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

7
16-06-2022
F.01/19/145
NL:TZ:0000103292:F001
07-05-2019

R-C
Curator

mr. S.J.O. Vries
mr M.W. Steenpoorte

Algemene gegevens
Naam onderneming
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1

Gegevens onderneming
Hypotheekvisie 's-Hertogenbosch B.V.
Statutaire zetel: 's-Hertogenbosch
Kantoorhoudende te: Stationsw eg 1, 5211 TV, 's-Hertogenbosch

11-06-2019
1

Activiteiten onderneming
Bemiddeling voor hypotheken en kredieten, w aaronder het verlenen van
diensten en het verstrekken van adviezen op het gebied van financiële
dienstverlening, hypothecaire financieringen, pensioenen, verzekeringen,
sparen, beleggen en consumptief krediet.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019
2016

€ 634.097,00

€ 4.624,00

€ 581.627,00

2018

€ 524.741,00

€ -35.722,00

€ 334.262,00

2017

€ 258.946,00

€ -344.064,00

€ 305.937,00

Toelichting financiële gegevens

11-06-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Verslag 2:
Recente administratie, w aaronder een balans of een staat van baten en lasten
over 2019 ontbreekt.

11-12-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

11-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 75.000,00

11-06-2019
1

€ 77.828,55

11-12-2019
2

€ 77.918,21

11-06-2020
3

€ 47.172,25

16-12-2020
4

€ 39.144,72

22-06-2021
5

€ 43.352,35

16-12-2021
6

€ 57.632,11

16-06-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
7-5-2019

11-06-2019
1

t/m
7-6-2019
van
8-6-2019

11-12-2019
2

t/m
11-12-2019
van
12-12-2019

11-06-2020
3

t/m
9-6-2020
van
10-6-2020

16-12-2020
4

t/m
15-12-2020
van
16-12-2020

22-06-2021
5

t/m
21-6-2021
van
22-6-2021

16-12-2021
6

t/m
15-12-2021
van
16-12-2021
t/m
15-6-2022

Bestede uren

16-06-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

73 uur 42 min

2

41 uur 6 min

3

32 uur 18 min

4

12 uur 18 min

5

4 uur 30 min

6

2 uur 30 min

7

2 uur 0 min

totaal

168 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Verslag 2:
De uren zijn besteed aan een eerste onderzoek in de administratie, het
afronden van de verkoop van de activa, contact met de pandhouders in
verband met de incasso van mogelijke debiteuren, het afw ikkelen van de
w aarborgsom, het afw ikkelen van een lopende verzekeringsclaim, en reguliere
faillissementsw erkzaamheden.

11-12-2019
2

Verslag 3:
De uren zijn besteed aan het onderzoek naar de rechtmatigheid en contact
met de bestuurder daarover, contact met de pandhouder in verband met de
incasso van mogelijke debiteuren, en reguliere faillissementsw erkzaamheden.

11-06-2020
3

Verslag 4:
De uren zijn besteed aan afronding van het onderzoek naar de rechtmatigheid
en het treffen van een betalingsregeling met de bestuurder.

16-12-2020
4

Verslag 5:
De uren zijn besteed aan het toezicht houden op de betalingsregeling met de
bestuurder en overige afw ikkelpunten.

22-06-2021
5

Verslag 6:
De uren zijn besteed aan het toezicht houden op de betalingsregeling met de
bestuurder en overige afw ikkelpunten.

16-12-2021
6

Verslag 7:
De uren zijn besteed aan het toezicht houden op de betalingsregeling met de
bestuurder en overige afw ikkelpunten.

16-06-2022
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap is G.B.
Jansen Holding B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van G.B. Jansen

11-06-2019

Holding B.V. is de heer G.B. Jansen.

1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend geen.

11-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
De meeste verzekeringen zijn reeds voor faillissement beëindigd. De
verzekeringen voor de beide leaseauto's liepen nog door tot en met 31 mei
2019.

11-06-2019
1

Verslag 2:
De verzekeringen zijn door de curator beëindigd.

11-12-2019
2

1.4 Huur
De huurovereenkomst voor het pand in 's-Hertogenbosch w as reeds voor
datum faillissement beëindigd.

11-06-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De w erkzaamheden van de gefailleerde vennootschap bestaan uit het
verstrekken van hypotheekadvies en het bemiddelen voor hypotheken en
andere financiële diensten. In 2008 is de heer Jansen ingestapt als
franchisenemer binnen het Hypotheekvisie concept. Hij heeft toen de
onderneming op de locatie in 's-Hertogenbosch overgenomen van de vorige
franchisenemer. In 2013 hebben w etsw ijzigingen plaatsgevonden die van
invloed w aren op de vergoedingen voor een hypotheekbemiddelaar. Kort
gezegd, bestond deze w ijziging erin dat de bemiddelaar geen lopende
provisies meer ontving. Vanw ege de economische crisis en deze w etsw ijziging
heeft de onderneming een slechte periode gehad, aldus de bestuurder. De
financieringslasten voor het overnemen van de onderneming in 2008 liepen in
die tijd gew oon door, zodat de bestuurder Jansen genoodzaakt zou zijn
gew eest financiering te vragen bij de franchisegever.
In januari 2018 is een senior adviseur vertrokken, hetgeen zou hebben geleid
tot een forse daling in de omzet van circa € 300.000,00. Daarvoor in de plaats
kw am een junior adviseur echter zijn omzet w as lager, terw ijl de onderneming
teveel kosten had, aldus de bestuurder. Eind 2018 heeft de bestuurder
besloten te gaan saneren en zijn tw ee medew erkers op grond van
economische redenen via het UW V ontslagen. De franchisegever heeft de
franchiseovereenkomst en bijbehorende huurovereenkomst echter per 1 maart
2019 met onmiddellijke ingang opgezegd, omdat zij geen vertrouw en meer
had in de onderneming. De bestuurder heeft bezw aar gemaakt tegen deze
opzegging en zou met de franchisegever hebben gesproken over een
oplossing om uit elkaar te gaan. Gedurende deze gesprekken had de
vennootschap echter geen middelen om de lopende verplichtingen te voldoen,
w aaronder het salaris van de overgebleven w erknemer. Uiteindelijk heeft deze
w erknemer daarop besloten het faillissement aan te vragen.

11-06-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

11-06-2019
1

Toelichting
Op datum faillissement w as er slechts één w erknemer. Daarnaast stond de
bestuurder zelf op de loonlijst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

11-06-2019
1

Toelichting
Voor het faillissement zijn de contracten met enkele andere personeelsleden
reeds beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

14-5-2019

2

De bestuurder is zekerheidshalve eveneens ontslagen, omdat hij
w el op de loonlijst stond.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

11-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 5.000,00

totaal

€ 5.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Hypotheekvisie 's-Hertogenbosch had een standaard kantoorinventaris,
bestaande uit enkele bureaus, bureaustoelen, kasten en computers.

11-06-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover sprake is van het bodemvoorrecht van de fiscus maakt de curator
aanspraak op de opbrengst van de inventaris.

11-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De inventaris is in een overname van de activa verkocht aan Hypotheekvisie
Centrale B.V.

11-06-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhanden w erk

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Hypotheekvisie 's-Hertogenbosch had een zogenaamde "pijplijn" met daarin te
verw achten omzet. Hierin staan diverse vergoedingen opgenomen die klanten
verschuldigd zijn zodra hun hypotheek gepasseerd w ordt. Uit gesprekken met
de bestuurder en de franchisegever blijkt dat voor deze opgenomen
vergoedingen nog w erkzaamheden verricht moesten w orden en dat de klant
enkel betaling verschuldigd is aan het einde van het traject als daadw erkelijk
een hypotheek w ordt verleend.

11-06-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De "pijplijn" per 9 mei 2019 is in een overname van de activa verkocht aan
Hypotheekvisie Centrale B.V.

3.8 Andere activa

11-06-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 45.000,00

totaal

€ 45.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill bestaat uit de klantenportefeuille van Hypotheekvisie 'sHertogenbosch.

11-06-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De klantenportefeuille is in een overname van de activa verkocht aan
Hypotheekvisie Centrale B.V.

11-06-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Nog onbekend.
totaal

Toelichting debiteuren
Voor zover de curator bekend is enkel sprake van een zogenaamde "pijplijn"
w aarbij voor de daarin opgenomen vergoedingen nog w erkzaamheden verricht
moeten w orden. Vergoedingen w erden maandelijks overgemaakt aan de
franchisegever die 70% van de ontvangen vergoedingen overmaakte aan de
franchisenemer. De franchisegever stelt thans per datum faillissement nog een
vordering op de gefailleerde vennootschap te hebben.

11-06-2019
1

Verslag 2:
De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde nog een vordering zou hebben
op de franchisegever ter zake de zogenaamde "pijplijn" op datum faillissement.
De curator heeft beide pandhouders hierover geïnformeerd en een termijn ex
art. 58 Fw gesteld tot 6 januari 2020 voor het incasseren van deze potentiële
vordering.

11-12-2019
2

Verslag 3:
De pandhouder heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke vordering op de
franchisegever. Uiteindelijk heeft de pandhouder geconcludeerd dat geen
vordering bestaat en de incasso gestaakt. Vanw ege deze conclusie ziet de
curator geen aanleiding de incasso zelf ter hand te nemen.

11-06-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 318.451,58
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van Rabobank ziet op een drietal verstrekte leningen en een
krediet in rekening-courant.
Daarnaast heeft Sw ishfund Nederland B.V. een vordering ingediend ter zake
een verstrekt krediet van € 80.226,20.

11-06-2019
1

5.2 Leasecontracten
De gefailleerde had een operational lease van een VW Passat. Deze auto is
inmiddels ingeleverd. Daarnaast liep een financial lease van een Citroën
Cactus.

11-06-2019
1

Verslag 2:
De Citroën Cactus is eveneens ingeleverd. De VW Passat is door de
leasemaatschappij verkocht. De opbrengst w as onvoldoende voor een afdracht
van de restw aarde aan de boedel.

11-12-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft beroep gedaan op de volgende zekerheden:

11-06-2019
1

pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris;
pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen op derden;
borgstelling van de bestuurder.
Daarnaast heeft crediteur Sw ishfund beroep gedaan op de volgende
zekerheden:
pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris;
pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraad;
pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen op derden.

5.4 Separatistenpositie
Voor zover nodig kunnen Rabobank en Sw ishfund gebruik maken van hun
separatistenpositie. In dit kader heeft Rabobank aangegeven zelf de incasso
van de debiteuren ter hand te w illen nemen.

11-06-2019
1

Verslag 2:
Rabobank is bezig met de incasso van de mogelijke vordering op de
franchisegever. Hiervoor heeft de curator een termijn ex art. 58 Fw gesteld tot
6 januari 2020.

11-12-2019
2

Verslag 3:
Rabobank heeft uiteindelijk geconcludeerd dat geen vordering aanw ezig is (zie
punt 4.1).

11-06-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De volgende crediteuren hebben aanspraak gemaakt op hun eigendommen:
Asito: stofzuiger en schoonmaakartikelen;
Ambius: binnenbeplanting;
Gio Coffee: koffiemachine.
Hypotheekvisie Centrale B.V. heeft aangegeven de contracten met Ambius en
Gio Coffee over te nemen. Asito is in de gelegenheid gesteld haar
eigendommen op te halen.

5.6 Retentierechten

11-06-2019
1

5.6 Retentierechten
Voor zover de curator bekend geen.

11-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover de curator bekend geen.

11-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

11-06-2019
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft in een activatransactie de inventaris, het onderhanden w erk
en de goodw ill van de gefailleerde vennootschap verkocht aan Hypotheekvisie
Centrale B.V.

11-06-2019
1

6.5 Verantwoording
Tw ee kandidaten hebben zich gemeld met interesse voor overname van de
activa. Beide partijen zijn in staat gesteld een indicatieve bieding uit te
brengen. Daarna zijn beide partijen in staat gesteld om hun bieding nader te
concretiseren op basis van de bekende informatie.

11-06-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 75.000,00

11-06-2019
1

Toelichting
De opbrengst is als volgt te verdelen:
€ 5.000,00 voor de inventaris;
€ 25.000,00 voor het onderhanden w erk;
€ 45.000,00 voor de goodw ill.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

11-06-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

11-06-2019
1

Verslag 2:
De curator heeft zijn eerste bevindingen gedeeld met de bestuurder en daarin
aangegeven dat de recente administratie over 2019 ontbreekt.

11-12-2019
2

Verslag 3:
Na hoor en w ederhoor komt de curator tot de conclusie dat de
administratieplicht is geschonden.

11-06-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: niet gedeponeerd.
2016: gedeponeerd op 16-05-2017.
2015: gedeponeerd op 07-03-2017.

11-06-2019
1

Verslag 2:
De curator heeft zijn eerste bevindingen gedeeld met de bestuurder en daarin
aangegeven dat de publicatieplicht is geschonden, nu de jaarrekening over
2015 te laat is gedeponeerd en de jaarrekening over 2017 geheel niet is
gedeponeerd.

11-12-2019
2

Na hoor en w ederhoor komt de curator tot de conclusie dat de publicatieplicht
is geschonden.

11-06-2020
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering uit hoofde van het niet voldoen aan de
stortingsverplichting is reeds verjaard, omdat de vennootschap reeds in 2008
is opgericht. (HR Van Rijk q.q./De Roy).

11-06-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

11-06-2019
1

Nog in onderzoek.

Toelichting

11-12-2019
2

Verslag 2:
De curator heeft zijn eerste bevindingen gedeeld met de bestuurder.

Toelichting
Verslag 3:
Gezien de schendingen van de administratieplicht en de publicatieplicht staat
kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en w ordt vermoed dat dit een belangrijke
oorzaak is van het faillissement. De curator heeft aanvullend geconstateerd
dat sprake w as van hoge financieringslasten in verhouding tot de omzet,
w aarbij onzeker w as of gefailleerde aan de aflossingsverplichtingen kon
voldoen. Verder loste gefailleerde onverplicht een lening af die door de
aandeelhouder w as afgesloten. De curator concludeert op basis van deze
bevindingen dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

11-06-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

11-06-2019
1

Nog in onderzoek.

In onderzoek

11-12-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
De curator heeft zijn eerste bevindingen gedeeld met de bestuurder.

Nee

11-06-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
De curator heeft geen paulianeuze handelingen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

11-06-2019
1

Verslag 2:
De curator heeft een eerste onderzoek gedaan in de administratie en zijn
bevindingen gedeeld met de bestuurder. De bestuurder is in het kader van
hoor en w ederhoor in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De curator
verw acht in de komende verslagperiode een inhoudelijke reactie te ontvangen.

11-12-2019
2

Verslag 3:
De curator heeft de conclusies van het onderzoek gedeeld met de bestuurder
en de bestuurder aansprakelijk gesteld op basis van kennelijk onbehoorlijk
bestuur. Thans is de curator met de bestuurder in overleg over een minnelijke
regeling in dit verband.

11-06-2020
3

Verslag 4:
De curator is op basis van zijn conclusies in overleg getreden met de
bestuurder over een minnelijke regeling. Met toestemming van de rechtercommissaris is een betalingsregeling getroffen met de bestuurder voor betaling
van € 36.000,00.

16-12-2020
4

Verslag 5:
Inmiddels is een bedrag van € 14.340,00 op basis van de betalingsregeling
betaald op de boedelrekening.

22-06-2021
5

Verslag 6:
Inmiddels is een bedrag van € 19.344,00 op basis van de betalingsregeling
betaald op de boedelrekening.

16-12-2021
6

Verslag 7:
Inmiddels is een bedrag van € 24.348,00 op basis van de betalingsregeling
betaald op de boedelrekening.

16-06-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 2:
De w erkzaamheden bestaan uit het verrichten van een onderzoek in de
administratie en het opstellen van een brief aan de bestuurder met de eerste
bevindingen.

11-12-2019
2

Verslag 3:
De w erkzaamheden bestaan uit het verrichten van hoor en w ederhoor met de
bestuurder over de bevindingen van het onderzoek naar de rechtmatigheid, de
aansprakelijkstelling en vervolgens de onderhandelingen met de bestuurder
over een minnelijke regeling.

11-06-2020
3

Verslag 4:
De w erkzaamheden in dit kader zijn afgerond. De curator ziet enkel toe op het
nakomen van de betalingsregeling.

16-12-2020
4

Verslag 5:
De curator houdt toezicht op het nakomen van de betalingsregeling.

22-06-2021
5

Verslag 6:
De curator houdt toezicht op het nakomen van de betalingsregeling.

16-12-2021
6

Verslag 7:
De curator houdt toezicht op het nakomen van de betalingsregeling.

16-06-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

11-06-2019
1

Er zijn (nog) geen boedelvorderingen bij de curator bekend.

€ 10.819,99

11-12-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter zake de loonvorderingen na
datum faillissement.

€ 11.283,75

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-06-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 105.197,00

11-06-2019
1

€ 144.693,00

11-06-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 47.199,31

11-12-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 20.822,82

11-06-2019
1

Toelichting
Drie ex-w erknemers hebben een vordering van in totaal € 20.822,82 bij de
curator ingediend.

€ 24.755,82

11-12-2019
2

Toelichting
Vier ex-w erknemers hebben vorderingen ingediend ter zake onbetaald salaris
dat niet door de garantieregeling van het UW V w ordt gedekt.

Toelichting

11-06-2020
3

Verslag 3:
De overige preferente vorderingen bestaan uit drie vorderingen van exw erknemers die niet door de garantieregeling van het UW V w orden gedekt en
één vordering uit hoofde van schadevergoeding ex art. 3:287 BW .

€ 24.755,82
Toelichting
Verslag 4:
De overige preferente vorderingen bestaan uit drie vorderingen van exw erknemers die niet door de garantieregeling van het UW V w orden gedekt en
één vordering uit hoofde van schadevergoeding ex art. 3:287 BW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-12-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

11-06-2019
1

20

11-12-2019
2

22

11-06-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 430.597,06

11-06-2019
1

€ 448.236,87

11-12-2019
2

€ 467.831,80

11-06-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-06-2019
1

Verslag 2:
Nog niet bekend.

11-12-2019
2

Verslag 3:
Nog niet bekend.

11-06-2020
3

Verslag 4:
Nog niet bekend.

16-12-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 2:
De indiening van crediteuren w ordt geverifieerd.

11-12-2019
2

Verslag 3:
De indiening van crediteuren w ordt geverifieerd.

11-06-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verrichten reguliere faillissementsw erkzaamheden, inventariseren crediteuren,
onderzoek rechtmatigheid, afw ikkelen lease.

11-06-2019
1

a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren;
b. Onderzoek rechtmatigheid;
c. Monitoren incasso debiteuren pandhouders;
d. Reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

11-12-2019
2

a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren;
b. Onderzoek rechtmatigheid en mogelijke minnelijke regeling bestuurder;
c. Reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

11-06-2020
3

a. Toezien op het nakomen van de betalingsregeling door de bestuurder;
b. Reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

16-12-2020
4

a. Toezien op het nakomen van de betalingsregeling door de bestuurder;
b. Reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

22-06-2021
5

a. Toezien op het nakomen van de betalingsregeling door de bestuurder;
b. Reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

16-12-2021
6

a. Toezien op het nakomen van de betalingsregeling door de bestuurder;
b. Reguliere w erkzaamheden in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

16-06-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van het faillissement zal nog geruime tijd in beslag nemen.

11-06-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

16-06-2022
7

Bijlagen
Bijlagen

