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Gegevens onderneming
Slachthuis Kerkrade B.V.
handelende onder de naam Slachthuis Kerkrade
(statutair gevestigd te Kerkrade)
KvK-nummer 14080867
vestigingsadres: Hammolenw eg 66, 6466 XW Kerkrade

13-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een slachthuis (geen pluimvee)

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.700.737,00

€ -105.089,00

€ 156.818,00

2016

€ 1.452.142,00

€ 6.140,00

€ 183.574,00

2019

€ 1.101.999,02

€ 21.772,41

2017

€ 1.566.651,00

€ -20.317,00

Toelichting financiële gegevens

€ 167.090,00

13-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Cijfers over 2018 zijn op basis van de concept jaarcijfers.
Cijfers over 2019 (tot en met 6 november 2019) zijn op basis van een W insten verlies rekening in verticale opstelling (staffelvorm).

13-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

13-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 38.417,86

13-01-2020
1

€ 37.910,16

14-04-2020
2

€ 50.617,24

25-08-2020
3

€ 26.688,06

24-02-2021
4

€ 36.439,72

24-08-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-11-2019

13-01-2020
1

t/m
13-1-2020
van
14-1-2020

14-04-2020
2

t/m
14-4-2020
van
15-4-2020

25-08-2020
3

t/m
25-8-2020
van
26-8-2020

24-02-2021
4

t/m
24-2-2021
van
25-2-2021

24-08-2021
5

t/m
24-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

135 uur 3 min

2

46 uur 45 min

3

70 uur 0 min

4

27 uur 9 min

5

10 uur 21 min

totaal

289 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Bij notariële akte van 28 mei 2004 w erd de besloten vennootschap Slachthuis
Kerkrade B.V. opgericht. Sinds die datum is Slachthuis Kerkrade Holding B.V.
(kvk 14030037) enig aandeelhouder en bestuurder. Bestuurder van Slachthuis
Kerkrade Holding B.V. is Bleijlevens Holding B.V. (kvk 14006372). Daarnaast
w as tot 24 juni 2019 ook P. Krekels Doenrade B.V. bestuurder van Slachthuis
Kerkrade Holding B.V. De bestuurders van Bleijlevens Holding B.V. zijn de heer
P.J.C.L. Bleijlevens en dhr. G.J.M. Bleijlevens (beide alleen/zelfstandig
bevoegd). Bestuurder van P. Krekels Doenrade B.V. is de heer P.P.H.M. Krekels.

13-01-2020
1

Het doel van de vennootschap w as het verrichtten van slachtactiviteiten op het
adres Hammolenw eg 66 te Kerkrade. Voorafgaand aan de oprichting van de
vennootschap w erden deze activiteiten verricht door een vennootschap die
thans Slachthuis Kerkrade Holding B.V. is genaamd.
De opdrachten w aren voornamelijk afkomstig van P. Krekels Vlees B.V. en
Bleijlevens Kerkrade B.V. die op dezelfde locatie een uitsnijderij exploiteren. De
moedervennootschap van P. Krekels Vlees B.V. is P. Krekels Doenrade B.V.
voornoemd; de moedervennootschap van Bleijlevens Kerkrade B.V. is
Bleijlevens Holding B.V. voornoemd.
inmiddels is Bleijlevens Kerkrade B.V. op 1 juni 2021 failliet verklaard met
aanstelling van mr. Bisscheroux als curator.

24-08-2021
5

1.2 Lopende procedures
De gefailleerde w as ten tijde van haar faillietverklaring niet verw ikkeld in
lopende procedures.

13-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen die relevant zijn voor het tijdelijk voortzetten van de
slachtactiviteiten hebben tot en met 31 december 2019 dekking (zie ook 6.1).

13-01-2020
1

Inmiddels zijn alle verzekeringen op verzoek van de curator beëindigd.

14-04-2020
2

Er is van Interpolis nog een premieteruggave à € 1.248,63 ontvangen.

25-08-2020
3

1.4 Huur
De onroerende zaken, staande en gelegen te 6466 XW Kerkrade,
Hammolenw eg 66, zijn door eigenaar de gemeente Kerkrade in erfpacht
uitgegeven aan Slachthuis Kerkrade Holding B.V. De Holding verhuurt een deel
daarvan aan o.a. Slachthuis Kerkrade B.V., maar ook aan Krekels en
Bleijlevens. Ook als de erfpachtcanon in overeenstemming is met de w aarde
van het vastgoed, dan is het, gelet op de hoogte daarvan, w enselijk dat de
canon kan w orden gedeeld door diverse medegebruikers.

13-01-2020
1

De huur is met w ederzijds goedvinden per 1 januari 2020 beëindigd.

14-04-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is volgens de directie gelegen in
aanhoudende verliezen als gevolg van toenemende kosten en concurrentie
tegenover een (te) beperkte omvang van de slachtactiviteiten. Volgens de
concept jaarrekening 2018 bedroeg het netto resultaat na belastingen: -/105.089,00. Het break-even punt voor het slachthuis bedroeg ongeveer 1.200
varkens per w eek, uitgaande van goede slachttarieven. Het lukte de directie
(bij lange na) niet om dit aantal slachtingen uit de markt op te halen. Binnen de
directie, die w erd gevormd door de heer Krekels en de heren Bleijlevens,
verliep de samenw erking om allerlei redenen niet goed. Daarom is de heer
Krekels eind juni 2019 eenzijdig afgetreden als bestuurder van het slachthuis
en heeft hij zich als zodanig laten uitschrijven. In oktober 2019 w erd het
slachten van varkens gestaakt omdat de grootste opdrachtgevers P. Krekels
Vlees B.V. en Bleijlevens Kerkrade B.V. het varkensvlees elders goedkoper
konden verkrijgen. Nu ook deze reductie er niet toe leidde dat de onderneming
w eer w instgevend w erd, en een akkoord mislukte, is -omdat er te w einig
liquiditeiten w aren om de te verw achten lopende kosten te betalen- besloten
het eigen faillissement aan te vragen.

13-01-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

13-01-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement is één persoon het
dienstverband beëindigd.

13-01-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-11-2019

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie. (Voor)overleg directie. (Voor)overleg UW V. Verzoek
toestemming rechter-commissaris i.v.m. opzegging. Ontslagaanzegging.
Organiseren bijeenkomst met buitendienstmedew erker van UW V. Begeleiding
invullen formulieren. Vragen beantw oorden van individuele w erknemers.

13-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap is géén eigenaar van onroerende zaken.

13-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen w orden op verzoek van de curator getaxeerd.

13-01-2020
1

De bedrijfsmiddelen, w aaronder kantoorinventaris en gereedschappen, zijn
samen met de aangetroffen voorraad door de curator verkocht voor €
10.000,00 exclusief btw aan Slachthuis Kerkrade Holding B.V. Zie punt 6.6 van
dit verslag voor meer details.

14-04-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus concurreert niet met een stil pandrecht.

13-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie. Overleg en
correspondentie met taxatiebureau.

13-01-2020
1

Correspondentie en onderhandelingen met Slachthuis Kerkrade Holding B.V.
Opstellen activa-overeenkomst.

14-04-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden (voor zover aanw ezig) w orden op verzoek van de curator
getaxeerd. De kleine hoeveelheid aangetroffen onderhanden w erk is door de
financiële administratie van gefailleerde uitgefactureerd.

13-01-2020
1

De voorraden zijn door de curator verkocht aan Slachthuis Kerkrade Holding
B.V. (zie ook 3.3.)

14-04-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie. Overleg directie. Overleg en correspondentie met
taxatiebureau.

13-01-2020
1

Correspondentie en onderhandelingen met Slachthuis Kerkrade Holding B.V.
Opstellen activa-overeenkomst.

14-04-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Intellectuele eigendomsrechten zoals: handelsnaam, logo, mailadres, telefoonen faxnummer(s).

13-01-2020
1

De intellectuele eigendomsrechten zijn onderdeel van de goodw ill van
gefailleerde die voor € 5.000,00 exclusief btw aan Slachthuis Kerkrade Holding
B.V. is verkocht.

14-04-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie.

13-01-2020
1

Correspondentie en onderhandelingen met Slachthuis Kerkrade Holding B.V.
Opstellen activa-overeenkomst.

14-04-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Deze paragraaf handelt over de pre-faillissementsdebiteuren. De
boedeldebiteuren w orden behandeld onder paragraaf 6 (doorw erken).

13-01-2020
1

De concept jaarrekening 2018 bevat een post handelsdebiteuren van €
83.234,00 per ultimo 2018. Bij de eigen aangifte tot faillietverklaring bevond
zich een debiteurenoverzicht per 6 november 2019, tot een bedrag van €
34.978,34. Hiervan w as een vordering Bleijlevens Kerkrade B.V. ter grootte van
€ 27.024,95. Daarvan blijkt een bedrag van ongeveer € 12.000,00 afkomstig
van recente facturen van het slachthuis aan Bleijlevens. Het restant (dus
ongeveer € 15.000,00) bestaat uit telkens kleine gedeelten die w orden
betw ist, van facturen uit de laatste drie jaren. De curator zal hiernaar
onderzoek verrichten. Tevens laat V.V.L. VOF nog ongeveer een bedrag van €
7.000,00 onbetaald, w egens betw isting van allerlei kleine delen van facturen
sinds februari 2017. Ook hiernaar zal de curator onderzoek verrichten.
Tot op heden is er € 4.984,42 aan pre-faillissementsdebiteuren geïnd.
In de verslagperiode is er nog € 554,09 aan pre-faillissementsdebiteuren
geïnd, tot een totaalbedrag à € 5.341,92.

14-04-2020
2

In deze verslagperiode is er nog bij Bleijlevens Kerkrade B.V. € 11.950,56 aan
openstaande pre-faillissements facturen geïnd. Daarmee is tot op heden een
totaalbedrag à €17.292,48 aan pre-faillissementsdebiteuren geïnd.

25-08-2020
3

Het resterend bedrag aan openstaande pre-faillissementsdebiteuren moet als
oninbaar w orden beschouw d vanw ege inhoudelijke betw istingen of een
beroep op verrekening. De debiteureninning is hiermee afgerond.

24-02-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie. Onderzoek administratie. Diverse w erkzaamheden m.b.t.
incasso debiteuren.

13-01-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde beschikt over betaal- en spaarrekeningen bij de ING bank en ABN
AMRO bank (zonder kredietfaciliteit). De creditsaldi op deze rekeningen zijn
naar de boedelrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten

13-01-2020
1

5.2 Leasecontracten
P.M.

13-01-2020
1

Eventuele leasecontracten zijn overgedragen aan Slachthuis Kerkrade Holding
B.V. voor zover overdracht hiervan door haar w ordt gew enst.

14-04-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog zijn er geen zekerheden aangetroffen.

13-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde.

13-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot dusverre heeft geen van de schuldeisers een beroep gedaan op een
levering onder eigendomsvoorbehoud.

13-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

13-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

13-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

14-04-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie. Dossierstudie en overige w erkzaamheden.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

13-01-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator besloten om de
slachtactiviteiten van gefailleerde tot eind 2019 voort te zetten. De kosten van
de exploitatie w orden gefinancierd middels de positieve banksaldi en de
geïnde debiteuren. Het verkrijgen van een boedelkrediet bleek daarom niet
noodzakelijk.

13-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Van de gemaakte kosten en gegeneerde opbrengsten w ordt een nauw keurige
administratie bijgehouden. Aan boedeldebiteuren is inmiddels € 44.375,90
ontvangen op de boedelrekening. Per verslagdatum is nog een bedrag à €
1.834.98 uitgefactureerd.

13-01-2020
1

Tijdens de verslagperiode is er € 2.097,83 ontvangen van boedeldebiteuren
tot in totaal € 46.473,73.

14-04-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Opstellen begroting over de doorw erkperiode. Overleg met rechtercommissaris, de leveranciers, de opdrachtgevers, verzekeringstussenpersoon,
diverse instanties en w erknemers over doorw erken. Diverse operationele
w erkzaamheden.

13-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheden van een doorstart w orden momenteel nog onderzocht.

13-01-2020
1

De bedrijfsactiviteiten zijn per 1 januari 2020, met toestemming van de
rechter-commissaris, overgenomen door Slachthuis Kerkrade Holding B.V.

14-04-2020
2

6.5 Verantwoording
P.M.

13-01-2020
1

Met name door de nauw e verw evenheid tussen gefailleerde en Slachthuis
Kerkrade Holding B.V. bleek laatstgenoemde de meest geschikte
overnamekandidaat.

14-04-2020
2

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
Toelichting
P.M.

Toelichting
Voor de overname w orden vooralsnog door Slachthuis Kerkrade Holding B.V.
de volgende prijzen betaald:
- Goodw ill: € 5000,00 exclusief btw
- Inventaris en voorraad: € 10.000,00 exclusief btw .

13-01-2020
1

14-04-2020
2

Afhankelijk van toekomstige ontw ikkelingen zal Slachthuis Kerkrade Holding
B.V. nog een aanvullend bedrag van € 15.000,00 exclusief btw voor de
overname betalen.
Verder w ordt opgemerkt dat deze overname géén betrekking heeft op de
bedrijfsinventaris (slachtlijnen etc.) die zich bevindt in de bedrijfsruimten die
door gefailleerde van Slachthuis Kerkrade Holding B.V. w orden gehuurd. Ten
aanzien van deze bedrijfsinventaris is namelijk thans onduidelijk of deze aan
gefailleerde of Slachthuis Kerkrade Holding B.V. toebehoort. Dit w ordt nog door
de curator onderzocht.

Toelichting
Inmiddels is de "basis koopsom" voor de overname van de goodw ill en
inventaris en voorraad (€5.000,= + € 10.000,=) op de boedelrekening
ontvangen.

Toelichting
Over de eigendom van de bedrijfsinventaris is de curator in discussie met
Slachthuis Kerkrade Holding B.V. Laatstgenoemde pretendeert namelijk
eigenaar van de bedrijfsinventaris te zijn terw ijl de curator van mening is dat
gefailleerde eigenaar is.

Toelichting
Inmiddels heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een
regeling met Slachthuis Kerkrade Holding B.V. gesloten. Slachthuis Kerkrade
Holding B.V. zal aan de boedel een bedrag betalen van € 9.750,= zijnde circa
50% van de getaxeerde w aarde van de bedrijfsinventaris, w aarna de boedel
afstand doet van haar eigendomsclaim. Voornoemd schikkingsbedrag is op de
boedelrekening ontvangen.

25-08-2020
3

24-02-2021
4

24-08-2021
5

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

14-04-2020
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, verzamelen informatie en documentatie. Overleg en
correspondentie met potentiële overnamekandidaten.

13-01-2020
1

Opstellen activa-overeenkomst. Correspondentie met rechter-commissaris.

14-04-2020
2

Onderzoek administratie.

25-08-2020
3

Correspondentie Slachthuis Kerkrade Holding B.V.

24-02-2021
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

13-01-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2015 w erd op 8 december 2016 gedeponeerd.
De jaarrekening 2016 w erd op 6 oktober 2017 gedeponeerd.
De jaarrekening 2017 w erd op 14 september 2018 gedeponeerd.

13-01-2020
1

Deze jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.
De deponeringstermijn voor de jaarrekening 2018 w as ten tijde van het
faillissement nog niet verstreken.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

13-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
P.M.

13-01-2020
1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

14-04-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-01-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie c.a., registratie, correspondentie, bespreking directie.

8. Crediteuren

13-01-2020
1

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Buiten het salaris van de curator en zijn medew erkers zijn er tot dusverre
geen boedelvorderingen bekend c.q. ingediend.
€ 53.596,60

13-01-2020
1

25-08-2020
3

Toelichting
UW V heeft inmiddels een boedelvordering à € 50.571,60 ingediend. Verhuurder
heeft een boedelvordering à € 3.025,= ingediend.
€ 57.280,08

24-02-2021
4

Toelichting
UW V heeft haar boedelvordering verhoogd tot € 54.255,08. Verhuurder heeft
een boedelvordering à € 3.025,= ingediend.
€ 61.106,04

24-08-2021
5

Toelichting
UW V heeft haar boedelvordering verhoogd tot € 58.081,04.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 46.117,00

13-01-2020
1

€ 44.681,00

14-04-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

13-01-2020
1

€ 15.762,05

25-08-2020
3

€ 17.594,59

24-02-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13-01-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

13-01-2020
1

26

14-04-2020
2

32

25-08-2020
3

33

24-08-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 131.135,90

13-01-2020
1

€ 154.900,85

14-04-2020
2

€ 180.834,17

25-08-2020
3

€ 177.214,18

24-02-2021
4

€ 183.250,70

24-08-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

13-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie.

13-01-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

13-01-2020
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

13-01-2020
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

13-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Op basis van de informatie die door de directie is aangereikt is niet gebleken
van lopende procedures. Er dient hierover w el nog navraag te w orden gedaan
bij de diverse rechtscolleges.

13-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. verkoop bedrijfsmiddelen
2. (verder) aanschrijven crediteuren;
3. innen debiteuren;
4. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden;
5. afw ikkeling faillissement, w aaronder aangifte BTW over de boedelperiode.

13-01-2020
1

1. verkoop bedrijfsmiddelen - voorlopig afgerond
2. (verder) aanschrijven crediteuren - afgerond

14-04-2020
2

Resteert:
3. innen debiteuren;
4. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden;
5. afw ikkeling faillissement, w aaronder aangifte BTW over de boedelperiode.
1. verkoop bedrijfsmiddelen - voorlopig afgerond
2. (verder) aanschrijven crediteuren - afgerond
Resteert:
3. innen debiteuren;
4. onderzoek eigendom bedrijfsinventaris (slachtlijnen e.d.);
5. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden;
6. afw ikkeling faillissement, w aaronder aangifte BTW over de boedelperiode.

25-08-2020
3

1. verkoop bedrijfsmiddelen - voorlopig afgerond
2. (verder) aanschrijven crediteuren - afgerond
3. innen debiteuren - afgerond

24-02-2021
4

Resteert:
4. onderzoek eigendom bedrijfsinventaris (slachtlijnen e.d.);
5. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden;
6. afw ikkeling faillissement, w aaronder aangifte BTW over de boedelperiode.
1. verkoop bedrijfsmiddelen - voorlopig afgerond
2. (verder) aanschrijven crediteuren - afgerond
3. innen debiteuren - afgerond
4. onderzoek eigendom bedrijfsinventaris (slachtlijnen e.d.) - afgerond

24-08-2021
5

Resteert:
5. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden;
6. afw ikkeling faillissement, w aaronder aangifte BTW over de boedelperiode.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de verkoop van
de bedrijfsmiddelen, de inning van de debiteuren en de afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment is de verw achting dat de verdere
afw ikkeling van het faillissement binnen uiterlijk tw ee á drie jaar afgerond zal
zijn.

13-01-2020
1

De afw ikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de inning van
de debiteuren en de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit
moment is de verw achting dat de verdere afw ikkeling van het faillissement
binnen uiterlijk tw ee jaar afgerond zal zijn.

14-04-2020
2

De afw ikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de inning van
de debiteuren, het onderzoek naar de eigendom van een deel van de
bedrijfsinventaris en de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit
moment is de verw achting dat de verdere afw ikkeling van het faillissement
binnen uiterlijk tw ee jaar afgerond zal zijn.

25-08-2020
3

De afw ikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van het onderzoek
naar de eigendom van een deel van de bedrijfsinventaris en de afronding van
het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment is de verw achting dat de
verdere afw ikkeling van het faillissement binnen uiterlijk tw ee jaar afgerond zal
zijn.

24-02-2021
4

De afw ikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van het
rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment is de verw achting dat de verdere
afw ikkeling van het faillissement binnen uiterlijk anderhalf jaar afgerond zal
zijn.

24-08-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
24-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

24-08-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

13-01-2020
1

