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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bretonière Retail NL B.V.

05-04-2019
1

Gegevens onderneming
Bretonière Retail NL B.V.
Rietveldenw eg 32a
5222 AR 's-Hertogenbosch

05-04-2019
1

Activiteiten onderneming
Holding met als doel exploitatie van een en later meerdere
schonendetailzaken.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 5.520.280,00

€ 140.596,00

2018

€ 6.073.733,00

€ -510.460,00

2017

€ 6.255.994,00

€ -372.632,00

€ 3.116.418,00

2015

€ 6.413.918,00

€ 916.577,00

€ 1.945.928,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 1.982.196,00

05-04-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
83

05-04-2019
1

Boedelsaldo
€ 198.724,16

05-04-2019
1

€ 149.926,82

05-09-2019
2

€ 150.659,80

19-02-2020
3

€ 110.093,46

21-08-2020
4

€ 90.354,11

01-03-2021
5

€ 83.165,69

03-09-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-3-2019

05-04-2019
1

t/m
2-4-2019
van
3-4-2019

05-09-2019
2

t/m
3-9-2019
van
4-9-2019

19-02-2020
3

t/m
18-2-2020
van
19-2-2020

21-08-2020
4

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020

01-03-2021
5

t/m
26-2-2021
van
27-2-2021

03-09-2021
6

t/m
31-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

97 uur 0 min

2

118 uur 24 min

3

25 uur 54 min

4

67 uur 0 min

5

17 uur 6 min

6

28 uur 30 min

totaal

353 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie bijgevoegd (*) organogram.

05-04-2019
1

Bestuurder van de onderneming w as de heer D. Mok.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

05-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
De vennootschap beschikte over het gebruikelijke pakket verzekeringen. Na
realisatie van de doorstart zijn de verzekeringen voor zover niet meer van
belang opgezegd.

05-04-2019
1

1.4 Huur
De onderhavige vennootschap is huurder van 12 w inkels, verspreid over het
land. Een belangrijk deel van de huurovereenkomsten is inmiddels opgezegd,
over een deel van de huurcontracten is nog overleg met doorstarter en
verhuurder gaande.

05-04-2019
1

Voor zover de verhuurde panden nog in gebruik zijn, is met doorstarter
betaling van lopende huurpenningen vanaf faillissementsdatum
overeengekomen.
In de afgelopen verslagperiode heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met
verhuurders en de doorstarter over het gebruik van de panden na datum
faillissement en de opleveringen. Inmiddels zijn alle panden opgeleverd of is
een nieuw e huurovereenkomst tot stand gekomen met de doorstarter. De
huurkosten over de periode na datum faillissement dat de doorstarter gebruik
heeft gemaakt van de panden zijn uit een daartoe door de doorstarter
beschikbaar gesteld depot voldaan.

05-09-2019
2

Aan verhuurders zijn de betalingen over de gebruiksperiode als boedelschuld
uit het depot voldaan. Met een enkele verhuurder moet nog eindafrekening
plaatsvinden, w aarna afrekening van het depot met RNF kan plaatsvinden.

19-02-2020
3

Inmiddels is met alle verhuurders tot een eindafrekening gekomen en heeft
een afrekening van het depot van RNF plaatsgevonden. Aan de verhuurders is
een bedrag van ruim € 110.000,-- voldaan, aan de bank is een bedrag van
ruim € 30.000,-- verschuldigd (zie 5.8) in verband met de afrekening van
bankgaranties. Het restant van het depot is terugbetaald aan de doorstarter.

21-08-2020
4

De betaling aan de bank terzake de afrekening van de bankgaranties is
inmiddels voldaan (zie 5.8).

01-03-2021
5

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Na zw are verliezen in 2016 en 2018 bleven de ondernemingsactiviteiten van
de groep ook in 2019 verlieslatend. Aandeelhoudster w as niet langer bereid de
oplopende verliezen te financieren. De curator zal in een later stadium nog
onderzoek doen naar de oorzaak van deze faillissementen en het door de
directie gevoerde beleid.

05-04-2019
1

In de onderhavige vennootschap w erd de exploitatie van 12 w inkels (verspreid
over het land) uitgeoefend.
Zie ook paragraaf 7.5 van dit verslag.

05-09-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
83

05-04-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-3-2019

83

totaal

83

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap beschikt niet over onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

05-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-04-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap is eigenaar van de inrichting van haar 12 w inkels. Deze
inrichting is in het kader van de doorstart verkocht aan koper RNF B.V.

05-04-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In verband met de hoge fiscale schuldposities is de volledige opbrengst van de
verkoop van de inventaris aan de boedel afgedragen.

05-04-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De vennootschap w as eigenaar van de voorraden zoals aanw ezig bij CB
Fashion te Helmond. De voorraden zijn in het kader van de doorstart verkocht
aan RNF B.V.
De bank heeft als pandhouder een oplossing gevonden voor de openstaande
vordering van CB Fashion te Helmond, w elke op faillissementsdatum
retentierecht op de voorraad uitoefende voor haar vordering. Ten gevolge van
de regeling tussen bank en CB Fashion is de voorraad vrijgegeven voor
verkoop aan derden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

05-04-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De onderhavige vennootschap beschikt niet over debiteuren.

05-04-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

05-04-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 6.000.000,00

05-04-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank had per faillissementsdatum een vordering op de onderhavige
groep van vennootschappen van circa € 6.000.000,--, voor w elke vordering de
groepsmaatschappijen hoofdelijk zijn verbonden.

5.2 Leasecontracten
Er w aren bij een drietal leasemaatschappijen leasecontracten gesloten voor
auto's van het personeel. Alle leasecontracten zijn inmiddels beëindigd.

05-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft de gebruikelijke pandrechten op voorraden, inventaris en
debiteuren.

05-04-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De bank zal de inning van debiteuren zelf ter hand nemen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

05-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Met de bank is vastgelegd dat de rechten van derden zullen w orden
gerespecteerd. De bank heeft voor de w aarborg van dit aspect NTAB
ingeschakeld. NTAB pleegt hierover nauw overleg met curator.

05-04-2019
1

Inmiddels heeft NTAB, na uitvoerig overleg met de curator, het merendeel van
de rechten van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoud afgew ikkeld. De
rechthebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun goederen op te halen.

05-09-2019
2

In de verslagperiode zijn alle eigendomsvoorbehoudaanspraken afgew ikkeld.

19-02-2020
3

5.6 Retentierechten
De voorraad van onderhavige vennootschap w as opgeslagen bij CB Fashion te
Helmond. Deze oefende retentierecht uit. Tussen de Rabobank als
belanghebbend pandhouder en retentor is ter zake een regeling getroffen en
zijn de goederen vrijgegeven.

05-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden zijn geen aanspraken op het recht van reclame gemaakt.

05-04-2019
1

In de verslagperiode heeft één crediteur aanspraak gemaakt op recht van
reclame. De betreffende aanspraak is in overleg met de doorstarter
afgew ikkeld.

19-02-2020
3

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Voorafgaand aan de doorstart zijn met de bank afspraken gemaakt over een
afw ijkende w ijze van verkoop als bedoeld in artikel 3:251 lid 2 BW . Ter zake
moet nog tot afrekening w orden gekomen. Curator w acht op een te dezer
zake van de bank te ontvangen voorstel.

Toelichting
Inmiddels is een voorlopige afrekening van de bank ontvangen, de curator zal
een en ander beoordelen en in overleg treden met de bank.

Toelichting
In de verslagperiode zijn enkele gew ijzigde concept-afrekeningen ontvangen.
Inmiddels is de bank verzocht tot betaling van het aan de boedel toekomende
saldo ad € 67.310,-- over te gaan.

Toelichting
De bank heeft inmiddels aan de curator bevestigd dat een bedrag van €
67.310,00 verschuldigd is ter zake de afrekening over de periode van
afw ijkende w ijze van verkoop. Het bedrag is echter nog niet van de bank
ontvangen.

05-04-2019
1

05-09-2019
2

19-02-2020
3

21-08-2020
4

Voorts loopt overleg met de bank over afrekening van bankgaranties
betreffende de periode dat gehuurde panden w aarvan bankgaranties w aren
afgegeven zijn gebruikt door de doorstartende partij. Over een betaling uit het
door de doorstartende partij gestorte depot is inmiddels ook overeenstemming
bereikt. Deze betaling heeft ook nog niet plaatsgevonden.
Tot slot loopt nog overleg met de bank over de BTW -aangifte over de periode
van afw ijkende w ijze van verkoop. Dit punt is nog niet beslecht. De curator
verw acht dat na het bereiken van overeenstemming met de bank over deze
BTW -aangifte ook de voornoemde bedragen over en w eer zullen w orden
voldaan.

Toelichting
Inmiddels is door de bank het bedrag van € 67.130,00 voldaan ter zake de
afrekening over de periode van afw ijkende w ijze van verkoop. De betaling uit
het door de doorstartende partij gestorte depot aan de bank heeft ook
plaatsgevonden, het betrof de afrekening van bankgaranties.

01-03-2021
5

Het overleg met de bank over de BTW -aangifte over de periode van afw ijkende
w ijze van verkoop loopt nog. De curator hoopt daarover in de komende
verslagperiode overeenstemming te bereiken.

Toelichting
Ter zake deze BTW -aangifte w ordt verder verw ezen naar paragraaf 5.9 van
dit verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-09-2021
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de komende verslagperiode zal nog intensief w orden samengew erkt bij de
vaststelling en afw ikkeling van eigendomsvoorbehouden. Voorts zal tot
afrekening over de in paragraaf 5.8 bedoelde periode voorafgaand aan
doorstart met de bank moeten w orden gekomen.

05-04-2019
1

In de komende verslagperiode zal de afrekening over de in paragraaf 5.8
bedoelde periode w orden opgepakt. Vanw ege de noodzakelijke controle van
opgegeven omzetten en kosten zal hiermee de nodige tijd gemoeid zijn.

05-09-2019
2

De noodzakelijke controles over opgegeven omzetten en kosten zijn inmiddels
afgerond. Thans loopt nog overleg over de BTW -aangifte over de periode van
afw ijkende w ijze van verkoop, w aarmee eveneens de nodige tijd gemoeid is.

21-08-2020
4

Het overleg met de bank over de BTW aangifte loopt nog. Daarmee is de
nodige tijd gemoeid.
De Rabobank verschilt nog met de boedel van mening over de hoogte van het
door de bank op voet van artikel 42d W et Omzetbelasting door haar
verschuldigde bedrag. Partijen zullen hun standpunten en berekeningen in de
komende verslagperiode in het kader van afrondende BTW -aangifte ter
beslissing aan de Belastingdienst voorleggen

01-03-2021
5

In de verslagperiode zijn de door de bank aangeleverde omzetgegevens
(afkomstig van het NTAB) afgestemd met de interne administratie. Ter zake
heeft nog een accountantscontrole plaatsgevonden. Inmiddels is de
accountant gevraagd de concept-BTW -aangifte op te stellen. Deze zal
vervolgens nog aan de bank w orden voorgelegd.

03-09-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderhavige onderneming is met machtiging van de rechter-commissaris
voortgezet over de periode van 5 tot en met 20 maart 2019. De over deze
periode gepleegde verkopen zijn geadministreerd in het boekhoudsysteem van
de vennootschap, Navision.

05-04-2019
1

Ter zake de tijdelijke voortzetting van activiteiten w erd van de Rabobank een
bijdrage in de loonkosten ontvangen ten belope van € 24.522,--.

6.2 Financiële verslaglegging
Over deze periode zal nog een afrekening volgens zoals hierboven
aangegeven in paragraaf 5.8.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

05-04-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activa in de onderhavige groep van ondernemingen zijn op 20 maart 2019
verkocht aan RNF B.V. te Drunen.

05-04-2019
1

6.5 Verantwoording
Na faillissement hebben zich voor de betreffende onderhavige groep van
vennootschappen een betrekkelijk groot aantal gegadigden gemeld, w aarvan
een vijftal ook concrete biedingen heeft uitgebracht. Zow el om strategische als
om financiële redenen is met machtiging van de rechter-commissaris besloten
tot verkoop aan RNF B.V.

05-04-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 3.700.000,00

05-04-2019
1

Toelichting
Dit bedrag is inclusief een bijdrage aan huurkosten over de opzegtermijn.
In de onderhavige vennootschap w erd ter zake goodw ill € 75.000,-ontvangen.

Toelichting
Het depot voor betaling van huurkosten over de opzegtermijn blijkt hoger dan
noodzakelijk, een deel zal aan de doorstarter gerestitueerd w orden. Ter zake
w ordt nog overleg gepleegd met de doorstarter over een eindafrekening.

Toelichting
Inmiddels is met de doorstartende partij overeenstemming bereikt over een
afrekening, zie paragraaf 1.4.

05-09-2019
2

21-08-2020
4

6.7 Boedelbijdrage
€ 24.200,00

05-04-2019
1

Toelichting
Door de Rabobank w erd een boedelbijdrage betaald ten belope van € 24.200,- inclusief btw .

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Na de doorstart w ordt overleg gepleegd met de grote hoeveelheid crediteuren
omtrent de afw ikkeling van hun vorderingen en hun
eigendomsvoorbehoudaanspraken. Voorts w ordt overleg gepleegd met
personeel en koper over allerhande praktische aspecten zoals voortzetting van
de ICT-voorzieningen, de hervatting/uitlevering van lopende orders van
leveranciers, de herinrichting van de financiële administratie e.a.

05-04-2019
1

Zie paragraaf 6.6.

05-09-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De vennootschap beschikt over een gedetailleerd en professioneel
boekhoudsysteem (Navision).

05-04-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 17 mei 2018.
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 31 augustus 2017.
De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 6 juni 2016.

05-04-2019
1

De jaarrekeningen zijn derhalve steeds tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekeningen van de vennootschap tot en met 2017 zijn voorzien van een
samenstellingsverklaring van de accountant. De geconsolideerde
jaarrekeningen van de groep zijn steeds van controle-verklaringen van de
accountant voorzien. Over 2018 w erd de jaarrekening nog niet voltooid.

05-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Deze zal nog w orden beoordeeld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-04-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Ten deze w ordt verw ezen naar paragraaf 1.5 van dit verslag.

Toelichting
Aan bestuurder is gevraagd een verantw oording over het gevoerde beleid af
te leggen. Hierop zal in het volgende verslag w orden teruggekomen.

Toelichting
In de verslagperiode is van bestuurder een beleidsverantw oording ontvangen
en met hem besproken.

05-04-2019
1

05-09-2019
2

19-02-2020
3

Voor het onderhavige onderw erp heeft de curator om benoeming van een
mede-curator verzocht. Deze zal dit aspect nader beoordelen.

Toelichting
Mr. Poorthuis is aangesteld tot mede-curator. Hij heeft zijn eerste onderzoek
verricht, lijnen uitgezet voor nader administratie onderzoek en een bespreking
gepland met het bestuur, w elk gesprek op korte termijn zal plaatsvinden. Het
streven is om hierover in het volgende verslag duidelijkheid te verschaffen

Toelichting
Mr. Poorthuis heeft in de onderhavige verslagperiode zijn
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Hij heeft gesproken met de bestuurder,
de heer Mok. Hij heeft de administratie onderzocht. Daarnaast heeft hij met
behulp van Nuijten en Nederpel de financiële administratie verder toegankelijk
gemaakt voor (nader) financieel onderzoek. Voor de komende verslagperiode
is nader (financieel) onderzoek gepland. Daarover zal mr. Poorthuis zich met de
rechter-commissaris verstaan.

Toelichting
Het onderzoek van mr. Poorthuis zal in de komende verslagperiode verder
w orden voortgezet.

21-08-2020
4

01-03-2021
5

03-09-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

05-04-2019
1

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen voor de huren vanaf faillissementsdatum tot einde
opzegtermijn w orden op dit moment bij curator ingediend.
€ 23.235,08

05-04-2019
1

05-09-2019
2

Toelichting
Tot op heden is er een bedrag van € 23.235,08 aan boedelvorderingen voor de
huren ingediend.
€ 204.485,43

19-02-2020
3

€ 238.468,40

21-08-2020
4

€ 249.073,61

01-03-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 690.415,93

05-04-2019
1

Toelichting
Volgens de administratie van de vennootschap had deze op
faillissementsdatum een schuld aan omzetbelasting ad € 178.741,80, en een
schuld ter zake loonbelasting ad € 118.199,85.
€ 1.277.145,53

05-09-2019
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met de fiscus over een
aanpassing van de aangifte vennootschapsbelasting 2016. Deze aanpassing
heeft inmiddels plaatsgevonden.
€ 1.218.716,46

19-02-2020
3

€ 1.218.680,46

01-03-2021
5

€ 1.122.646,93

03-09-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Deze is nog niet ingediend.
€ 106.653,58

8.4 Andere pref. crediteuren

05-04-2019
1

19-02-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Deze zijn nog niet bekend.

05-04-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
50

05-04-2019
1

Toelichting
Circa 50.
40

05-09-2019
2

43

19-02-2020
3

45

21-08-2020
4

46

01-03-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens de administratie van de vennootschap beliep het saldo concurrente
crediteuren per faillissementsdatum € 441.246,--.
€ 6.330.600,74

05-04-2019
1

05-09-2019
2

Toelichting
In bovenstaand bedrag is de vordering van de Rabobank verw erkt ad €
6.269.932,77 (zie paragraaf 5.1).
Rabobank heeft haar vordering nog niet gecorrigeerd met het bedrag dat
reeds aan Rabobank is voldaan ad € 2.936.475,00.
€ 6.333.332,10

19-02-2020
3

€ 6.379.641,65

21-08-2020
4

€ 6.352.340,75

01-03-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit is thans nog niet aangegeven.
Voor de huidige stand van zaken w ordt verw ezen naar het bijgevoegde (*)
financieel verslag per 4 april 2019.

05-04-2019
1

Deze is thans nog niet aan te geven.
Voor de huidige stand van zaken w ordt verw ezen naar het bijgevoegde (*)
financieel verslag per 28 augustus 2019.

05-09-2019
2

Deze is thans nog niet aan te geven. Voor de huidige stand van zaken w ordt
verw ezen naar het bijgevoegde (*) financieel verslag per 19 februari 2020.

19-02-2020
3

Dat is thans nog niet aan te geven. Voor de huidige stand van zaken w ordt
verw ezen naar het bijgevoegde financieel verslag per 4 augustus 2020.

21-08-2020
4

Dat is thans nog niet aan te geven. Voor de huidige stand van zaken w ordt
verw ezen naar het financieel verslag per 2 februari 2021.

01-03-2021
5

Dat is thans nog niet aan te geven. Voor de huidige stand van zaken w ordt
verw ezen naar het financieel verslag per 5 augustus 2021.

03-09-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met lopende procedures.

05-04-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Afw ikkeling lopende huurcontracten.
2. Afw ikkeling eigendomsvoorbehoudaanspraken in overleg met bank en NTAB.
3. Onderzoek oorzaken faillissement.
4. Reguliere faillissementsafw ikkeling.

05-04-2019
1

1. Afw ikkeling doorstart, met name eindafrekening m.b.t. de bijdrage in de
huurkosten.
2. Afrekening Rabobank verkopen pre-faillissementsperiode.
3. Onderzoek oorzaken faillissement.
4. Reguliere faillissementsafw ikkeling.

19-02-2020
3

1. afrekening Rabobank verkopen pre-faillissementsperiode en afronding
overleg BTW -aangifte over verkopen pre-faillissementsperiode, alsmede het
daadw erkelijk doen van BTW -aangifte over die periode;
2. onderzoek oorzaken faillissement;
3. reguliere faillissementsafw ikkeling.

21-08-2020
4

1. afronding overleg met Rabobank en de Belastingdienst over de BTW aangifte over de periode van afw ijkende w ijze van verkoop, alsmede het doen
van afrondende BTW -aangifte over de periode dat de bank op afw ijkende
w ijze executoriaal heeft verkocht op voet van artikel 3:251 BW ;
2. onderzoek oorzaken faillissement;
3. reguliere faillissementsafw ikkeling.

01-03-2021
5

1. afronding overleg met Rabobank en de Belastingdienst over de BTW aangifte over de periode van afw ijkende w ijze van verkoop, alsmede het
doen van afrondende BTW -aangifte over de periode dat de bank op
afw ijkende w ijze executoriaal heeft verkocht op voet van artikel 3:251 BW ;
2. onderzoek oorzaken faillissement;
3. reguliere faillissementsafw ikkeling.

03-09-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. afw ikkeling doorstart, met name eindafrekening m.b.t. de bijdrage in de
huurkosten;
2. afrekening Rabobank verkopen pre-faillissementsperiode;
3. onderzoek oorzaken faillissement;
4. reguliere faillissementsafw ikkeling.

05-09-2019
2

Deze is thans nog niet aan te geven.

19-02-2020
3

Dat is thans nog niet aan te geven.

21-08-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
3-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

03-09-2021
6

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

05-04-2019
1

