
Algemeen

Gegevens onderneming

Naam: Nedarco Bouwvisie B.V. (‘’Nedarco’’) 
Statutaire vestiging: Amsterdam
Feitelijke vestiging: Noordwijk
Oprichting: 4 november 1994

Naam: Nedarco Bouwvisie B.V. (‘’Nedarco’’) 
Statutaire vestiging: Amsterdam 
Feitelijke vestiging: Noordwijk 
Oprichting: 4 november 1994

Activiteiten onderneming

Blijkens de gegevens van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel houdt Nedarco 
zich bezig met algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Daarnaast houdt Nedarco zich bezig 
met de begeleiding van bouw- en renovatieprojecten zowel interieur als exterieur.

Blijkens de gegevens van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel houdt Nedarco 
zich bezig met algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Daarnaast houdt Nedarco zich bezig 
met de begeleiding van bouw- en renovatieprojecten zowel interieur als exterieur.

Omzetgegevens

2016: onbekend
2015: onbekend
2014: onbekend

2016: onbekend 
2015: onbekend 
2014: onbekend

Afgerond, zie verslag 1. 

Personeel gemiddeld aantal

0.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000008098:F001

20-09-2016

mr. IM Bilderbeek

Curator: mr. R.A.W. Jungschläger

Insolventienummer: F.13/16/411
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0.

Saldo einde verslagperiode

nihil.

nihil.

Verslagperiode

Vanaf datum faillissement (20 september 2016) tot en met heden.

Vanaf datum faillissement (20 september 2016) tot en met heden.

Vanaf 2 november 2016 tot en met heden.

Vanaf 17 februari 2017 tot en met heden.

Vanaf 6 mei 2017 tot en met heden.

Bestede uren in verslagperiode

Opgave volgt bij volgend faillissementsverslag.

Opgave volgt bij volgend faillissementsverslag.

32,6 uren vanaf datum faillissement tot en met 31 januari 2017.

26,6 uren vanaf 1 februari tot en met 30 april 2017.

8,9 uren vanaf 1 mei 2017 tot en met 31 juli 2017.

Bestede uren totaal

Opgave volgt bij volgend faillissementsverslag.

Opgave volgt bij volgend faillissementsverslag.

32,6 uren tot en met 31 januari 2017.

59,2 uren tot en met 30 april 2017.
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68,1 uren tot en met 31 juli 2017.

Toelichting

Geen.

Geen.

De curator beschikt niet over enige administratie en de huidige bestuurder tevens enig 
aandeelhouder heeft de curator ook niet aanvullend kunnen berichten. Het voorgaande 
bemoeilijkt het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en leidt ertoe dat diverse 
punten in de verslaglegging onbekend blijven.

Inmiddels is de curator in het bezit gekomen van het grootboek 2014 en de proef- en 
saldibalans 2014. De administratie van 2015 en 2016 ontbreekt nog steeds.
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Nedarco is op 4 november 1994 opgericht en was tot 17 januari 2014 statutair genaamd 
Bosman Coating Dieren B.V. Sinds 25 januari 2016 is de heer S. De Paauw (“De Paauw”) enig 
bestuurder en enig aandeelhouder geweest van Nedarco.

Op woensdag 28 september 2016 heeft de curator een gesprek gehad met De Paauw. De 
Paauw kon de curator niets vertellen over de onderneming van Nedarco en beschikte, op 
enkele stukken na, niet over enige administratie. Hij zou zijn opgelicht door onbekende 
personen. De Paauw heeft verklaard van derden een bedrag aangeboden te hebben gekregen 
om bestuurder en aandeelhouder te worden van Nedarco. Vervolgens heeft hij gemeld 
bedreigd te zijn door deze derden. Hiervan heeft De Paauw aangifte gedaan bij de politie.

De Paauw kon de curator slechts enkele documenten overleggen, waaronder het 
aandeelhoudersregister en twee aktes van overdracht van aandelen. Hij zou niet beschikken 
over het overgrote deel van de administratie. Uit het door De Paauw overlegde 
aandeelhoudersregister is gebleken dat van 21 oktober 2013 tot 25 januari 2016 de heer I. 
Nagar (“Nagar”) enig bestuurder en aandeelhouder is geweest van Nedarco. 

De curator heeft tevens met Nagar gesproken. Uit dit gesprek is gebleken dat Nagar eveneens 
niet veel over Nedarco en de door haar gedreven onderneming kon mededelen. Nagar zou 
tijdens zijn periode als bestuurder en aandeelhouder voornamelijk in het buiteland zijn 
geweest. Volgens Nagar had Nedarco twee werknemers en was één van deze werknemers 
gevolmachtigd namens Nedarco te handelen. Deze werknemer zou de feitelijke leiding over 
Nedarco hebben gehad. Nagar heeft de curator te kennen gegeven alleen formeel  bestuurder  
te zijn geweest, maar dat hij verder niet bij de exploitatie van de onderneming betrokken was. 

Nagar heeft de curator toegezegd de contactgegevens van voornoemde feitelijk 
leidinggevende te verstrekken. De curator zal, indien deze contactgegevens ontvangen zijn, 
contact opnemen met desbetreffende persoon. 

Nagar heeft verklaard alle beschikbare administratie van Nedarco ongeveer twee maanden 
voorafgaand aan de levering van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Nedarco aan De 
Paauw te hebben overgedragen aan een derde, niet  zijnde De Paauw. Deze derde was 
bereid de aandelen in het geplaatste kapitaal van Nedarco overnemen van Nagar voor EUR 
7.500. Dit bedrag zou blijkens de akte van levering verschuldigd blijven, een en ander onder 
nader door partijen vast te leggen bepalingen. De derde heeft echter nooit de geplaatste 
aandelen in het kapitaal van Nedarco overgenomen. De curator heeft begrepen dat De Paauw 
door de derde benaderd is om in zijn plaats de aandelen in het geplaatste kapitaal van 
Nedarco over te nemen. Zoals eerder vermeld, zou De Paauw hier een geldbedrag voor zijn 
aangeboden.   

Nagar stelt dat het bedrag van EUR 7500 nimmer door De Paauw of de derde zijn voldaan. 
Welke afspraken precies zijn gemaakt, is voor de curator onduidelijk.
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Nedarco is op 4 november 1994 opgericht en was tot 17 januari 2014 statutair genaamd 
Bosman Coating Dieren B.V. Sinds 25 januari 2016 is de heer S. De Paauw (“De Paauw”) enig 
bestuurder en enig aandeelhouder geweest van Nedarco. 

Op woensdag 28 september 2016 heeft de curator een gesprek gehad met De Paauw. De 
Paauw kon de curator niets vertellen over de onderneming van Nedarco en beschikte, op 
enkele stukken na, niet over enige administratie. Hij zou zijn opgelicht door onbekende 
personen. De Paauw heeft verklaard van derden een bedrag aangeboden te hebben gekregen 
om bestuurder en aandeelhouder te worden van Nedarco. Vervolgens heeft hij gemeld 
bedreigd te zijn door deze derden. Hiervan heeft De Paauw aangifte gedaan bij de politie. 

De Paauw kon de curator slechts enkele documenten overleggen, waaronder het 
aandeelhoudersregister en twee aktes van overdracht van aandelen. Hij zou niet beschikken 
over het overgrote deel van de administratie. Uit het door De Paauw overlegde 
aandeelhoudersregister is gebleken dat van 21 oktober 2013 tot 25 januari 2016 de heer I. 
Nagar (“Nagar”) enig bestuurder en aandeelhouder is geweest van Nedarco. 

De curator heeft tevens met Nagar gesproken. Uit dit gesprek is gebleken dat Nagar eveneens 
niet veel over Nedarco en de door haar gedreven onderneming kon mededelen. Nagar zou 
tijdens zijn periode als bestuurder en aandeelhouder voornamelijk in het buiteland zijn 
geweest. Volgens Nagar had Nedarco twee werknemers en was één van deze werknemers 
gevolmachtigd namens Nedarco te handelen. Deze werknemer zou de feitelijke leiding over 
Nedarco hebben gehad. Nagar heeft de curator te kennen gegeven alleen formeel bestuurder 
te zijn geweest, maar dat hij verder niet bij de exploitatie van de onderneming betrokken was. 

Nagar heeft de curator toegezegd de contactgegevens van voornoemde feitelijk 
leidinggevende te verstrekken. De curator zal, indien deze contactgegevens ontvangen zijn, 
contact opnemen met desbetreffende persoon. 

Nagar heeft verklaard alle beschikbare administratie van Nedarco ongeveer twee maanden 
voorafgaand aan de levering van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Nedarco aan De 
Paauw te hebben overgedragen aan een derde, niet zijnde De Paauw. Deze derde was bereid 
de aandelen in het geplaatste kapitaal van Nedarco overnemen van Nagar voor EUR 7.500. 
Dit bedrag zou blijkens de akte van levering verschuldigd blijven, een en ander onder nader 
door partijen vast te leggen bepalingen. De derde heeft echter nooit de geplaatste aandelen in 
het kapitaal van Nedarco overgenomen. De curator heeft begrepen dat De Paauw door de 
derde benaderd is om in zijn plaats de aandelen in het geplaatste kapitaal van Nedarco over te 
nemen. Zoals eerder vermeld, zou De Paauw hier een geldbedrag voor zijn aangeboden. 

Nagar stelt dat het bedrag van EUR 7500 nimmer door De Paauw of de derde is voldaan.

In onderzoek.

Per abuis staat in het voorgaande verslag vermeld "In onderzoek". 

Het hier bedoelde punt is reeds in verslag 1 aan de orde gekomen. In dit verband verwijst de 
curator dat ook naar dit verslag 1.

1.2 Winst en verlies

Onbekend.

Onbekend.
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2014: EUR 100.569,17

overige boekjaren: onbekend

1.3 Balanstotaal

Onbekend.

Onbekend.

Door de advocaat van de heer Nagar zijn bij het handelsregister gedeponeerde jaarrekeningen 
overgelegd met betrekking tot boekjaren 2013, 2014 en 2015. Hieruit blijken onderstaande 
balanstotalen per ultimo van het betreffende boekjaar.

2013: EUR 15.956;
2014: EUR 247.401;
2015: EUR 422.103.

De curator heeft niet kunnen verifiëren of voornoemde totalen juist zijn.

De door Nagar aanvullend overgelegde proef- en saldibalans 2014 laat een balanstotaal 
zien van EUR 357.563,61. De oorzaak van het verschil tussen dit bedrag en 
bovengenoemd bedrag is onbekend.

1.4 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De curator verricht onderzoek naar de op naam van failliet afgesloten verzekeringen. Waar 
nodig zullen de verzekeringen worden opgezegd en zal om premierestitutie worden verzocht.

De curator verricht onderzoek naar de op naam van failliet afgesloten verzekeringen. Waar 
nodig zullen de verzekeringen worden opgezegd en zal om premierestitutie worden verzocht.

Van afgesloten verzekeringen is niet gebleken.

1.6 Huur

Nedarco zou een bedrijfsruimte hebben gehuurd aan de Wateringweg 18 (2031 EJ) te 
Haarlem. De curator onderzoekt of desbetreffende huur is geëindigd en zal indien nodig tot 
opzegging van de onderliggende huurovereenkomst overgaan.
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Nedarco zou een bedrijfsruimte hebben gehuurd aan de Wateringweg 18 (2031 EJ) te 
Haarlem.  De curator heeft contact opgenomen met de verhuurder. Deze heeft medegedeeld 
dat de huurovereenkomst is geëindigd en dat de huurpenningen zijn voldaan.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens Nagar zouden de problemen rondom Nedarco voornamelijk te wijten zijn aan het 
aannemen van opdrachten voor een te lage prijs. Daarnaast zouden enkele uitzendkrachten 
niet naar behoren gepresteerd hebben, waardoor Nedarco schade geleden zou hebben.
De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

Volgens Nagar zouden de problemen rondom Nedarco voornamelijk te wijten zijn aan het 
aannemen van opdrachten voor een te lage prijs. Daarnaast zouden enkele uitzendkrachten 
niet naar behoren gepresteerd hebben, waardoor Nedarco schade geleden zou hebben. 

De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

Uit de bankafschriften heeft de curator afgeleid dat het erop lijkt dat Nedarco in 2014 
nagenoeg geen inkomsten genereerde. Nu de administratie van 2015 ontbreekt is 
onbekend wat zich precies in dat jaar heeft afgespeeld. Het lijkt erop dat de 
bedrijfsactiviteiten in dat jaar gestaakt zijn, waarna de aandelen in Nedarco door Nagar 
aan De Paauw zijn overgedragen. De achtergrond van deze transactie is dubieus wat de 
curator betreft. Duidelijk is dat De Paauw niet de intentie had om de bedrijfsactiviteiten 
van Nedarco weer op te starten. 

Gelet op het voorgaande heeft de curator de door Nagar genoemde oorzaken van het 
faillissement niet kunnen bevestigen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Nagar heeft verklaard dat twee werknemers in dienst zijn geweest. De curator heeft echter  
geen arbeidsovereenkomsten aangetroffen en er hebben zich geen personen gemeld die 
stellen in loondienst te zijn bij Nedarco.

Nagar heeft verklaard dat twee werknemers in dienst zijn geweest. De curator heeft echter 
geen arbeidsovereenkomsten aangetroffen en er hebben zich geen personen gemeld die 
stellen in loondienst te zijn bij Nedarco.

Door de heer Nagar zijn diverse loonspecificaties overgelegd. Uit niets blijkt echter dat op 
datum faillissement nog werknemers in dienst van de vennootschap waren. Aangezien 
niemand zich bij de curator heeft gemeld stellende nog in dienst te zijn bij de vennootschap 
dan wel nog vorderingen claimt te hebben uit hoofde van een reeds geëindigd dienstverband, 
beschouwt de curator deze kwestie als afgedaan.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Onbekend.
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Onbekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Uit het Kadaster blijkt dat Nedarco geen onroerende zaken in eigendom heeft.

Uit het Kadaster blijkt dat Nedarco geen onroerende zaken in eigendom heeft.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.
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Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Auto's
De curator heeft de RDW verzocht opgaaf te doen van alle kentekenregistraties die op naam 
van Nedarco staan en/of hebben gestaan. De RDW heeft medegedeeld dat vijf kentekens op 
naam van Nedarco geregistreerd hebben gestaan. Het betreffen twee bedrijfsauto’s, één 
personenauto en één bromfiets. Alle voertuigen vallen reeds niet meer onder de 
aansprakelijkheid van Nedarco. De laatste einddatum was 18 maart 2016. Indien mogelijk zal 
de curator onderzoeken wat er met deze voertuigen is gebeurd.

Inventaris
De curator heeft geen inventaris aangetroffen.

Liquide middelen
Er zijn geen liquide middelen aangetroffen.

Kas
De curator heeft geen contant geld aangetroffen.

Auto's 
De curator heeft de RDW verzocht opgaaf te doen van alle kentekenregistraties die op naam 
van Nedarco staan en/of hebben gestaan. De RDW heeft medegedeeld dat vijf kentekens op 
naam van Nedarco geregistreerd hebben gestaan. Het betreffen twee bedrijfsauto’s, één 
personenauto en één bromfiets. Alle voertuigen vallen inmiddels niet meer onder de 
aansprakelijkheid van Nedarco. De laatste einddatum was 18 maart 2016. Indien mogelijk zal 
de curator onderzoeken wat er met deze voertuigen is gebeurd. 

Inventaris 
De curator heeft geen inventaris aangetroffen. 

Liquide middelen 
Er zijn geen liquide middelen aangetroffen. 

Kas 
De curator heeft geen contant geld aangetroffen.

Ten aanzien van de voertuigen heeft de curator nadere vragen aan de heer Nagar gesteld, die 
thans nog onvoldoende beantwoord zijn.

Ongewijzigd. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.
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3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal bij de verdeling van de opbrengst van eventueel nog aan te treffen bodemzaken 
de belangen van de fiscus (bodemvoorrecht) ex artikel 57 lid 3 Fw behartigen.

De curator zal bij de verdeling van de opbrengst van eventueel nog aan te treffen bodemzaken 
de belangen van de fiscus (bodemvoorrecht) ex artikel 57 lid 3 Fw behartigen.

Er zijn vooralsnog geen bodemzaken aangetroffen.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Geen.

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Onbekend.

Onbekend.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

Geen.
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3.15 Andere activa: Beschrijving

Onbekend.

Onbekend.

De curator is niet bekend met andere activa.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Onbekend.

Onbekend.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Geen.
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Geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De curator heeft de gebruikelijk aan te schrijven grootbanken aangeschreven. Door de ING 
Bank is een vordering ingediend ad EUR 148,11.

De curator heeft de gebruikelijk aan te schrijven grootbanken aangeschreven. Door ING Bank 
N.V. is een vordering ingediend ad EUR 148,11.

5.2 Leasecontracten

Onbekend.

Onbekend.

Niet van gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

Onbekend.

Niet van gebleken.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van gebleken.
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Vooralsnog niet van gebleken.

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

Vooralsnog niet van gebleken.

Niet van gebleken.

5.8 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

Vooralsnog niet van gebleken.

Niet van gebleken.

5.9 Werkzaamheden

Geen.

Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.
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Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De Paauw heeft geen administratie kunnen overleggen aan de curator, deze zou hij nooit in  
bezit hebben gehad. Nagar zou de administratie hebben overgedragen aan een onbekende 
derde. De curator heeft zich tot voormalig boekhouders van Nedarco gewend teneinde te 
bezien of zij nog administratie onder zich houden. Een boekhouder heeft laten weten over 
niets meer te beschikken. Een tweede boekhouder gaat dit nog na in zijn archief en zal de 
curator nader berichten.

Pagina 14 van 
21

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

25-08-2017Datum:Nummer: 5



De Paauw heeft geen administratie kunnen overleggen aan de curator, deze zou hij nooit in 
bezit hebben gehad. Nagar zou de administratie hebben overgedragen aan een onbekende 
derde. De curator heeft zich tot voormalige boekhouders van Nedarco gewend teneinde te 
bezien of zij nog administratie onder zich houden. Eén boekhouder heeft laten weten geen 
stukken meer te hebben. Een tweede boekhouder gaat dit nog na in zijn archief en zal de 
curator nader berichten.

De curator heeft niet meer van de tweede boekhouder vernomen omtrent de beschikking over 
enige administratie.

De tweede boekhouder heeft de curator bericht niet meer over enige administratie te 
beschikken.

Inmiddels heeft de curator van de heer Nagar enkele stukken ontvangen waaronder 
loonspecificaties, publicatie jaarrekeningen met betrekking tot boekjaren 2013 t/m 2015. Zoals 
hiervoor in het hoofdstuk Inventarisatie reeds is opgemerkt, kan de curator de cijfers die 
vermeld staan in de overgelegde jaarrekeningen niet verifiëren. Zonder nadere toelichting en 
onderbouwing, is de curator genoodzaakt de juistheid van die cijfers in twijfel te trekken.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van het boekjaar 2013, 2014 en 2015 zijn op 18 maart 2016 gedeponeerd. 
De jaarrekeningen met betrekking tot 2013 en 2014 zijn te laat gedeponeerd.

De jaarrekeningen van boekjaren 2013, 2014 en 2015 zijn op 18 maart 2016 gedeponeerd. De 
jaarrekeningen met betrekking tot 2013 en 2014 zijn te laat gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Nedarco is aan te merken als een ‘’kleine’’ vennootschap in de zin van artikel 2:396 BW. Een 
dergelijke vennootschap behoeft slechts een beknopte balans (verkorte balans met toelichting) 
openbaar te maken. Een accountantscontrole resulterend in een accountantsverklaring is 
aldus niet verplicht.

Nedarco is aan te merken als een ‘’kleine’’ vennootschap in de zin van artikel 2:396 BW. Een 
dergelijke vennootschap behoeft slechts een beknopte balans (verkorte balans met toelichting) 
openbaar te maken. Een accountantscontrole resulterend in een accountantsverklaring is 
aldus niet verplicht.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Geplaatst kapitaal: EUR 18.000
Gestort kapitaal: EUR 18.000
Gelet op het ontbreken van de relevante administratie kan niet worden vastgesteld of aan de 
stortingsplicht is voldaan.
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Geplaatst kapitaal: EUR 18.000 
Gestort kapitaal: EUR 18.000 

Gelet op het ontbreken van de relevante administratie kan niet worden vastgesteld of aan de 
stortingsplicht is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator zal onderzoeken of sprake is  geweest van onbehoorlijk bestuur.

De curator zal onderzoeken of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

De curator heeft naar aanleiding van hetgeen hij heeft geconstateerd, nadere vragen gesteld 
aan Nagar en is in afwachting van beantwoording daarvan. 

De curator is thans nog is gesprek met de heer Nagar over diverse door de curator 
geconstateerde feiten.

De curator heeft moeten constateren dat Nagar de door de curator gestelde vragen niet 
voldoende heeft kunnen beantwoorden en concludeert dat Nagar zijn taak als 
(voormalig) bestuurder van Nedarco onbehoorlijk heeft vervuld. Onder meer de 
navolgende geconstateerde feiten nopen tot deze conclusie.

i) Het ogenschijnlijk geen leiding geven aan Nedarco;
ii) Het niet deponeren van jaarrekeningen;
iii) Het overdragen van de administratie aan een naar zeggen van Nagar onbekende 
derde; en
iv) Het overdragen van de aandelen in Nedarco aan een persoon zonder nader 
onderzoek te doen naar de geschiktheid van die persoon om de onderneming te leiden.

Aangezien alle ingediende vorderingen dateren van voor de overdracht van de aandelen 
aan De Paauw, heeft de curator Nager aansprakelijk gesteld voor het volledige 
boedeltekort.

In overleg met de rechter-commissaris is besloten om een melding van vermoedelijke 
faillissementsfraude te doen bij het fraudemeldpunt.

7.6 Paulianeus handelen

De curator zal onderzoeken of sprake is geweest van paulianeus handelen.

De curator zal onderzoeken of sprake is geweest van paulianeus handelen.

In onderzoek.

De curator heeft niet kunnen vaststellen of uitsluiten dat sprake is geweest van 
paulianeus handelen.
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7.7 Werkzaamheden

De curator zal de administratie proberen te achterhalen en vervolgens onderzoek doen  
naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

De curator zal de administratie proberen te achterhalen en onderzoek doen 
naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

Onderzoek rechtmatigheden.

Afronding rechtmatighedenonderzoek.

Indiening melding vermoedelijke faillissementsfraude.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: p.m. 

Salaris curator: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

EUR 64.374.

EUR 64.374.

EUR 71.649.

EUR 85.890.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Vooralsnog niet van toepassing.

Vooralsnog niet van toepassing.

Niet van toepassing.
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8.4 Andere pref. crediteuren

Door de aanvrager van het faillissement is een vordering ingediend ad EUR 1.079,38.

Door de aanvrager van het faillissement is een vordering ingediend ad EUR 1.079,38.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Vooralsnog 6.

Vooralsnog 6.

10.

12.

13.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Vooralsnog EUR 108.878,36.

Vooralsnog EUR 108.878,36.

EUR 117.296,03.

EUR 120.021,09.

EUR 123.202,49

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator heeft op dit moment onvoldoende zicht op de toestand van de boedel om een 
definitieve uitspraak te kunnen doen omtrent de te verwachte wijze van afwikkeling van dit 
faillissement.

De curator heeft op dit moment onvoldoende zicht op de toestand van de boedel om een 
definitieve uitspraak te kunnen doen omtrent de te verwachte wijze van afwikkeling van dit 
faillissement.

Gelet op het huidige en te verwachten boedelsaldo verwacht de curator dit faillissement 
te moeten voordragen voor opheffing.
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8.8 Werkzaamheden

- aanschrijven crediteuren voor zover bekend;
- inventariseren en verwerken ingediende vorderingen.

- aanschrijven crediteuren voor zover bekend; 
- inventariseren en verwerken ingediende vorderingen.

Inventariseren en verwerken eventueel nog in te dienen crediteurenvorderingen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

De curator is niet bekend met lopende procedures.

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

De curator is niet bekend met lopende procedures.

9.4 Werkzaamheden

Geen. 

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan de curator nog geen uitspraak doen over de verwachte termijn van 
afwikkeling van het faillissement.

Op dit moment kan de curator nog geen uitspraak doen over de verwachte termijn van 
afwikkeling van het faillissement.
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De termijn van afwikkeling is afhankelijk van de behandeling van de melding van 
vermoedelijke faillissementsfraude.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoeken of de administratie van 
Nedarco achterhaald kan worden. Daarnaast zal de curator nader onderzoek doen naar de 
rechtmatigheden en de overige in dit verslag genoemde punten.

De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoeken of de administratie van 
Nedarco achterhaald kan worden. Daarnaast zal de curator nader onderzoek doen naar de 
rechtmatigheden en de overige in dit verslag genoemde punten.

De curator zal zich - voor zover mogelijk - richten op de in dit verslag genoemde openstaande 
punten. 

De curator zal zich hoofdzakelijk richten op afronding van het rechtmatighedenonderzoek.

Afwikkeling van de melding van vermoedelijke faillissementsfraude.

10.3 Indiening volgend verslag

Het tweede openbaar verslag zal over drie maanden worden ingediend.

Het tweede openbaar verslag zal over drie maanden worden ingediend.

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Zie punt 10.2.

Zie punt 10.2.

Zie punt 10.2

Zie punt 10.2
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Zie punt 10.2
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