BOZ en Holding
Broersma afgerond. Gebleken is dat BITL voor een hoger bedrag is uitgewonnen door de
zekerheidsgerechtigde dan haar draagplicht. Een en ander heeft tot gevolg dat door BOZ nog
een bedrag van € 80.000,-- wordt overgemaakt aan de boedel van BITL. De rechtercommissaris heeft zijn goedkeuring gegeven aan de voorgestelde afwikkeling. Deze heeft
inmiddels plaatsgevonden, zij het dat de betaling na afsluiting van deze verslagperiode
SODDWVYRQGHQGHUKDOYHQRJQLHWEOLMNWXLWKHWILQDQFLsOHRYHU]LFKW YHUVODJ;9 
Bij het bepalen van de hiervoor onder 3.15 genoemde vorderingen van BOZ op BITL is ook de
afwikkeling van de financieringsovereenkomst betrokken. Duidelijk was al dat BITL voor een
hoger bedrag was uitgewonnen dan haar draagplicht. Onderzocht is thans voor welk bedrag zij
ter zake nog een vordering krachtens subrogatie respectievelijk omslag ex art. 6:13 lid 2 BW
(ivm de betaalde schuld van Broersma Holding) had op BOZ. De totale tegenvordering van
BITL op BOZ is begroot op € 273.591,94. Dit bedrag is verrekend met de vorderingen van
BOZ op BITL (zie 3.15 hiervoor) (verslag XX).
Thans is duidelijk hoe de verhouding tussen BOZ en BITL moet worden afgewikkeld. Omdat
BOZ uit hoofde van deze afwikkeling nog het nodige te vorderen heeft van BITL, zal de
ILQDQFLsOHDIZLNNHOLQJYDQKHWIDLOOLVVHPHQWYDQ%,7/PRHWHQZRUGHQDIJHZDFKWDOYRUHQVKHW
faillissement van BOZ kan worden afgewikkeld (verslag XXI).
Het wachten is nog steeds op de afwikkeling van het faillissement van BITL (verslag XXII).
Uit hoofde van de afwikkeling van BITL is inmiddels € 176.474,60 ontvangen (betaling
boedelvordering); het wachten is nu op de betaling terzake de ingediende preferente
vordering. Onduidelijk is nog tot welk percentage op deze preferente vordering zal worden
betaald. Eerst na ontvangst van die uitkering zal het faillissement van BOZ kunnen worden
afgewikkeld (verslag XXIII-XL).
Zie nr. 3.15: inmiddels is een aanvullende uitkering van € 223.536,67 ontvangen. De
afwikkeling van het faillissement van BOZ kan nu in gang worden gezet (verslag XLI).

5.2

Leasecontracten
n.v.t.
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Beschrijving zekerheden
Zie 3.3

5.4

Separatistenpositie
Zie verslag V

5.5

Boedelbijdragen
Geen (zie 3.4)

5.6

Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

5.7

Retentierechten
n.v.t.

5.8

Reclamerechten
n.v.t.

5.9

Werkzaamheden
0,0 uur

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Zie verslag V

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Zie verslag V

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
0,0 uur

6.4

Doorstart: Beschrijving
Zie verslag V

6.5

Doorstart: Verantwoording
Zie 3.1 t/m 3.4
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Doorstart: Opbrengst
Zie 3.1 t/m 3.4

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Zie 3.1 t/m 3.4

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
0,0 uur

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De boekhouding van de beide vennootschappen was gebrekkig. De gebruikelijke overzichten
(crediteurenlijst, debiteurenlijst, grootboekoverzicht) waren niet beschikbaar (verslag V).

7.2

Depot jaarrekeningen
Beide vennootschappen hebben hun jaarrekeningen tot en met 2002 gedeponeerd. De
jaarrekening 2000 werd op 13 augustus 2001 gedeponeerd, de jaarrekening 2001 op 15
augustus 2002 en de jaarrekening 2002 op 20 april 2004 (deze laatste derhalve te laat)
(verslag V).

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Over 2001 is nog een goedkeurende verklaring afgelegd. Over 2002 is geen
accountantsverklaring voorhanden; wettelijk is zij ook niet vereist (verslag V).

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Of voldaan is aan de volstortingsverplichting wordt nog nader onderzocht (verslag V).

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator beraadt zich nog of naar aanleiding van de te late deponering van de jaarrekening
(2002) en de gebrekkige administratie acties jegens de bestuurder moeten worden
ondernomen (verslag V).
De curator acht onvoldoende gronden aanwezig om de bestuurder aansprakelijk te houden
voor het tekort in de faillissementen en is derhalve niet voornemens acties jegens de
bestuurder te ondernemen (verslag VII).

7.6

Paulianeus handelen
Er zijn geen paulianeuze transacties geconstateerd (verslag V).
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Werkzaamheden
0,0 uur

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Holding Broersma: -BOZ: --

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Holding Broersma: € 90,00
BOZ: € 922.670,00
Met de fiscus is in de afgelopen verslagperiode nog uitvoerig overleg gevoerd over de fiscale
afwikkeling van de diverse onroerendgoedtransacties (eerdere verslagen).

8.3

Pref. vord. van het UWV
Holding Broersma: -BOZ: --

8.4

Andere pref. crediteuren
Holding Broersma -BOZ: € 582,00

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Holding Broersma: 5
BOZ: 10

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Holding Broersma: € 1.304.237,00
BOZ: € 2.482.308,00
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Verwachte wijze van afwikkeling
In verband met de voorgenomen procedure tegen ING Bank is de definitieve stand van de
boedel nog niet bekend. Om die reden wordt thans een tussentijdse uitdeling voorbereid,
welke hoogstwaarschijnlijk in de komende verslagperiode zal plaatsvinden (eerdere
verslagen).
Gezien de hoogte van de preferente vordering van de fiscus (in verhouding tot het
boedelsaldo) kan (nog) geen tussentijdse uitdeling aan de concurrente crediteuren
plaatsvinden (verslag X).
In het faillissement van Broersma Onroerende Zaken is een tussentijdse uitdelingslijst
goedgekeurd en ter inzage gelegd. Thans wordt de daadwerkelijke uitdeling voorbereid
(verslag XI).
In de afgelopen verslagperiode is de tussentijdse uitdeling afgerond; de betalingen zijn verricht
(verslag XVII).
Gezien de stand van de boedel van BITL verwacht de curator een aanzienlijke betaling te
ontvangen op de vorderingen die BOZ op BITL heeft (zie hoofdstuk 4 en 5 hiervoor).Na
ontvangst van die betaling zal een nieuwe uitdeling kunnen plaatsvinden (verslag XXI).
Gezien de ontvangsten uit het faillissement van BITL, zal nu een aanvullende uitdeling aan de
concurrente crediteuren plaatsvinden (XLI).
De slotuitdelingslijst is in concept gereed. Het beschikbare saldo zal volledig worden
aangewend voor uitdeling aan de concurrente crediteuren, nu de preferente crediteuren bij de
eerdere tussentijdse uitdeling al volledig zijn voldaan. Volgens de voorlopige berekeningen zou
aan de concurrent crediteuren nog een uitdeling van ong. 15% kunnen plaatsvinden. Nadat
het eindsalaris van de curator is vastgesteld, zal de laatste boedelaangifte omzetbelasting
worden gedaan. Zodra de aanslag omzetbelasting is vastgesteld, zal de slotuitdelingslijst ter
inzage worden gelegd (verslag XLII).
De curator is bezig met het maken van de slotuitdelingslijst en het voorbereiden van de
afwikkeling (digitaal verslag I)

Bij het voorbereiden van de afwikkeling is de curator nog op een aantal vraagpunten gestuit,
waar nog nader naar moet worden gekeken. De curator hoopt een en ander op korte termijn af
te kunnen ronden (digitaal verslag 2).
Door drukke overige werkzaamheden is het de afgelopen verslagperiode niet gelukt de
vraagpunten uit te zoeken. De curator zal een en ander op korte termijn oppakken (digitaal
verslag 3).
8.8

Werkzaamheden
6,3 uur (digitaal verslag 1)
0,3 uur
0,3 uur

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
n.v.t.
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Datum:
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Aard procedures
n.v.t.

9.3

Stand procedures
n.v.t.

9.4

Werkzaamheden
0,0 uur

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
komende vier maanden
komende twee maanden

10.2

Plan van aanpak
voorbereiden slotuitdeling, afwikkeling

10.3

Indiening volgend verslag
september 2017
december 2017
maart 2017
juni 2018

10.4

Werkzaamheden
1,3 uur
1,0 uur
0,6 uur
0,4 uur
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