Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

16
09-06-2021
F.01/13/1038
NL:TZ:0000008209:F001
05-11-2013

R-C
Curator

mr. C.A.M. de Bruijn
mr C.W.H.M. Uitdehaag

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Beko
Kinderopvang B.V.

22-06-2018
4

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
Beko Kinderopvang B.V.
Taxusrode 8
5709 HW Helmond

22-06-2018
4

Activiteiten onderneming
Beko Kinderopvang B.V. vervult de functie van holding en beheermaatschappij.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2011

€ 0,00

€ -102.775,79

€ 310.853,91

2013

€ 0,00

€ -55.855,00

€ 192.367,76

2012

€ 0,00

€ -93.267,10

€ 276.033,76

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-06-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

22-06-2018
4

Boedelsaldo
€ 919,23

22-06-2018
4

€ 818,38

20-12-2018
11

€ 969,31

14-06-2019
12

€ 450,53

13-12-2019
13

€ 901,14

05-06-2020
14

€ 0,01

09-12-2020
15

€ 752,46

09-06-2021
16

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-12-2017

22-06-2018
4

t/m
22-6-2018
van
23-6-2018

20-12-2018
11

t/m
19-12-2018
van
20-12-2018

14-06-2019
12

t/m
13-6-2019
van
14-6-2019

13-12-2019
13

t/m
13-12-2019
van
14-12-2019

05-06-2020
14

t/m
5-6-2020
van
6-6-2020

09-12-2020
15

t/m
9-12-2020
van
10-12-2020

09-06-2021
16

t/m
9-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

64 uur 36 min

11

4 uur 24 min

13

6 uur 36 min

14

1 uur 24 min

15

1 uur 48 min

16

3 uur 18 min

totaal

82 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren verslag 10: 0,5 uur.

22-06-2018
4

Disclaimer:
Dit verslag en de daarbij behorende bijlagen betreft een openbaar verslag als
bedoeld in artikel 73a Fw . Met het verslag beoogt de curator om
belanghebbenden zo zorgvuldig mogelijk te informeren over de voortgang in
het faillissement. De curator staat echter niet in voor de volledigheid of de
juistheid van de in het verslag opgenomen informatie. Niet uitgesloten is, dat
de curator nog niet alle informatie ter beschikking staat dan w el dat bepaalde
informatie in dit stadium nog niet openbaar gemaakt kan w orden. Aan dit
verslag kunnen om die reden geen rechten w orden ontleend.
Bestede uren verslagperiode: 4,4 uur
Totaal bestede uren: 42,7 uur

20-12-2018
11

Bestede uren verslagperiode: 8,5 uren
Totaal bestede uren: 51,2 uren

14-06-2019
12

Bestede uren verslagperiode: 6,6 uren.
Totaal bestede uren: 57,80 uren.

13-12-2019
13

Bestede uren verslagperiode: 1,4 uren.
Totaal bestede uren: 59,2 uren.

05-06-2020
14

Bestede uren verslagperiode: 1,8 uren.
Totaal bestede uren: 61 uren.

09-12-2020
15

Bestede uren verslagperiode: 3,3 uren.
Totaal bestede uren: 64,3 uren.

09-06-2021
16

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap maakt deel uit van een concern, bestaande uit drie
w erkmaatschappijen en een holding. De w erkmaatschappijen betreffen Beko
Kinderopvang A B.V., Beko Kinderopvang B B.V. en Beko Kinderopvang C B.V.
Bovenliggende holding betreft Beko Kinderopvang B.V.
Aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap betreft Beko
Kinderopvang B.V. Van laatstgenoemde vennootschap zijn de aandeelhouders
de heer H.G. Bralten (66,6%) en J.A.M. Vriend (33,3%). Statutair bestuurder
van Beko Kinderopvang B.V. is de heer H.G. Bralten.
Alle vennootschappen van het concern zijn opgericht bij notariële akte van 7
juni 2010.

1.2 Lopende procedures

22-06-2018
4

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder van de vennootschappen is er ten tijde van
het uitspreken van het faillissement van de vennootschappen geen sprake van
procedures voor of tegen de vennootschappen.

22-06-2018
4

1.3 Verzekeringen
Er zijn geen verzekeringen op naam van Beko Kinderopvang B.V.

22-06-2018
4

1.4 Huur
Onroerende zaken:
Er zijn geen huurovereenkomsten op naam van Beko Kinderopvang B.V.

22-06-2018
4

Roerende zaken:
Beko Kinderopvang B.V. leasde een Ricoh copiër van Grenke Finance N.V.
Laatstgenoemde heeft met de koper van de activa overeenstemming bereikt
over voortzetting van deze overeenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement
De curator besprak met de bestuurders de oorzaken van het faillissement. Zij
melden, dat de exploitatie van de kinderopvanglocaties onvoldoende
liquiditeiten opleverden om de kosten van exploitatie te voldoen. Aldus is in de
loop der jaren een fors negatief eigen vermogen ontstaan. Bestuurders
hebben geen mogelijkheid gezien om het tij te keren. Aldus is besloten het
faillissement van de holding alsmede tw ee w erkmaatschappijen (Beko
Kinderopvang A B.V. en Beko Kinderopvang B B.V.) aan te vragen. Het
faillissement van Beko Kinderopvang C B.V. w erd niet aangevraagd (daarin
w erden geen activiteiten ontplooid).

22-06-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

22-06-2018
4

Toelichting
Bij Beko Kinderopvang B.V. w aren op faillissementsdatum geen w erknemers
krachtens arbeidsovereenkomst w erkzaam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

22-06-2018
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
N.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.
Verslag 8: n.v.t.
Verslag 9: n.v.t.
Verslag 10: n.v.t.

22-06-2018
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Aan geen van de gefailleerde vennootschappen behoren onroerende zaken in
eigendom toe.

22-06-2018
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.
Verslag 8: n.v.t.
Verslag 9: n.v.t.
Verslag 10: n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

22-06-2018
4

Toelichting bedrijfsmiddelen
Blijkens de administratie behoren aan Beko Kinderopvang B.V. geen
bedrijfsmiddelen in eigendom toe.

22-06-2018
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft tot op heden vorderingen ingediend als volgt:
Beko Kinderopvang B.V.: € 3.802,--;

22-06-2018
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.
Verslag 8: n.v.t.
Verslag 9: n.v.t.
Verslag 10: n.v.t.

22-06-2018
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Geen.

22-06-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.
Verslag 8: n.v.t.
Verslag 9: n.v.t.
Verslag 10: n.v.t.

22-06-2018
4

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Beko Kinderopvang B.V.: Deze vennootschap is aandeelhouder in het kapitaal
van Beko Kinderopvang C B.V.

22-06-2018
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.
Verslag 8: n.v.t.
Verslag 9: n.v.t.
Verslag 10: n.v.t.

22-06-2018
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is geen sprake van vorderingen op debiteuren.

22-06-2018
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 10: n.v.t.

22-06-2018
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 433.199,18

22-06-2018
4

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank Helmond heeft een krediet verstrekt aan de vennootschappen.
Dat krediet heeft betrekking op diverse geldleningen, in totaal tot een bedrag
van € 433.199,18.

5.2 Leasecontracten
Beko Kinderopvang B.V. heeft een leaseovereenkomst gesloten betreffende
een Ricoh copiër. De betreffende overeenkomst w erd voortgezet door de koper
van de activa.

22-06-2018
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot meerdere zekerheid van terugbetaling van het door de Rabobank Helmond
verstrekte krediet hebben de vennootschappen ten gunste van Rabobank
Helmond zekerheden verleend als volgt:
- Verpanding van alle huidige en toekomstige inventaris, voorraden en
vorderingen op derden;
- Verpanding van overlijdens- risicoverzekering;
- Achterstelling van vorderingen voortvloeiend uit door Vriend Management B.V.
en H.G.
Bralten aan de vennootschappen verstrekte geldleningen.
Voorts is ten aanzien van een aantal verleende kredieten zekerheid verleend
in de vorm van staatsgaranties alsmede een borgstelling van de heer H.G.
Bralten (tot een bedrag ad
€ 110.000,--)

5.4 Separatistenpositie

22-06-2018
4

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank Helmond is separatist uit hoofde van haar pandrecht met
betrekking tot bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen op derden. Met de
Rabobank Helmond is afgesproken dat de opbrengst van het voertuig ad €
1.000,--, minus de boedelbijdrage, w ordt afgedragen aan de Rabobank.

22-06-2018
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen leveranciers die aanspraak hebben gemaakt op teruggave van
door hen onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

22-06-2018
4

5.6 Retentierechten
Er zijn geen leveranciers die recht van retentie claimen.

22-06-2018
4

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen leveranciers die recht van reclame claimen.

22-06-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de Rabobank Helmond w erden afspraken gemaakt over een
boedelbijdrage w aar het betreft de verkoop van de auto, zijnde 10% van de
gerealiseerde netto opbrengst.

22-06-2018
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.
Verslag 8: n.v.t.
Verslag 9: n.v.t.
Verslag 10: n.v.t.

22-06-2018
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging

22-06-2018
4

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

22-06-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.
Verslag 8: n.v.t.
Verslag 9: n.v.t.
Verslag 10: n.v.t.

22-06-2018
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft met één partij onderhandeld over een doorstart van de
activiteiten van de vennootschappen. Dat heeft geleid tot afspraken, krachtens
w elke de doorstart is gerealiseerd door een nieuw opgerichte vennootschap,
Beko Kinderopvang Peelland B.V. Ingevolge de gemaakte afspraken w erden
activa verkocht en overgedragen aan laatstgenoemde vennootschap.
Laatstgenoemde zal zich inspannen om aan 16 w erknemers een nieuw e
arbeidsovereenkomst aan te bieden.

22-06-2018
4

6.5 Verantwoording
N.v.t.

22-06-2018
4

6.6 Opbrengst
€ 25.000,00

22-06-2018
4

Toelichting
Met realisering van de doorstart is een bedrag gemoeid van in totaal ad €
25.000,--. Verw ezen w ordt naar punten 'Bedrijfsmiddelen: Beschrijving' en
'Andere activa: Verkoopopbrengst'.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
In het kader van de doorstart w erden in overleg met Rabobank Helmond onder
meer een verpande auto verkocht aan de doorstartende partij. Daarmee w erd
een boedelbijdrage van 10% gerealiseerd.

22-06-2018
4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.
Verslag 8: n.v.t.
Verslag 9: n.v.t.
Verslag 10: n.v.t.

22-06-2018
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 7:
De boekhouding is verw erkt tot 5 november 2013. Nader onderzoek is nodig
om te bezien of de vennootschappen aan de boekhoudplicht hebben voldaan.
Dat onderzoek is nog niet afgerond.

22-06-2018
4

Er is voldaan aan de boekhoudverplichting.

13-12-2019
13

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 7:
- 2011: gedeponeerd op 8-8-2012 (tijdig);
- 2012: gedeponeerd op 1-10-2013 (tijdig).

22-06-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 7:
De laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschappen betreffen de
jaarrekeningen 2012. In de jaarrekeningen is geen accountantsverklaring
opgenomen.

22-06-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 7:
De curator heeft onderzoek ingesteld naar de vraag of aandelen van de
vennootschappen zijn volgestort. Volgens de oprichtingsakten w erden de
aandelen in geld volgestort. De curator heeft dat echter tot op heden niet
kunnen vaststellen. De curator beschikt niet over de bankafschriften 2010.
Vooralsnog heeft hij de aandeelhouders aangesproken tot volstorting van de
aandelen (zulks bij gebrek aan gegevens w aaruit volstorting blijkt). De
aandeelhouders hebben zich gew end tot een advocaat, met w ie de curator
thans in overleg is. Hij heeft een reactie toegezegd. Tot op heden is deze
echter uitgebleven. De curator heeft een uiterste termijn gesteld. Bij gebreke
daarvan zal tot rechtsmaatregelen w orden overgegaan.
De raadsman van de bestuurder/aandeelhouder heeft alsnog gereageerd,
w aarbij hij betw ist dat geen volstorting zou hebben plaatsgevonden. De
curator heeft op basis van de bankafschriften het tegendeel vastgesteld. In
feite is in Beko Kinderopvang B.V. een bedrag ad € 18.000,-- voorafgaand aan
de oprichting gestort, w aarna dit bedrag is rondgepompt onder de diverse
w erkmaatschappijen en het bedrag vervolgens nog vóór de oprichting is
terugbetaald aan de aandeelhouder. Een dergelijk (uitgebreid) kasrondje
behelst geen volstorting, nu het bedrag van de volstorting niet duurzaam ter
beschikking van de vennootschap is gebleven. De aandeelhouder w eigert
alsnog tot volstorting over te gaan middels betaling aan de boedel van een
bedrag ad € 18.000,--, vermeerderd met rente. Derhalve is de curator
genoodzaakt tot rechtsmaatregelen over te gaan.
Verslag 8:

22-06-2018
4

De rechter-commissaris in het faillissement verleende goedkeuring voor het
aanhangig maken van een procedure. Een concept-dagvaarding w ordt
voorbereid.
Verslag 9:
Er w erd nog niet gedagvaard. In de komende verslagperiode zal dit alsnog
gebeuren.
Verslag 10:
De bestuurder H.G. Bralten w erd gedagvaard. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk
9.
Verslag 12:
bij vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, sector kanton van 7 maart 2019
w erd de heer Bralten veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 18.000,
vermeerderd met w ettelijke rente en proceskosten. Eerder al toen heeft van
dit vonnis hoger beroep ingesteld. Het gerechtshof zal een comparitie na
aanbrenging gelasten. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

14-06-2019
12

In de hoger beroep procedure w erd ter gelegenheid van de gehouden
comparitie na aanbrenging met de aandeelhouder een minnelijke regeling
getroffen. Die regeling behelst betaling door de aandeelhouder van een
bedrag van in totaal € 10.000. Dat gebeurt in 36 maandelijkse
achtereenvolgende termijnen, voor het eerst per 30 september 2019.
Gedurende de periode 30 september 2019 tot en met 31 maart 2020 w ordt €
150 per maand betaald. Na die termijn w ordt een nieuw aflossingsbedrag
vastgesteld. Door de aandeelhouder vóór 30 september 2019 gedane
betalingen strekken in mindering op het verschuldigde bedrag.

13-12-2019
13

Tot op heden betaalde de aandeelhouder een bedrag van in totaal € 1650 in
maandelijkse termijnen van € 150. De aandeelhouder heeft aangegeven
voorlopig geen draagkracht meer te hebben voor het doen van aflossingen, dit
tot nader bericht. Zijn ZZP inkomen is vanaf 1 maart 2020 namelijk volledig
w eggevallen als gevolg van de corona crisis. Om die reden w erd vanaf
laatstgenoemde datum geen aflossing meer ontvangen. De curator is in
overleg met de aandeelhouder teneinde te bezien vanaf w elk moment de
aflossingen w eer kunnen w orden hervat.

05-06-2020
14

De aandeelhouder betaalt gemiddelde € 150 per maand.Tot op heden w erd
door hem een bedrag voldaan van in totaal € 2700.

09-12-2020
15

Tot op heden w erd door de aandeelhouder betaald een bedrag van € 6.600,-. Er staat nog open een bedrag van € 3.400,--. De curator hoopt dit jaar het
resterende bedrag (versneld) te incasseren.

09-06-2021
16

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 7:
De curator zal onderzoek instellen naar de w ijze w aarop de bestuurder zijn
taak heeft vervuld. Dat onderzoek is nog niet afgerond. Vooralsnog is de
curator niet gebleken van onbehoorlijke taakvervulling.

Toelichting
De curator is niet gebleken van onbehoorlijke taakvervulling door de
bestuurder.

22-06-2018
4

13-12-2019
13

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 7:
De curator onderzoekt de administratie teneinde te beoordelen in hoeverre
sprake is van paulianeuze rechtshandelingen. Dat onderzoek is nog niet
afgerond. Vooralsnog is de curator niet gebleken van paulianeuze
rechtshandelingen.

22-06-2018
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is niet gebleken van paulianeuze rechtshandelingen.

13-12-2019
13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 7:
N.v.t.

22-06-2018
4

Verslag 8:
Correspondentie RC.
Verslag 9:
Opstellen concept-dagvaarding.
Verslag 10:
n.v.t.
Verslag 12:
correspondentie

14-06-2019
12

Correspondentie.

13-12-2019
13

Correspondentie.

05-06-2020
14

Correspondentie bestuurder en RC.

09-06-2021
16

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

22-06-2018
4

Toelichting
Verslag 10: N.v.t.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.802,00

22-06-2018
4

Toelichting
Verslag 10:
Beko Kinderopvang B.V.: Tot op heden heeft de fiscus tot een totaalbedrag van
€ 3.802,-- aan fiscale vorderingen ter verificatie ingediend in dit faillissement.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

22-06-2018
4

Toelichting
Verslag 10:
Beko Kinderopvang B.V.: het UW V heeft geen vordering ter verificatie
ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 434.187,62

22-06-2018
4

Toelichting
Verslag 10:
Eén betw iste vordering ad € 988,44.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

22-06-2018
4

Toelichting
Verslag 10:
15 crediteuren, w aarvan er 3 w orden betw ist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 473.423,60
Toelichting
Verslag 10:
€ 473.423,60 (voorlopig erkend);
€ 51.867,23 (voorlopig betw ist).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

22-06-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 10:
Nog niet bekend.

22-06-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 10: n.v.t.

22-06-2018
4

Correspondentie.

05-06-2020
14

Correspondentie.

09-06-2021
16

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
H.G. Bralten

22-06-2018
4

9.2 Aard procedures
Incasso vordering terzake volstorting aandelen (€ 18.000,--, vermeerderd met
rente)

9.3 Stand procedures

22-06-2018
4

9.3 Stand procedures
De zaak staat op de rol van 5 juli 2018.

22-06-2018
4

Verslag 11:
De rechtbank heeft een comparitie van partijen bevolen, w elke w ordt
gehouden op 10 januari 2019.

20-12-2018
11

Verslag 12:
bij vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, kamer voor Kantonzaken van 7
maart 2019 w erd de heer Bralten veroordeeld tot betaling aan de boedel van
een bedrag van € 18.000, vermeerderd met w ettelijke rente en proceskosten.
De heer Bralten heeft van dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het
gerechtshof. Het gerechtshof zal een comparitie na aanbrenging bepalen.

14-06-2019
12

In de hoger beroep procedure w erd ter gelegenheid van de gehouden
comparitie na aanbrenging met de aandeelhouder een minnelijke regeling
getroffen. Die regeling behelst betaling door de aandeelhouder van een
bedrag van in totaal € 10.000. Dat gebeurt in 36 maandelijkse
achtereenvolgende termijnen, voor het eerst per 30 september 2019.
Gedurende de periode 30 september 2019 tot en met 31 maart 2020 w ordt €
150 per maand betaald. Na die termijn w ordt een nieuw aflossingsbedrag
vastgesteld. Door de aandeelhouder vóór 30 september 2019 gedane
betalingen strekken in mindering op het verschuldigde bedrag. Afspraken
hierover zijn vastgelegd in een grosse van een proces- verbaal. De procedure
in hoger beroep w erd vervolgens geroyeerd.

13-12-2019
13

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 10: dagvaarding; correspondentie.

22-06-2018
4

Correspondentie

20-12-2018
11

Verslag 12:
correspondentie.

14-06-2019
12

Bijw onen comparitie na aanbrenging; voorbereiden comparitie; bew erkstelligen
minnelijke regeling.

13-12-2019
13

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 10:
De procedure tegen de aandeelhouder H.G. Bralten w ordt voortgezet. Voor het
overige zijn alle w erkzaamheden afgerond.

22-06-2018
4

Verslag 11:
Voortzetting procedure.

20-12-2018
11

Verslag 12:
de volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- incasso vordering heer Bralten;
- voortzetting procedure in hoger beroep.

14-06-2019
12

In de komende verslagperiode zal w orden voortgegaan met de incasso van de
vordering op de aandeelhouder uit hoofde van zijn volstortingsverplichting.

13-12-2019
13

In de komende verslagperiode zal w orden voortgegaan met de incasso van de
vordering op de aandeelhouder uit hoofde van zijn volstortingsverplichting.

05-06-2020
14

In de komende verslagperiode zal w orden voortgegaan met de incasso van de
vordering op de aandeelhouder uit hoofde van zijn volstortingsverplichting.

09-12-2020
15

In de komende verslagperiode zal w orden voortgegaan met de incasso van
de vordering op de aandeelhouder uit hoofde van zijn
volstortingsverplichting.

09-06-2021
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 10: nog niet bekend.

22-06-2018
4

Verslag 11:
Nog niet bekend.

20-12-2018
11

Verslag 12:
nog niet bekend.

14-06-2019
12

Nog niet bekend.

05-06-2020
14

Nog niet bekend.

09-12-2020
15

Nog niet bekend.

09-06-2021
16

10.3 Indiening volgend verslag
9-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

09-06-2021
16

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 10: rapportage.

22-06-2018
4

Verslag 11: rapportage.

20-12-2018
11

Verslag 12: rapportage.

14-06-2019
12

Rapportage.

05-06-2020
14

Rapportage.

09-12-2020
15

Rapportage.

09-06-2021
16

Bijlagen
Bijlagen

