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Boedelsaldo

Betreft

Algemene gegevens

Verhoeve Advies en Realisatie BV 08-01-2019 
 10

Verslagnummer 14
Datum verslag 04-06-2020
Insolventienummer F.17/16/135
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000007572:F001
Datum uitspraak 09-08-2016
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Boedelsaldo

Verslagperiode

€ 6.271,53 25-09-2018 
 9

€ 6.276,77 08-01-2019 
 10

€ 1.255,35 09-08-2019 
 12

€ 1.255,35

Toelichting 
ongewijzigd

07-01-2020 
 13

€ 40.622,35

Toelichting 
Tijdens de verslagperiode heeft betaling plaatsgevonden van een 
overeengekomen afkoopsom betreffende een geschil met een debiteur groot 
€ 39.367,-

04-06-2020
 14



Verslagperiode

Bestede uren

van 
14-3-2018

t/m 
19-6-2018

19-06-2018 
 8

van 
20-6-2018

t/m 
25-9-2018

25-09-2018 
 9

van 
26-9-2018

t/m 
7-1-2019

08-01-2019 
 10

van 
8-1-2019

t/m 
12-4-2019

12-04-2019 
 11

van 
12-4-2019

t/m 
9-8-2019

09-08-2019 
 12

van 
9-8-2019

t/m 
7-1-2020

07-01-2020 
 13

van 
8-1-2020

t/m 
4-6-2020

04-06-2020
 14



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

8 4 uur 18 min

9 1 uur 20 min

10 1 uur 14 min

11 2 uur 11 min

12 7 uur 48 min

13 0 uur 18 min

14 6 uur 8 min

totaal 23 uur 17 min

De verslagperiode heeft voornamelijk in het teken gestaan van met Verhoeve 
Milieu en Water BV gevoerde regelingsonderhandelingen die uiteindelijk ook 
hebben geleid tot een  regeling in het kader waarvan de boedel betaling van 
€ 39.367,-tegemoet mocht zien.

04-06-2020
 14

1. Inventarisatie



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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

2. Personeel

3. Activa



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Met Verhoeve Milieu en Water BV wordt gecorrespondeerd. Nadere stukken 
zijn door Verhoeve Milieu en Water BV opgevraagd. Een inhoudelijke reactie 
wordt binnenkort verwacht.

19-06-2018 
 8

Op verzoek van Verhoeve Milieu en Water BV zijn aanvullende stukken 
opgestuurd. Een inhoudelijke reactie is, vermoedelijk in verband met de 
vakantieperiode, niet ontvangen. De curator zal de correspondentie vervolgen. 
Een procedure sluit de curator niet uit.

25-09-2018 
 9

Verhoeve Milieu en Water BV houdt vast aan haar standpunt en voert aan 
niets verschuldigd te zijn. De curator beraadt zich over de te nemen stappen, 
nu vrijw illige betaling uitblijft.

08-01-2019 
 10

Er zal vermoedelijk een arbitrage procedure opgestart moeten worden. De 
curator is mogelijke alternatieven nog aan het onderzoeken. 

12-04-2019 
 11

De verslagperiode heeft voornamelijk in het teken gestaan van met Verhoeve 
Milieu en Water BV gevoerde regelingsonderhandelingen die uiteindelijk ook 
hebben geleid tot een  regeling in het kader waarvan de boedel betaling van 
€ 39.367,-tegemoet mocht zien. Daarmede is het geschil met de enig 
overgebleven debiteur ook beëindigd.

04-06-2020
 14



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

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 
De Bank heeft het krediet van failliet afgewikkeld. Na uitw inning van de 
zekerheden heeft volledige inlossing plaatsgevonden.

04-06-2020
 14



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

Aan de boekhoudplicht is voldaan. 04-06-2020
 14

De jaarrekening 2015 is op 2 juni 2016 gedeponeerd 04-06-2020
 14

n.v.t. 04-06-2020
 14

Nee 04-06-2020
 14

Nee 04-06-2020
 14



8.1 Boedelvorderingen

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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 2.485,34 25-09-2018 
 9

€ 311.035,00 25-09-2018 
 9

€ 104.229,13 25-09-2018 
 9

€ 8.653,14

Toelichting 
PM

25-09-2018 
 9

38 25-09-2018 
 9

€ 356.092,86 25-09-2018 
 9



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

9. Procedures

10. Overig

De reactie van Verhoeve Milieu en Water valt binnenkort te verwachten. 19-06-2018 
 8

De curator zal Verhoeve Milieu en Water verder sommeren. 25-09-2018 
 9

De curator zal de mogelijkheden voor een procedure onderzoeken. 08-01-2019 
 10

De curator beraadt zich over de te starten procedure. 12-04-2019 
 11

Door de curator zijn voorbereidingen getroffen om de genoemde procedure op 
te starten. De Memorie van Eis is gereed gemaakt. De rechter-commissaris zal 
worden verzocht de curator toestemming te verlenen voor het opstarten van 
de procedure.

09-08-2019 
 12

De curator heeft de concept Memorie van Eis aan de wederpartij verzonden in 
een ultieme poging om te onderzoeken of een regeling in der minne tot de 
mogelijkheid behoort. De reactie van de wederpartij zal eerst nog worden 
afgewacht en afhankelijk daarvan zullen vervolgstappen worden gezet. De 
komende verslagperiode zal duidelijk moeten worden of er al dan niet 
geprocedeerd moet worden.

07-01-2020 
 13

De verslagperiode heeft voornamelijk in het teken gestaan van met Verhoeve 
Milieu en Water BV gevoerde regelingsonderhandelingen naar aanleiding van 
de opgestelde en aan de wederpartij verstrekte concept- Memorie van Eis, 
die uiteindelijk ook hebben geleid tot een  regeling in het kader waarvan de 
boedel betaling van € 39.367,-tegemoet mocht zien. 

04-06-2020
 14



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Onduidelijk 09-08-2019 
 12

Het faillissement kan thans verder worden afgewikkeld. De boedelschulden 
kunnen vermoedelijk niet volledig uit het verworven actief worden betaald. 
De verwachting is dat er een eigenlijke opheffing ex artikel 16 FW volgt. De 
rechter-commissaris zal worden verzocht het salaris curator vast te stellen. 

04-06-2020
 14

4-9-2020 04-06-2020
 14

Bijlagen
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