
 

 

 

Faillissementsnummer: 

FAILLISSEMENTS(EIND)VERSLAG  

Datum faillissement: 17 maart 2020 

Verslagnummer: 6 

Datum verslag: 22 april 2022 

Curator: mr. G. te Biesebeek 

R-C: mr. S.J.O. de Vries 

 

Naam onderneming Werbri Trading B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Werbri Trading B.V. statutair gevestigd te Helmond en 

kantoorhoudende te (5709 EK) Helmond aan Rakthof nr. 

15, ingeschreven in bet handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 17041606 (hierna: “Werbri 

Trading” of “gefailleerde”). 

Activiteiten onderneming De bedrijfsomschrijvingen in de Kamer van Koophandel 

luiden: “Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige 

goederen” en “Financiële holdings”. Werbri Trading B.V. 

vormt volgens artikel 2:24b BW een groep met WBM 

Holding B.V. en Werbri Medical B.V., die beiden ook in staat 

van faillissement verkeren. 

Gefailleerde is eigenaar van het onroerend goed van 

waaruit de onderneming van Werbri Medical Systems B.V. 

werd uitgeoefend.   
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2017 € 126.000,- -/- € 83.138,- € 4.878.386,- 

2018 € 123.500,- -/- € 67.845,- € 4.637.993,- 

2019 € 120.000,-  € 119.783,90  €  
 

Toelichting financiële gegevens De administratie is bijgewerkt tot en met 31 december 

2018. Over 2019 en 2020 is geen of onvoldoende 

administratie gevoerd. De gegevens zijn ontleend aan de 

vastgestelde jaarrekening 2018 en de interne balans- en 

winst en verliesrekening over 2019. 

Personeel gemiddeld aantal geen 

Boedelsaldo Nihil 

 

Verslag 2: 

€ 43.218,53 

 

Verslag 3: 

€ 17.993,93 

 

Verslag 4: 

€ 15.811,11 

 

Verslag 5: 

€ 36.934,19 

 

Verslag 6: 



 

 

 

Faillissementsnummer: 

€ 36.951,49 

  

Verslagperiode 17 maart 2020 – 31 maart 2020 

 

Verslag 2: 

1 april 2020 – 15 september 2020 

 

Verslag 3: 

16 september 2020 – 28 februari 2021 

 

Verslag 4: 

1 maart 2021 – 31 augustus 2021 

 

Verslag 5: 

1 september 2021 – 28 februari 2022 

 

Verslag 6: 

1 maart 2022 – 22 april 2022 

Bestede uren in verslagperiode 24:45 uren 

 

Verslag 2: 

48 uur en 5 minuten. 

 

Verslag 3: 

17 uur en 10 minuten 

 

Verslag 4: 

11 uur en 45 minuten 

 

Verslag 5: 

2 uur en 20 minuten 

 

Verslag 6: 

@@ uur en @@ minuten  
Toelichting bestede uren   Verwezen wordt naar de ingediende urenspecificatie. 

 

Verslag 2: 

Een substantieel van de tijd is besteed aan de verkoop van 

het bedrijfspand en de afwikkeling van de tussentijds 

toegebrachte schade. 

 

Verslag 4: 

De bestede tijd tijdens het verslag heeft met name 

betrekking op de afwikkeling van de Duitse 

dochtervennootschap en het incasseren van de vordering op 

de nalatenschap van wijlen de heer Brettler. 

 

1 Inventarisatie   

 



 

 

 

Faillissementsnummer: 

1.1 Directie en organisatie Enig bestuurder was de heer B., die op 11 maart 2020 is 

overleden. Enig aandeelhouder van de vennootschap is 

Stichting Administratiekantoor Werbri (KvK: 41093712) 

waarvan op haar beurt enig bestuurder de heer B. was. 

1.2 Lopende procedures Voor zover thans bekend zijn/worden door gefailleerde de 

volgende procedures gevoerd: 

a. Een bodemprocedure en een Kort Geding procedure 

tegen P.D.B.O. Finance B.V. 

b. Een bodemprocedure voor een Duitse rechter tegen 

de heer B. (niet zijnde de voormalige bestuurder). 

De procedures onder a. zijn afgerond en onherroepelijk. De 

procedure onder b. is nog gaande en de curator dient nog 

te beoordelen of het voort zetten daarvan zinvol is. 

 

Verslag 2: 

Na beoordeling van de inmiddels gewisselde processtukken 

heeft de curator afgezien van het overnemen/voortzetten 

van de in Duitsland gevoerde procedure. De curator heeft 

deze procedure als onvoldoende kansrijk beoordeeld, zulks 

mede gelet op de in Nederland gewezen vonnissen.  
1.3 Verzekeringen Diverse verzekeringen zijn afgesloten op naam van 

gefailleerde. De curator heeft alle verzekeringen opgezegd 

met uitzondering van de verzekeringen met betrekking tot 

het onroerend goed en de daarin aanwezig inventaris. 

 

Verslag 2: 

Na verkoop van het bedrijfspand zijn ook de overige 

verzekeringen beëindigd. 

 

Verslag 3: 

Aan premies werd € 3.018,97 gerestitueerd.  
1.4 Huur Het bedrijfspand, gelegen aan de Rakthof nr. 15 te 

Helmond wordt verhuurd aan Werbri Medical Systems B.V. 

 

Verslag 2: 

Het bedrijfspand is op 10 juli 2020 notarieel overgedragen 

aan een derde, waarmee er ook een einde kwam aan de 

huurovereenkomst met Werbri Medical Systems B.V. 

 

Verslag 4: 

Over de boedelperiode heeft de schuldenaar jegens de 

boedel van Werbri Medical Systems B.V aanspraak gemaakt 

op de te betalen huurpenningen, die vermoedelijk deels 

door laatstgenoemde kunnen worden voldaan. 

 

Verslag 5: 

Aan de boedel is € 21.105,96 inclusief b.t.w. aan huur 

betaald vanuit de boedel van Werbri Medical Systems B.V. 



 

 

 

Faillissementsnummer: 

Het faillissement van Werbri Medical Systems B.V. werd op 

25 januari 2022 opgeheven wegens gebrek aan baten. 

1.5 Oorzaak faillissement De aan failliet gelieerde entiteit Werbri Medical Services 

B.V. kampte volgens de (eigen) aanvraag waarop het 

faillissement werd uitgesproken al enige tijd met een 

afnemende omzet/afzet van medische apparatuur in een 

steeds competitievere markt. Zij richtte zich met name op 

de Duitse markt. Vanwege deze afnemende markt en mede 

vanwege de slechte gezondheid van de bestuurder zag de 

aandeelhouder / bestuurder zich genoodzaakt om het 

faillissement van de holding, van gefailleerde en van de 

vastgoedvennootschap Werbri Trading B.V. aan te vragen. 

  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Geen 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Geen  

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing. 
2.4 Werkzaamheden 

 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedel

bijdr. 

Bedrijfspand  3 hypothecaire 

inschrijvingen ten 

bedrage van in 

totaal ruim € 

2.000.000,- 

 

 

3.2 Toelichting onroerende 

zaken 
In opdracht van de gefailleerde en in samenspraak met de 

Bank als hypotheekhouder was het bedrijfspand gelegen 

aan de Rakthof 15-16a te Helmond op het moment van het 

uitspreken van het faillissement al getaxeerd, zulks met het 

oog op de voorgenomen verkoop van het pand. In het 

kader van de verkoop was ten tijde van het uitspreken van 

het faillissement een zogenaamde inschrijvingsprocedure 

gaande. Op dit moment is nog niet bekend of het pand op 

korte termijn verkocht kan worden. 

3.3 Werkzaamheden Met betrekking tot het pand heeft overleg plaats gevonden 

met de Rabobank als hypotheekhouder en de makelaar als 

ingeschakelde makelaar. Voorts heeft de curator enkele 

mogelijke kandidaten in de gelegenheid gesteld om het 

pand te bezichtigen.  

 

Verslag 2: 
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Het bedrijfspand werd uiteindelijk – nadat vergeefs een 

openbare inschrijving was gehouden – onderhands verkocht 

voor een koopprijs van € 1.000.000,- k.k.. Voorafgaande 

aan de levering werden de inventaris en de machines uit 

het bedrijfspand, eigendom van Werbri Medical Systems 

B.V. verkocht, bij gelegenheid waarvan door het 

ingeschakelde veilingbureau schade aan het bedrijfspand 

werd toegebracht. Nadat de koper de curator ter zake 

aansprakelijk had gesteld, is er uiteindelijk een schikking 

tussen de betrokken partijen getroffen aldus dat het 

veilingbureau de schade van de koper heeft vergoed. 

 

Verslag 3: 

Met de opbrengst van het bedrijfspand werd de vordering 

van de Bank als pand- en hypotheekhouder voldaan. De 

overwaarde werd aan de boedel overgemaakt.  
 

Bedrijfsmiddelen 

3.4 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

n.v.t.   
 

3.5 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 

 

3.6 Bodemvoorrecht fiscus 
 

3.7 Werkzaamheden 
 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.8 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

n.v.t.   
 

3.9 Toelichting voorraad 
 

3.10 Werkzaamheden 
 

 

Andere activa 

3.11 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Aandelen(5%)  

in P.D.B.O. 

Finance B.V.  

 € 2.500,-  

Aandelen 

(100%) in 

Werbri 

Medical 

Systems 

GmbH 

nihil  

 

3.12 Toelichting andere activa Aandelen P.D.B.O. Finance B.V. 

 

P.D.B.O. Finance B.V. heeft een substantiële vordering op 

gefailleerde. Deze vordering lijkt niet voldaan te kunnen 

worden, hetgeen mede tot gevolg heeft dat het eigen 

vermogen van P.D.B.O.  Finance B.V. negatief is en de 

aandelen vermoedelijk geen of slechts een geringe waarde 

vertegenwoordigen.  



 

 

 

Faillissementsnummer: 

 

Aandelen Werbri Medical Systems GmbH. 

 

In Duitsland leverde gefailleerde haar apparatuur via de 

Duitse vennootschap Werbri Medical Systems GmbH aan de 

in Duitsland gevestigde eindgebruikers. Deze Duitse 

vennootschap heeft de jaarrekening over 2018 niet 

gedeponeerd. Bestuurder van deze Duitse vennootschap 

was wijlen de heer B. Volgens de jaarrekening 2018 van de 

gefailleerde bedroeg het eigen vermogen van de Duitse 

vennnootschap ultimo 2018 € 206.436,-  
3.13 Werkzaamheden De directie van P.D.B.O. Finance B.V. heeft de curator op 

zijn statutaire aanbiedingsplicht gewezen. 

 

Ten aanzien van Werbri Medical Systems GmbH heeft de 

curator de erfgenamen van wijlen de heer B. gewezen op 

de schending van de deponeringsplicht en het feit dat 

daarover in Duitsland een strafprocedure gaande is. 

 

Verslag 3: 

De curator heeft de aandelen in P.D.B.O. Finance B.V. met 

toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor € 

2.500,- 

De curator heeft – hoewel er wellicht niet direct sprake is 

van een boedelbelang – toestemming aan de rechter-

commissaris gevraagd om het faillissement van Werbri 

Medical Systems GmbH te realiseren. Werbri Medical 

Systems GmbH heeft een vordering van meer dan € 

1.500.000,- op de gefailleerde Werbri Medical Systems 

B.V., welke vordering niet zal worden voldaan. Dit betekent 

dat er bij de Duitse vennootschap per saldo geen sprake is 

van een positief eigen vermogen, maar van een 

substantieel negatief eigen vermogen. Naar Duits recht is in 

dat geval de aandeelhouder, bij gebreke van een 

bestuurder, gehouden om het faillissement van haar 

deelneming te realiseren. Deze verplichting is strafrechtelijk 

gesanctioneerd mocht er niet aan voldaan worden. Voorts is 

in België een voertuig toebehorende aan de Duitse GmbH  

aangetroffen. Dit alles maakt dat de curator de Rechter-

commissaris verzocht heeft om het faillissement van de 

Duitse vennootschap te realiseren, waarbij gelet op de 

stand van de boedel de kosten per saldo voor rekening van 

de Nederlandse fiscus komen. 

 

Verslag 4: 

De Duitse rechtbank heeft uiteindelijk op verzoek van de 

curator, zulks met tussenkomst van een Duitse advocaat, 

de Duitse vennootschap ontbonden in plaats van het 

faillissement daarvan uitgesproken. 
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4 Debiteuren    

 

4.1 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Handelsdebiteuren   

Lening op 

bestuurder B. 

  

Vordering in 

rekening-courant 

op B. 

  

Vordering op 

Belastingdienst 

  

Vordering ter zake 

huur 

  

 

4.2 Toelichting debiteuren Handelsdebiteuren. 

 

Volgens de interne balans ultimo 2019 bedroeg de hoogte 

van de debiteuren € 17.081,-. De werkelijke hoogte is 

onbekend omdat de administratie over 2020 niet is 

bijgewerkt. 

 

Lening bestuurder/nalatenschap. 

 

Aan wijlen de bestuurder B. zijn leningen ter waarde van in 

totaal € 3.120.000,- verstrekt zonder dat daarvoor 

deugdelijke zekerheden zijn verstrekt. 

 

Rekening-courant bestuurder / nalatenschap 

 

Volgens de balans ultimo 2019 heeft de gefailleerde een 

bedrag van € 570.541,96 in rekening courant van wijlen de 

bestuurder te vorderen. De opgenomen gelden 2020 zijn 

nog niet in deze stand verwerkt. 

 

Vordering op belastingdienst. 

 

Volgens de balans 2018 en de interne balans 2019 is er nog 

een vordering uit hoofde van de vennootschapsbelasting op 

de Belastingdienst. 

 

Verslag 2: 

Huur 

Ter zake huur over de boedelperiode heeft de schuldenaar 

van Werbri Medical Systems B.V. te vorderen een bedrag 

van € 40.000,- excl. b.t.w. 

  
4.3 Werkzaamheden Met betrekking tot de respectievelijke vorderingen op de 

nalatenschap van de heer B. is via haar advocaat contact 

gezocht met de weduwe van de heer B.. De Bank heeft de 

curator verzocht om de debiteuren, voor zover nog niet 

geïnd, te innen. 

 

Verslag 2: 

De curator heeft een Belgische advocaat ingeschakeld om 

de verhaalsmogelijkheden van de nalatenschap van de 

bestuurder te onderzoek, daarover overleg gehad met de 
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advocaat van de hypotheekhouder (die een hypothecaire 

lening in privé aan wijlen de bestuurder heeft verstrekt), en 

een Belgische en een Nederlands notaris en is feitelijk in 

afwachting van de benoeming van een Belgische 

vereffenaar, nu de erfgenamen van wijlen de bestuurder 

diens nalatenschap hebben verworpen. Omdat zich in de 

nalatenschap een met hypotheek belast pand bevindt en de 

hypotheekhouder het meeste belang heeft bij de benoeming 

van een vereffenaar, heeft de curator het initiatief tot het 

indienen van daartoe strekkend verzoek bij de 

hypotheekhouder neergelegd.  

 

Verslag 3: 

De rechtbank te Antwerpen heeft inmiddels op verzoek van 

de hypotheekhouder een curator van de onbeheerde 

nalatenschap van wijlen de heer Brettler aangesteld. Met 

haar heeft de curator overleg gepleegd. Op korte termijn 

wordt de woning van wijlen de heer Brettler verkocht en 

bestaat er vermoedelijk zicht op de vraag of de boedel nog 

gelden uit de onverdeelde nalatenschap van de heer 

Brettler kan verwachten. 

 

Verslag 4: 

Van de curator van de onbeheerde nalatenschap van wijlen 

de heer Brettler heeft de curator een boedelbeschrijving 

mogen ontvangen. Hoewel zulks uitdrukkelijk is gevraagd, 

heeft de curator nog geen antwoord gekregen op de vraag 

of een uitkering vanuit de nalatenschap (m.n. verkoop 

woning) is te verwachten. 

 

De curator heeft een teruggave bericht VPB mogen 

ontvangen, doch de gelden heeft de boedel tot op heden 

nog niet ontvangen. De fiscus is gevraagd wanneer deze 

gelden te ontvangen zijn. 

 

Verslag 5: 

 

De curator is nog in afwachting van de reactie van de 

Belgische curator omtrent de vraag of vanuit die 

nalatenschap wel of niet een uitkering is te verwachten. 

 

De fiscus heeft de curator medegedeeld dat de teruggave 

VPB verrekend met vorderingen op Werbri Medical systems 

B.V. en de schuldenaar. 

 

Verslag 6: 

De Belgische curator heeft aangegeven dat zij gelet 

op de stand van de door haar beheerde boedel vanuit 

de nalatenschap van de heer Brettler geen uitkering 

verwacht voor Werbri Trading B.V., zodat daarmee 

het faillissement voor afwikkeling gereed is.  
 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
De Rabobank heeft een vordering van € 262.026,54. 
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Voorts heeft de rabobank een vordering van € 666.432,06 

op Werbri Medical Systems B.V. en WBM Holding B.V., 

waarvoor de gefailleerde middels een hypotheek op haar 

pand een hypothecaire zekerheid heeft afgegeven. 

 

Verslag 2: 

Met de verkoop van het bedrijfspand is de gehele schuld 

aan de Rabobank ingelost.  

 

Verslag 3: 

Het surplus ad. € 27.781,81 heeft de Bank aan de boedel 

afgedragen.  
5.2 Leasecontracten Geen voor zover bekend. 
5.3 Beschrijving zekerheden Hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand aan de 

Rakthof nr. 15 te Helmond 

Verpanding van de voorraden en inventaris van gefailleerde 

en Werbri Medical Systems B.V. 

Verpanding van de vorderingen van gefailleerde en Werbri 

Medical Systems B.V. 

5.4 Separatistenpositie Nog niet bekend.  
5.5 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing. 

5.6 Retentierechten Niet van toepassing. 

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing 

5.8 Boedelbijdragen (Nog) niet van toepassing. 

5.9 Werkzaamheden Gebruikelijke intake werkzaamheden. Onder andere 

inventarisatiegesprek met gefailleerde, opvragen 

administratie, bestuderen documentatie aanvraag 

faillissement. De curator heeft tevens enkele malen overleg 

gehad met de Rabobank. 

 

Verslag 2: 

Met de bank heeft frequent overleg plaats gevonden over 

de verkoop van het bedrijfspand, de aangebrachte schade 

en de afwikkeling daarvan (die ook in het belang van de 

Bank plaats vond). 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. 

 Financiële verslaglegging 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing. 

 Verantwoording  

 Opbrengst  

 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  
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7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Tot 31 december 2019 lijkt grotendeels aan de 

administratieverplichting te zijn voldaan, althans de rechten 

en verplichtingen na 1 januari 2019 kunnen relatief 

eenvoudig aan de hand van de verwerkte en te verwerken 

administratie worden gekend, zodat aan de 

boekhoudverplichting is voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen werden immer tijdig opgemaakt en 

gedeponeerd. 

7.3 Goedk. verkl. accountant Niet van toepassing 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
De gefailleerde werd in 1979 opgericht zodat – voor zover 

niet aan de volstortingsplicht is voldaan – de daaruit 

voortvloeiende vordering is verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk wordt dit onderzocht. 

7.6 Paulianeus handelen Vooralsnog is niet gebleken van enig paulianeus handelen. 

7.7 Werkzaamheden De administratie is aan een quick scan onderworpen. 

 

Verslag 2: 

Nu de schuldenaar substantiële ongesecureerde 

vorderingen op de wijlen de bestuurder heeft, lijkt sprake te 

zijn van onbehoorlijk bestuur. Het is echter weinig 

opportuun om ter zake actie te ondernemen nu de 

bestuurder overleden is, zijn nalatenschap negatief lijkt te 

zijn en verworpen is en de nalatenschap al een substantiële 

schuld aan de schuldenaar heeft uit hoofde van de 

openstaande gelden. De curator wacht de benoeming van 

de aan te stellen Belgische vereffenaar af. 

 

Verslag 3: 

De Belgische rechter heeft een curator in de onbeheerde 

nalatenschap van wijlen de heer Brettler aangesteld en met 

haar heeft de curator overleg gevoerd. 

 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen P.M. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus € 2.312 (Aanslag VPB 2020) 

 

Verslag 2: 

€ 38.387,- 

 

Verslag 5: 

Geen  
8.3 Pref. vord. van het UWV Vermoedelijk zal het UWV geen vordering hebben. 

8.4 Andere pref. crediteuren Nihil 
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Verslag 6: 

Belastingsamenwerking Oost-Brabant: € 393,07 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
3 

 

Verslag 2: 

8 stuks  
8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Ter verificatie ingediend: 

€ 1.037.648,99 

 

Verslag 2: 

€ 1.071.533,01 

 

Verslag 3: 

€ 1.075.353.53 

 

Verslag 5: 

€ 619.988,24 

 

Verslag 6: 

€ 620.135,48 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Op dit moment is de wijze van afwikkeling nog niet bekend. 

 

Verslag 2: 

De wijze van afwikkeling is met name afhankelijk van de 

vraag of de boedel vanuit de nalatenschap van wijlen de 

bestuurder nog gelden tegemoet kan zien. 

 

Verslag 5: 

Een geringe uitdeling aan de concurrente crediteuren lijkt 

mogelijk te zijn. 

 

Verslag 6: 

Het faillissement is voor afwikkeling gereed. De 

curator verwacht een uitkering van ongeveer 4,5 % 

te kunnen doen op de openstaande concurrente 

vorderingen.  
8.8 Werkzaamheden De mogelijke crediteuren, bekend aan de hand van de 

administratie hebben een mailing van de curator gehad met 

het verzoek om hun respectievelijke vorderingen en verdere 

aanspraken kenbaar te maken. 

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) N.v.t. 

 Aard procedure 
 

 Stand procedure 
 

 Werkzaamheden 
 

 

10 Overig  
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10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Onbekend. 

 

Verslag 6: 

Het faillissement is voor afwikkeling gereed. 

10.2 Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheer- en 

vereffeningshandelingen. De komende periode zal de 

nadruk liggen op de verkoop van het bedrijfspand en  

gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 2: 

Zodra duidelijk is of de vorderingen op de nalatenschap wel 

of niet deels voldaan kunnen worden en/of de 

huurvordering op Werbri Medical Systems B.V. kan worden 

voldaan, kan het faillissement verder worden afgewikkeld. 

Ondertussen worden de gebruikelijke werkzaamheden 

uitgevoerd. 

 

Verslag 3: 

Afhankelijk van het antwoord op de vraag of er wel of niet 

gelden uit de nalatenschap van de wijlen de heer Brettler 

zijn te verwachten en zo ja, wanneer, kan ingeschat worden 

wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld.  

 

Verslag 4: 

Wachten op een eventuele uitkering vanuit de nalatenschap 

van wijlen de heer Brettler. 

Afwikkeling fiscale aanslagen c.q. teruggaves. 

Gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 5:  

Zodra de eventuele uitkering uit de nalatenschap van de 

heer Brettler is ontvangen kan het faillissement worden 

afgewikkeld. 

 

Verslag 6: 

Na het houden van een (pro forma) 

verificatievergadering zal middels het opmaken van 

een uitdelingslijst het faillissement worden 

afgewikkeld. 

10.3 Indiening volgend verslag Uiterlijk 1 oktober 2020 

 

Verslag 2: 

Uiterlijk 29 maart 2021 

 

Verslag 3: 

Uiterlijk 25 september 2021 

 

Verslag 4: 

Uiterlijk 24 maart 2022 
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Verslag 5: 

Uiterlijk 22 september 2022 

 

Verslag 6: 

n.v.t. Dit betreft het eindverslag. 

10.4 Werkzaamheden 
 

 

 

 

Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar 

verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en 
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet 
geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen 
hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen 

derhalve geen rechten worden ontleend. 


