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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Autoschat Tietjerk B.V. tevens h.o.d.n. Schadeherstel Bergum en Carwash
Burgum

05-08-2021 
 1

De besloten vennootschap is gevestigd te Burgum aan de Florynwei 5 (9251 
MP) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01037273. 
Bestuurders van gefailleerde zijn J. Schat Holding B.V.  en de heer J.W. Schat.
Het faillissement is uitgesproken op 5 juli 2021. Bij beschikking van diezelfde 
datum is op verzoek van de curator een afkoelingsperiode voor de duur van 
twee maanden gelast conform artikel 63a van de Faillissementswet. Het 
faillissement is op eigen verzoek van de onderneming uitgesproken.

05-08-2021 
 1

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's, verhuur van 
personenauto's en lichte bedrijfauto's, uitleenbureau.

05-08-2021 
 1

Verslagnummer 3
Datum verslag 03-02-2022
Insolventienummer F.17/21/33
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000194325:F001
Datum uitspraak 05-07-2021

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr R.H. Knegtering
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file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=68402f83-0fcf-e411-9ff5-005056ac6930


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 2.635.102,00 € 82.059,00 € 1.865.227,00

2019 € 2.910.334,00 € 173.385,00 € 1.879.443,00

2020 € 1.850.974,00 € -76.623,00 € 1.253.837,00

2021 € 593.229,00 € -210.575,00 € 1.237.267,00

De cijfers 2021 zijn tot datum faillissement. 05-08-2021 
 1

15 05-08-2021 
 1

€ 58.055,64

Toelichting 
De ING bank heeft het saldo van de rekening-courant ad € 17.681,86 
overgemaakt op de boedelrekening. De debiteuren zijn aangeschreven. Een 
groot aantal heeft inmiddels voldaan op de boedelrekening. Een 
boedelcrediteur, een door de curator ingeschakelde leverancier van 
onderdelen voor de reparatie van voertuigen, is voldaan.

05-08-2021 
 1

€ 65.477,06

Toelichting 
Er zijn meerdere transacties geweest op de boedelrekening. Er is in de 
verslagperiode activa verkocht (vier voertuigen). De verkoopprijzen, in totaal € 
16.440,-, zijn overgemaakt. Tevens hebben verschillende 
prefaillissementsdebiteuren facturen voldaan en heeft de ING het saldo van de 
rekening bijgeschreven. Het voorschot salaris curator is afgeboekt. In opdracht 
van de curator heeft het ICT-bedrijf dat door gefailleerde werd ingezet nog 
een aantal werkzaamheden verricht om de curator toegang tot de digitale 
administratie te verschaffen. De factuur ad € 484,- ter zake verleende diensten 
is door de boedel voldaan.

04-11-2021 
 2

€ 63.538,70

Toelichting 
De Rabobank heeft in het derde kwartaal van 2021 kosten in rekening 
gebracht ad € 15,90. De deurwaarderskosten en griffierechten zijn betaald 
vanaf de faillissementsrekening ter zake de door de curator aangespannen 
procedure tegen Bas Autoverhuur BV.

03-02-2022
 3



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
5-7-2021

t/m 
2-8-2021

05-08-2021 
 1

van 
3-8-2021

t/m 
2-11-2021

04-11-2021 
 2

van 
3-11-2021

t/m 
2-2-2022

03-02-2022
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 147 uur 35 min

2 108 uur 35 min

3 48 uur 45 min

totaal 304 uur 55 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

- bijeenkomsten ter plaatse bij gefailleerde;
- inventarisatie;
- inventarisatie/studie crediteuren-en debiteurenlijsten;
- aanschrijven cre- en debiteuren.
- contact verhuurder;
- contact werknemers, UWV;
- contact rc;
- opstellen ontslagbrieven;

05-08-2021 
 1

- correspondentie divers;
- inventarisatie divers;
- schriftelijk rappelleren en telefonisch contact debiteuren;
- correspondentie met betrekking tot verkoop activa;
- correspondentie en telefonisch overleg bestuurder failliet;
- studie onderzoek rechtmatigheid;
- financieel onderzoek.
- procedures.
- correspondentie en telefonisch contact in verband met activa, huur, EVB's, 
crediteuren;
- diverse besprekingen;
- contacten in verband met activiteiten Friesland Lease (auto's ter plaatse).

04-11-2021 
 2

- correspondentie met bestuurder en diens advocaat;
- bespreking met bestuurder failliet en diens advocaat;
- opstellen (proces)stukken met betrekking tot procedure Bas Autoverhuur 
B.V.;
- intern overleg;
- correspondentie crediteuren;
- onderzoek vorderingen;
- contact boekhouder.

03-02-2022
 3

1. Inventarisatie

De besloten vennootschap Autoschat Tietjerk B.V. is opgericht op 27 maart 
1991. Bestuurders zijn J. Schat Holding B.V. en de heer J.W. Schat.

05-08-2021 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde is betrokken in een drietal lopende procedures. 05-08-2021 
 1

De curator heeft zich (deels) gesteld in de procedure tegen Weide 
Ontw ikkeling B.V. c.s.  De curator is niet verschenen in conventie; de curator 
zou in reconventie verweer voeren tegen de vordering die door Weide 
Ontw ikkeling B.V. is ingesteld tegen gefailleerde. Echter heeft de curator op 
een later moment het standpunt ingenomen - na de conclusie van antwoord in 
conventie tevens van eis in voorwaardelijke reconventie - dat hij geen verweer 
zal voeren ten aanzien van de reconventionele vordering.

04-11-2021 
 2

Gefailleerde had de gebruikelijke verzekeringen voor ondernemingen in deze 
branche. De verzekeringen worden geïnventariseerd.

05-08-2021 
 1

Voor zover sprake was van lopende verzekeringen zijn deze opgezegd. 04-11-2021 
 2

Er is sprake van een huurovereenkomst met betrekking tot het pand aan de 
Florynwei 5 te Burgum. Met toestemming van de rechter-commissaris is de huur 
opgezegd tegen 31 oktober 2021, of zoveel eerder als partijen overeenkomen.

05-08-2021 
 1

Partijen zijn een eerdere opzegging van de huur overeengekomen. Op 17 
augustus 2021 is het gehuurde opgeleverd.

04-11-2021 
 2



1.5 Oorzaak faillissement

Autoschat Tietjerk B.V., de concernvennootschappen en de bestuurder 
bankierden bij de Rabobank. Er liepen diverse financieringen, onder meer 
vanwege de realisatie van het bedrijfspand in 2008. In mei 2020 is er een 
vaststellingsovereenkomst gesloten met de Rabobank, waarbij de volledige 
schuld aan de Rabobank is afgekocht, en waarbij de bank een deel van haar 
vordering heeft kw ijtgescholden. De activa van gefailleerde, de 
groepsvennootschappen, en enkele activa van de bestuurder privé, zijn tegen 
liquidatiewaarde verkocht aan een derde en terug gehuurd. Met de 
verkoopopbrengst is de schuld aan de bank betaald. 

De koper van de activa, Weide Ontw ikkeling B.V., heeft in oktober 2020 het 
bedrijfspand aan de Florynwei 5 te Burgum, waar gefailleerde haar eigendom 
dreef, verkocht aan een derde, BKD Vastgoed B.V. Met Weide Ontw ikkeling B.V. 
en met BKD Vastgoed B.V. kreeg gefailleerde vervolgens een discussie over de 
uitgangspunten bij de transactie in mei 2020 en de verdeling van kosten die 
gefailleerde had in verband met het inmiddels van BKD Vastgoed B.V. gehuurde 
bedrijfspand. Gefailleerde heeft de huurbetaling opgeschort, waarna de 
verhuurder een ontruimingskortgeding is gestart. Dit heeft geresulteerd in een 
kort geding vonnis waarbij gefailleerde het gehuurde binnen twee weken na 
betekening van het vonnis diende te verlaten. Omdat dat het einde van de 
onderneming betekent, heeft de bestuurder het faillissement aangevraagd. 

Naar de overdracht in 2020 en de relatie tussen huurder en verhuurder zal nog 
nader onderzoek worden gedaan.

05-08-2021 
 1



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

2. Personeel

Personeelsleden 
12

Toelichting 
Op het uittreksel van de KvK staan vermeld dat er 15 werknemers in dienst 
zijn. Momenteel zijn er 12 werknemers in dienst. Met toestemming van de 
rechter-commissaris van 5 juli 2021 is de werknemers bij schrijven van 6 juli 
2021 de arbeidsovereenkomst opgezegd.

05-08-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

6-7-2021 12

totaal 12

- contact rechter-commissaris;
- opstellen ontslagbrief;
- telefonisch contact werknemers.
- contact UWV.

05-08-2021 
 1

- contact werknemer;
- contact UWV.

04-11-2021 
 2

3. Activa

Gefailleerde huurde het bedrijfspand. De huur is inmiddels opgezegd. 05-08-2021 
 1

Op 17 augustus 2021 is het gehuurde aan verhuurder opgeleverd. 04-11-2021 
 2



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

- inventarisatie huur;
- opzegging huur.

05-08-2021 
 1

- gesprekken verhuurder. 04-11-2021 
 2

De bedrijfsmiddelen van Autoschat Tietjerk B.V. zijn in mei 2020, tegelijk met 
de afkoop van de Rabobank, overgedragen. Over de overdracht wordt nog 
geprocedeerd. De curator moet zich nog uitlaten over het overnemen van deze 
procedures.

05-08-2021 
 1

De curator heeft de procedure voor wat betreft de overdracht van de 
inventaris niet overgenomen. Derhalve is het standpunt ingenomen dat geen 
sprake was van bedrijfsmiddelen die eigendom zijn van gefailleerde.

04-11-2021 
 2

De eigendomsoverdracht is, voor zover de curator kan nagaan, reëel geweest 
en staat derhalve in de weg aan het bodemvoorrecht van de fiscus.

05-08-2021 
 1

- onderzoek;
- gesprekken gefailleerde en andere partijen bij overdracht.

04-11-2021 
 2

Het garagebedrijf had nauwelijks actuele voorraad. Enerzijds is in mei 2020 
ook alle voorraad overgedragen, maar anderzijds hield het garagebedrijf 
weinig voorraad aan omdat auto onderdelen altijd op korte termijn geleverd 
kunnen worden. 

Er was wat onderhanden werk, bestaande uit op het moment van faillissement 
in uitvoering zijnde reparaties en kort daarna ingeplande reparaties. Tot en 
met 7 juli 2021 zijn de werkzaamheden nog uitgevoerd.

05-08-2021 
 1

- inventarisatie onderhanden werk. 05-08-2021 
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Mercedes E270 € 370,00

Atego € 10.285,00

Mercedes Citan € 4.235,00

Ford Transit € 1.550,00

totaal € 16.440,00 € 0,00

n.v.t. 05-08-2021 
 1

- onderzoek;
- correspondentie gegadigden;
- correspondentie rechter-commissaris.
- correspondentie in verband met eigendommen derden;
- contacten in verband met opslag autobanden.

04-11-2021 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Gefailleerde heeft debiteurenlijsten verstrekt. De debiteuren zijn door de 
curator aangeschreven met verzoek de reeds verzonden facturen en de 
facturen terzake onderhanden werk te voldoen op de boedelrekening.

Overigens zijn in mei 2020 ook alle debiteuren overgedragen. De door de 
curator geïncasseerde debiteuren zijn van recentere datum.

05-08-2021 
 1

Het overgrote deel van de prefaillissementsdebiteuren heeft inmiddels de 
vorderingen van gefailleerde voldaan op de boedelrekening. Na overleg met de 
bestuurder van gefailleerde zijn met een aantal debiteuren regelingen 
getroffen. Een klein aantal debiteuren had een voor verrekening vatbare 
vordering en een klein aantal debiteuren is oninbaar gebleken.

04-11-2021 
 2

- inventarisatie debiteuren;
- aanschrijven debiteuren;
- controleren betalingen.

05-08-2021 
 1

- onderzoek debiteuren;
- bijwerken debiteurenlijsten;
- rappelleren debiteuren en telefonisch contact;
- overleg curator;
- contact en overleg bestuurder failliet.

04-11-2021 
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 
n.v.t.

05-08-2021 
 1

n.v.t. 05-08-2021 
 1

n.v.t. 05-08-2021 
 1



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t. 05-08-2021 
 1

Enkele leveranciers hebben een beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud. 
Deze worden door de curator geïnventariseerd en afgehandeld.  

05-08-2021 
 1

De eigendomsvoorbehouden die bij de curator bekend zijn zijn grotendeels 
afgehandeld.

04-11-2021 
 2

n.v.t. 05-08-2021 
 1

n.v.t. 05-08-2021 
 1

Toelichting 
n.v.t.

05-08-2021 
 1

n.v.t. 05-08-2021 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement werden er bij een aantal 
auto's reparaties uitgevoerd en stonden er enkele reparaties in de planning in 
de dagen erna. Tot en met woensdag 7 juli 2021 zijn de reparaties uitgevoerd, 
daarna is de werkplaats gesloten.

05-08-2021 
 1



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

De curator heeft de administratie bijgehouden van de uitgevoerde 
werkzaamheden.

05-08-2021 
 1

- overleg personeel;
- overleg opdrachtgevers;
- overleg leveranciers.

05-08-2021 
 1

Doorstarten onderneming

n.v.t. 05-08-2021 
 1

Hoewel de mogelijkheid van een doorstart is onderzocht, is dit uiteindelijk niet 
haalbaar gebleken.

04-11-2021 
 2

n.v.t. 05-08-2021 
 1

Toelichting 
n.v.t.

04-11-2021 
 2

Toelichting 
n.v.t.

04-11-2021 
 2

verslagperiode 1:
- onderzoek en gesprekken in verband met mogelijkheid doorstart.

04-11-2021 
 2

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 05-08-2021 
 1



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

8.1 Boedelvorderingen

De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 5 november 2020. 05-08-2021 
 1

In onderzoek. 05-08-2021 
 1

De laatst gepubliceerde jaarrekening vermelde in de verklaring van de 
accountant dat het negatieve eigen vermogen een onzekerheid van 
materiaal belang is op grond waarvan gerede tw ijfel zou kunnen bestaan 
over de continuïteit van het geheel van werkzaamheden van de failliet. 
Daarbij is opgemerkt dat de verwachting is dat de kasstroom zich positief kan 
ontw ikkelen. 

03-02-2022
 3

In onderzoek. 05-08-2021 
 1

Voor zover te controleren is, zijn de aandelen volgestort. Overigens zou een 
eventuele vordering voortvloeiende uit het niet voldaan hebben aan de 
stortingsplicht reeds verjaard zijn. 

03-02-2022
 3

Toelichting 
In onderzoek.

05-08-2021 
 1

In onderzoek 05-08-2021 
 1

- studie concernvorderingen;
- onderzoek administratie';
- onderzoek rechtmatigheid.

04-11-2021 
 2

8. Crediteuren



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

€ 32.443,13

Toelichting 
Verhuurder heeft in verband met de opzegging van de huurovereenkomst een 
boedelvordering ingediend.

05-08-2021 
 1

Toelichting 
Een debiteur stelt een (beperkte) boedelvordering te hebben over de 
opzegtermijn van gehuurde goederen. Een exacte boedelvordering volgt in de 
komende verslagperiode.

04-11-2021 
 2

€ 89.469,88

Toelichting 
Bij schrijven van 5 november 2021 heeft het UWV haar boedelvordering 
ingediend ad € 51.930,78. In een brief van 26 januari 2022 zijn de 
vorderingen aangevuld. De boedelvordering van het UWV is thans genoteerd 
voor € 56.352,01. Ook de exacte boedelvordering van voornoemde crediteur 
(abusievelijk wordt hierboven van debiteur gesproken) is genoteerd. 

03-02-2022
 3

€ 394.798,00

Toelichting 
De loonheffingen over een aantal jaren zijn niet door gefailleerde afgedragen. 

05-08-2021 
 1

€ 424.742,55

Toelichting 
De vordering van de fiscus ziet op loonheffingen over diverse jaren, 
motorrijtuigenbelasting en aansprakelijkheid op grond van art. 43 IW 
(omzetbelasting). 

04-11-2021 
 2

Toelichting 
Nog niet bekend.

05-08-2021 
 1

€ 3.353,28

Toelichting 
Het UWV heeft bij schrijven van 5 november 2021 haar preferente vordering 
ingediend. De vordering is aangevuld/gewijzigd bij brief van 26 januari 2022.

03-02-2022
 3

Toelichting 
Nog niet bekend.

05-08-2021 
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

26 05-08-2021 
 1

36 04-11-2021 
 2

40 03-02-2022
 3

€ 58.619,50 05-08-2021 
 1

€ 83.809,09 04-11-2021 
 2

€ 1.041.317,24

Toelichting 
Het UWV heeft een concurrente vordering ingediend van € 18.957,97 in 
verband met pensioenpremie ex artikel 66 lid 2 WW. Daarnaast heeft de 
curator vorderingen van zakenpartners van de failliet genoteerd als voorlopig 
erkend.  

03-02-2022
 3

De verwachte w ijze van afw ikkeling is nog niet bekend. 05-08-2021 
 1

- inventarisatie crediteuren;
- aanschrijven crediteuren;
- telefonisch contact;
- plaatsen op de diverse lijsten.

05-08-2021 
 1

- telefonisch/schriftelijk contact;
- plaatsen op diverse lijsten;
- onderzoek vorderingen.

04-11-2021 
 2

- schriftelijk contact;
- plaatsen op diverse lijsten;
- onderzoek vorderingen.

03-02-2022
 3

9. Procedures



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Gefailleerde was betrokken in een aantal procedures:
1) Een procedure tegen Weide Ontw ikkeling, haar bestuurder en haar financier 
over de transactie in mei 2020. De overdracht van de privé woning, enkele 
percelen en de inventaris van gefailleerde wordt aangevochten.
2) Een procedure met een zakenrelatie, De Poel Import en Export B.V., over de 
eigendom van een Mercedes koelwagen.
3) Een procedure met BKD Vastgoed B.V. over de eigendom van de inventaris.
De bestuurder van gefailleerde heeft de transactie uit mei 2020, 
aangevochten. Er wordt geprocedeerd tegen de koper, alsmede tegen de 
bestuurder van de koper, een zakenrelatie die de koper heeft aangebracht, de 
huidige eigenaar van het bedrijfspand en een persoon die enkele percelen 
grond heeft overgenomen van de koper.

05-08-2021 
 1

Namens de curator is een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank 
Noord-Nederland, sector kanton, locatie Leeuwarden tegen Bas Autoverhuur. 
Laatstgenoemde procedure behelst een vordering van de boedel op Bas 
Autoverhuur ad € 14.039,19. De zaak staat medio februari 2022 op de rol 
voor conclusie van antwoord. Onder Bas Autoverhuur is in het kader van 
deze procedure conservatoir beslag gelegd.

03-02-2022
 3

Waar het in de procedures met name over gaat, is dat gefailleerde, althans de 
bestuurder van gefailleerde van mening is dat de overdracht uit mei 2020 
teruggedraaid moet worden en dat hij met terugwerkende kracht weer 
eigenaar zou moeten worden van alle activa.

05-08-2021 
 1

Op 4 augustus 2021 moet de curator zich uitlaten of hij zich in de 
eerstgenoemde procedure zou w illen stellen. De andere procedures zijn 
geschorst.

05-08-2021 
 1

Zie onder 1.2. 04-11-2021 
 2

- onderzoek en standpuntbepaling inzake procedures. 05-08-2021 
 1

- onderzoek en standpunt curator in procedure 04-11-2021 
 2

- opstellen (proces)stukken en diverse werkzaamheden met betrekking tot 
procedure tegen Bas 
  Autoverhuur.

03-02-2022
 3



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De gebruikelijke onderzoeken worden verricht. Daarnaast is er sprake van de 
lopende procedure tegen Bas Autoverhuur.

03-02-2022
 3

Nog niet bekend. 05-08-2021 
 1

3-5-2022 03-02-2022
 3

- opstellen verslag;
- opstellen financieel verslag.

05-08-2021 
 1

Bijlagen


	Betreft
	Algemene gegevens
	Naam onderneming
	Gegevens onderneming
	Activiteiten onderneming
	Financiële gegevens
	Toelichting financiële gegevens
	Gemiddeld aantal personeelsleden
	Boedelsaldo
	Verslagperiode
	Bestede uren
	Toelichting bestede uren

	1. Inventarisatie
	1.1 Directie en organisatie
	1.2 Lopende procedures
	1.3 Verzekeringen
	1.4 Huur
	1.5 Oorzaak faillissement

	2. Personeel
	2.1 Aantal ten tijde van faillissement
	2.2 Aantal in jaar voor faillissement
	2.3 Ontslagaanzegging
	2.4 Werkzaamheden personeel

	3. Activa
	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

	4. Debiteuren
	4.1 Debiteuren
	Toelichting debiteuren
	4.2 Werkzaamheden debiteuren

	5. Bank/Zekerheden
	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

	6. Voortzetten/doorstart onderneming
	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. Rechtmatigheid
	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

	8. Crediteuren
	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

	9. Procedures
	9.1 Naam wederpartijen
	9.2 Aard procedures
	9.3 Stand procedures
	9.4 Werkzaamheden procedures

	10. Overig
	10.1 Plan van aanpak
	10.2 Termijn afwikkeling faillissement
	10.3 Indiening volgend verslag
	10.4 Werkzaamheden overig

	Bijlagen
	Bijlagen


