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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Holland Green Building Company B.V. 04-06-2018 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Green 
Building Company B.V., tevens handelend onder de naam HGBC (hierna: 
"HGBC"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50100459, 
statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: Stadhouderskade 60, 1072 
AC, Amsterdam.

04-06-2018 
 1

De activiteiten van HGBC bestaan voornamelijk uit algemene burgerlijke en 
utiliteitsbouw. Meer specifiek richtte HGBC zich op verbouw- en 
renovatieprojecten bij particulieren in Amsterdam en omgeving, met speciale 
aandacht voor duurzaam bouwen.

04-06-2018 
 1

Verslagnummer 3
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 1.021.534,00 € -48.768,00 € 81.690,00

2016 € 846.373,00 € -84.388,00 € 175.225,00

2017 € 833.026,00 € -32.676,00 € 65.697,00

2018 € 47.340,00 € -28.931,00 € 36.394,00

De financiële gegevens 2015 en 2016 zijn afkomstig uit de jaarrekeningen over 
de desbetreffende jaren. De gegevens voor 2017 en 2018 (tot en met april) 
zijn verkregen uit de verstrekte kolommenbalansen.

04-06-2018 
 1

1 04-06-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

04-06-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 2.214,56

05-09-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 3.266,56

07-12-2018
 3



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

van
8-5-2018

t/m
3-6-2018

04-06-2018 
 1

van
4-6-2018

t/m
4-9-2018

05-09-2018 
 2

van
5-9-2018

t/m
6-12-2018

07-12-2018
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 38,50 uur

2 25,10 uur

3 9,80 uur

totaal 73,40 uur

Dit faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet 
om verantwoording af te leggen over de stand van de boedels of een volledig 
inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen aan 
dit verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet 
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld 
moet worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag 
geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve 
geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden 
geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van 
enig recht.

04-06-2018 
 1

1. Inventarisatie

HGBC is 28 december 2010 opgericht. Sinds de oprichting zijn de heer L. Kluun 
en Winnen Holding B.V. bestuurders en ieder voor 50% aandeelhouder van 
HGBC. De enig aandeelhouder en bestuurder van Winnen Holding B.V. is de 
heer M. W innen.

04-06-2018 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

HGBC is, in alle gevallen als gedaagde partij, betrokken bij de volgende 
procedures:

Raad van Arbitrage voor de Bouw: De Gast en Klos (eisende partij). De Raad 
heeft de procedure inmiddels van rechtswege geschorst. De eisende partij 
heeft de vorderingen ingediend in het faillissement.

Rechtbank Amsterdam (team kanton): I. Köse (eisende partij). De rechtbank is 
verzocht de procedure te schorsen en, voorts, is de gemachtigde van de heer 
Köse uitgenodigd de vorderingen in het faillissement in te dienen.

Rechtbank Amsterdam (team kanton): J. Huijbregts (eisende partij). De 
rechtbank is verzocht de procedure te schorsen. De heer Huijbregts heeft zijn 
vorderingen ingediend in het faillissement.

Op 4 mei 2018 heeft de rechtbank Amsterdam (team kanton) vonnis gewezen 
in de door D.J. Gnimavo, handelend onder de naam Justin Gnivmavo, 
aanhangig gemaakte procedure. De vorderingen van Gnimavo zijn 
toegewezen; de reconventionele vorderingen van HGBC zijn afgewezen en 
gefailleerde is veroordeeld in de proceskosten. De vorderingen van Gnimavo 
zijn ingediend in het faillissement.

04-06-2018 
 1

De bestuurders hebben een overzicht verstrekt van door HGBC afgesloten 
verzekeringsovereenkomsten. Eventuele nog bestaande 
verzekeringsovereenkomsten waarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is, 
zullen – voor zover nog nodig – worden beëindigd.

04-06-2018 
 1

Alle bekende verzekeringen zijn beëindigd. 07-12-2018
 3

HGBC is gevestigd aan de Stadhouderskade 60 te Amsterdam, alwaar het 
gebruik maakt van de bedrijfsruimte van aandeelhouder W innen Holding B.V. 
De bestuurders van HGBC hebben laten weten dat aan het gebruik geen 
huurovereenkomst ten grondslag ligt en er op naam van gefailleerde ook geen 
overige huurovereenkomsten zijn. Tot op heden is niet gebleken van thans 
nog lopende huurovereenkomsten.

04-06-2018 
 1

In het vorige verslag is een onjuistheid vermeld: HGBC maakte gebruik van een 
bedrijfsruimte van Winnen & Co B.V. Deze laatste is een dochtervennootschap 
van HGBC-aandeelhouder W innen Holding B.V.

05-09-2018 
 2



1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming is eind 2010 van start gegaan als aannemingsbedrijf. De 
oorsprong van HGBC ligt bij zustervennootschap Winnen & Co B.V., een 
vastgoedadviesbureau, waar de heer Kluun, één van de huidige bestuurders 
van HGBC, voorheen werkzaam was. Gedurende de crisisjaren bleek het 
businessconcept, waarbij de acquisitie en projectcalculatie intern werd 
uitgevoerd maar alle feitelijke technische en bouwkundige werkzaamheden bij 
onderaannemers werd uitbesteed, goed te werken. De kentering kwam 
volgens de bestuurders in 2015, toen een door een ontevreden opdrachtgever 
aangespannen arbitragezaak in het nadeel van HGBC werd beslecht. De hoge 
kosten van deze procedure, alsmede de schadevergoeding die HGBC aan haar 
opdrachtgever moest betalen, hebben ertoe geleid dat vanaf dat moment een 
achterstand in de betalingen aan haar crediteuren is ontstaan. Bovendien is 
vanaf 2016 de bouwsector uit het dal geklommen, hetgeen tot een tekort aan 
goede en beschikbare onderaannemers heeft geleid. Hierdoor werd het steeds 
lastiger om alle projecten kwalitatief goed en conform planning uit te voeren. 
Als gevolg hiervan kreeg HGBC te maken met ontevreden klanten, die in enkele 
gevallen hun betalingen hebben opgeschort of vertraagd. Volgens de 
bestuurders heeft het afketsen van enkele veelbelovende nieuwe opdrachten 
in de laatste week van maart 2018 de laatste hoop op een goede afloop doen 
vervliegen, waarna het aanvragen van het eigen faillissement onontkoombaar 
werd.

04-06-2018 
 1

De curator heeft geen andere (belangrijke) oorzaken van het faillissement 
geconstateerd dan de oorzaken zoals hierboven door het bestuur 
beschreven.

07-12-2018
 3



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

2. Personeel

Personeelsleden
2

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft curator de 
werknemers ontslag aangezegd met inachtneming van de kortst mogelijke 
opzegtermijn.

04-06-2018 
 1

Personeelsleden
2

04-06-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

9-5-2018 2

totaal 2

vragenformulieren UWV. 

De collectieve intake door het UWV van de werknemers heeft op 15 mei 2018 
in het bedrijfspand te Amsterdam plaatsgevonden.

04-06-2018 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Volgens via het kadaster verkregen
informatie zijn er geen onroerende zaken op
naam van HGBC geregistreerd.

totaal € 0,00 € 0,00



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Gereedschap en kantoorinventaris € 677,60

totaal € 677,60 € 0,00

De bedrijfsinventaris van HGBC is beperkt van omvang en bestaat uit diverse 
(automatische) handgereedschappen en kantoorinventaris. Er is een overzicht 
van deze zaken opgesteld en aan de hand van dit overzicht alsmede enkele 
foto's heeft curator een aantal partijen (opkopers) benaderd en uitgenodigd 
om een bieding uit te brengen.

04-06-2018 
 1

Er zijn twee biedingen uitgebracht op de bedrijfsinventaris. Na verkregen 
toestemming van de rechter-commissaris is deze onderhands verkocht voor 
een bedrag van € 560 exclusief BTW.

05-09-2018 
 2

De fiscus heeft voorrecht op bodemzaken. 04-06-2018 
 1

In de komende verslagperiode zal de bedrijfsinventaris te gelde worden 
gemaakt.

04-06-2018 
 1

Beoordelen biedingen en onderzoek veiling bedrijfsinventaris, correspondentie 
en telefonisch overleg met diverse betrokkenen, afw ikkeling verkoop.

05-09-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Verbouwingsproject

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Het enige onderhanden werk betreft een verbouwingsproject te Amsterdam 
dat zich in de eindfase bevindt. De werkzaamheden liggen vanwege de 
liquiditeitsproblemen van gefailleerde al enige tijd stil. Na consultatie van de 
bestuurders is gebleken dat het niet opportuun is om de opdracht voort te 
zetten en af te maken, nu de te maken kosten niet opwegen tegen de te 
realiseren baten. De opdrachtgevers van het onderhavige project is te kennen 
gegeven dat de overeenkomst niet gestand wordt gedaan, hetgeen de 
opdrachtgevers heeft doen besluiten de overeenkomst te ontbinden.
Ter uitvoering van bovengenoemd project is een aantal tegels besteld. De 
tegels zijn volgens de bestuurders niet geleverd. In de komende 
verslagperiode zal getracht worden de reeds betaalde koopsom terug te 
vorderen.

04-06-2018 
 1

Door de leverancier van de tegels is € 18,89 terugbetaald op de 
boedelrekening van HGBC.

05-09-2018 
 2

De koopsom voor niet-geleverde tegels zal worden teruggevorderd. 04-06-2018 
 1

Correspondentie leverancier. 05-09-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen.

totaal € 0,00 € 0,00

Uit de administratie van HGBC volgt dat de activa van gefailleerde bestaat uit 
inventaris, hardware en software. De Belastingdienst heeft bericht dat HGBC 
geen houder van een voertuig is.

04-06-2018 
 1

Geen. 04-06-2018 
 1

4. Debiteuren



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Volgens kolommenbalans 2018 € 29.718,86

totaal € 29.718,86 € 0,00 € 0,00

Uit de bij de eigen aangifte faillietverklaring gevoegde overzicht van 
openstaande posten blijkt dat het te vorderen saldo € 29.717,86 bedraagt. De 
grootste openstaande post betreft een vordering op een opdrachtgever 
waarvan het werk stil is komen te liggen. Deze opdrachtgevers hebben 
inmiddels te kennen gegeven een tegenvordering in te zullen dienen waarmee 
zij de openstaande factuur wensen te verrekenen. Uit de door de bestuurders 
verstrekte onderbouwende stukken en facturen zal duidelijkheid moeten 
komen over de inbaarheid van de openstaande posten. 

De curator zal voorts zo spoedig mogelijk onderzoek doen naar de rekening-
courantverhoudingen tussen gefailleerde en haar bestuurders, alsmede de 
afloop ervan.

04-06-2018 
 1

Uit de bij de eigen aangifte faillietverklaring gevoegde overzicht van 
openstaande posten blijkt dat het te vorderen saldo € 29.717,86 bedraagt. De 
grootste openstaande post betreft een vordering op een opdrachtgever 
waarvan het werk stil is komen te liggen. Deze opdrachtgevers hebben 
inmiddels te kennen gegeven een tegenvordering in te zullen dienen waarmee 
zij de openstaande factuur wensen te verrekenen. Uit de door de bestuurders 
verstrekte onderbouwende stukken en facturen zal duidelijkheid moeten 
komen over de inbaarheid van de openstaande posten. 

De curator zal voorts zo spoedig mogelijk onderzoek doen naar de rekening-
courantverhoudingen tussen gefailleerde en haar bestuurders, alsmede de 
afloop ervan.

Enkele opdrachtgevers hebben een schadeclaim ingediend bij de CAR-
verzekeraar (CAR staat voor ‘construction-all-risks’) van HGBC. Eén claim is 
inmiddels afgewikkeld waarbij de verzekeraar een bedrag van € 1.518,07 heeft 
doen toekomen aan de faillissementsboedel. De benadeelde opdrachtgever cq. 
claimant heeft ten aanzien van deze betaling aanspraak gemaakt op 
preferentie ex artikel 3:287 BW (zie 8.4 van dit verslag). Thans zijn twee 
andere CAR-claims nog onder behandeling bij de verzekeraar.”

05-09-2018 
 2

In deze verslagperiode heeft afw ikkeling van de claims door de CAR-
verzekeraar plaatsgevonden. Aan de boedel is door de verzekeraar in totaal 
€ 2.570,07 uitgekeerd. De benadeelde opdrachtgevers cq. claimanten 
hebben ten aanzien van deze betaling aanspraak gemaakt op preferentie ex 
artikel 3:287 BW (zie 8.4 van dit verslag). Nu deze partijen echter meedelen 
in de faillissementskosten kan er geen uitkering aan hen worden gedaan.

07-12-2018
 3



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Onderzoek stukken, correspondentie. 04-06-2018 
 1

Inning schadeuitkering CAR-verzekeraar. 05-09-2018 
 2

Correspondentie en telefonisch overleg in verband met inning 
schadeuitkering CAR-verzekeraar.

07-12-2018
 3

5. Bank/Zekerheden

HGCB houdt rekeningen aan bij Triodos Bank. De curator heeft de bank 
verzocht een opgave te doen van de saldi per datum faillissement, waaruit is 
gebleken dat er ten tijde van de faillietverklaring -per saldo- een klein tekort 
was.

04-06-2018 
 1

Volgens opgave van de bestuurders zijn er geen leasecontracten op naam van 
HGBC afgesloten. Tot op heden is niet gebleken van thans nog lopende 
leasecontracten.

04-06-2018 
 1

De curator heeft Triodos Bank verzocht opgave te doen van eventueel 
verstrekte zekerheden. De bank heeft als reactie hier op geen melding 
gemaakt van enig zekerheidsrecht.

Uit de kolommenbalans 2018 (tot en met april) blijkt dat er waarborgsommen 
ten bedrage van € 5.854,31 zijn verstrekt. Curator zal zo spoedig mogelijk 
onderzoek doen naar deze waarborgsommen alsmede de mogelijkheid om de 
bedragen te innen.

04-06-2018 
 1

Uit het onderzoek is gebleken dat het een waarborgsom aan de verhuurder 
en een borgsom voor een bij de Raad van Arbitrage aanhangige procedure 
betreft. De waarborgsommen zijn reeds voor de uitspraak van het 
faillissement rechtsgeldig verrekend en derhalve voor de boedel niet 
incasseerbaar.

07-12-2018
 3

Er is tot op heden niet gebleken van verstrekte zekerheden. 04-06-2018 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Tot op heden is niet gebleken 
van leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

04-06-2018 
 1

Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht. 04-06-2018 
 1

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten. 04-06-2018 
 1

Vooralsnog niet van toepassing.
04-06-2018 

 1

Onderzoek naar afw ikkeling waarborgsommen en correspondentie. 07-12-2018
 3



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

Zie ook onderhanden werk. Op basis van de door de bestuurders verstrekte 
informatie is de beslissing genomen om het enige nog lopende project niet 
voort te zetten.

04-06-2018 
 1

Doorstarten onderneming

De bestuurders hebben curator desgevraagd laten weten niet bekend te zijn 
met geïnteresseerden voor een doorstart. Evenmin hebben zich eigener 
beweging gegadigden voor een doorstart bij curator gemeld.

04-06-2018 
 1

Geen. 04-06-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

HGBC heeft diverse administratieve bescheiden digitaal aangeleverd. Zodra 
curator de volledige administratie tot zijn beschikking heeft zal hij deze 
alsmede de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader 
onderzoeken.

04-06-2018 
 1

De curator heeft het onderzoek van de administratie en de gang van zaken 
voorafgaande aan het faillissement afgerond. De overgelegde financiële 
administratie is nagenoeg volledig bijgewerkt tot datum faillissement. De 
boekhouding maakt een complete en verzorgde indruk.

07-12-2018
 3



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

Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie zijn de 
jaarrekeningen van 2016, 2015 en 2014 tijdig gedeponeerd.

04-06-2018 
 1

HGBC kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 396 
lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

04-06-2018 
 1

Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat de aandelen zijn volgestort. 04-06-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

De curator heeft in de administratie van gefailleerde geen aanwijzingen 
aangetroffen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

07-12-2018
 3

7.6 Paulianeus handelen
Nee

De curator heeft in de administratie van gefailleerde geen aanwijzingen 
aangetroffen dat sprake is van paulianeus handelen.

07-12-2018
 3

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) worden 
voortgezet.

04-06-2018 
 1

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. 05-09-2018 
 2

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er zijn de curator geen feiten of 
omstandigheden bekend geworden die zouden nopen tot 
aansprakelijkstelling van de (indirect) bestuurders van gefailleerde (of andere 
betrokkenen).

07-12-2018
 3

Bespreking bestuurder, onderzoek registers en stukken. 04-06-2018 
 1

Onderzoek stukken en correspondentie 07-12-2018
 3



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8. Crediteuren

Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m. 
UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.

04-06-2018 
 1

€ 2.747,07

Salaris curator: p.m. 
Claims Agent: € 121,00 + p.m.
UWV € 2.626,07

05-09-2018 
 2

€ 2.750,10

Salaris curator: p.m.
Claims Agent, online crediteurenadministratie € 124,03
UWV: € 2.626,07

07-12-2018
 3

€ 25.485,00

De ingediende vorderingen van de fiscus zien op openstaande aanslagen 
Loonheffingen (€ 2.820,00) en omzetbelasting (€ 22.665,00) voor de periode 
februari en maart 2018. 

Volledigheidshalve merkt curator op dat de naheffingsaanslag omzetbelasting 
voor de periode maart 2018 van € 19.635,00 (inclusief boetes) naar schatting 
is opgelegd omdat over deze periode geen aangifte is gedaan.

04-06-2018 
 1

€ 50.199,00 05-09-2018 
 2

€ 55.999,00

De Belastingdienst heeft een aanvullende vordering ingediend. Het betreft 
een (naar schatting) opgelegde naheffingsaanslag ex artikel 29 lid 7 in 
verband met ten onrechte in vooraftrek gebrachte omzetbelasting van in 
totaal € 5.800,=.

07-12-2018
 3

€ 7.386,65

Loonvordering ex art. 3:288 sub e BW € 6.346,36
Premievordering ex art. 66 lid 3 WW € 1.040,29

05-09-2018 
 2



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

€ 16.010,07

Drie opdrachtgevers hebben ter zake van veroorzaakte schades vorderingen 
bij curator aangemeld en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie ex art. 
3:287 BW.

05-09-2018 
 2

16 04-06-2018 
 1

33 05-09-2018 
 2

34 07-12-2018
 3

€ 113.062,06 04-06-2018 
 1

€ 249.082,43 05-09-2018 
 2

€ 249.387,40 07-12-2018
 3

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke w ijze het 
faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

04-06-2018 
 1

Het ziet er niet naar uit dat bij de afw ikkeling van het faillissement een 
uitkering aan de concurrente crediteuren gedaan zal kunnen worden.

05-09-2018 
 2

Het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan voldoende 
baten (art. 16 Fw.)

07-12-2018
 3

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. Alle 
bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen 
digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen 
de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

04-06-2018 
 1

Onderzoek stukken, correspondentie en het administreren van vorderingen. 05-09-2018 
 2

Administreren van vorderingen en opstellen van crediteurenlijsten. 07-12-2018
 3



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt, 
noch is de curator door derden in rechte betrokken. 

Voor de ten tijde van de uitspraak van het faillissement reeds lopende 
procedures waarbij HGBC is betrokken: zie onderdeel 1. Inventarisatie.

04-06-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de komende periode zal curator zich richten op de verkoop van de 
bedrijfsinventaris. Tevens zal onderzoek gedaan worden naar de openstaande 
debiteuren en -voor zoveel mogelijk- de incasso ter hand worden genomen. 
Voorts zal worden nagegaan of de lopende opdracht al dan niet kan worden 
voortgezet en afgemaakt. Daarna zal curator aanvangen met het onderzoek 
van de administratie, het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het 
inventariseren van de schuldenlast.

04-06-2018 
 1

Onderzoek en evt. incasso betaalde waarborgsom(men), 
rechtmatigheidsonderzoek, afw ikkeling claims CAR-verzekeraar.

05-09-2018 
 2

Het faillissement kan worden afgewikkeld. 07-12-2018
 3

Nog niet bekend. 04-06-2018 
 1

Niet van toepassing. 07-12-2018
 3

Bespreking bestuurder, onderzoek stukken, verslaglegging. 04-06-2018 
 1

Onderzoek stukken, verslaglegging en correspondentie. 07-12-2018
 3

Bijlagen
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