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Algemene gegevens
Naam onderneming
Keramiek Systeem BV

02-07-2020
1

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap.

02-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Vervaardiging van keramische producten voor de bouw . Concreet betekende
dit dat de vennootschap in te kopen dan w el door de opdrachtgever te
beschikking te stellen raamdorpels, hoekstrips, knikdakpannen en stenen aan
elkaar dan w el aan te bevestigen plaatw erk verlijmde, zodat de opdrachtgever
deze elementen als één stuk kon verw erken op of aan het bouw w erk.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.788.129,00

€ -8.760,00

€ 798.524,00

2016

€ 502.030,00

€ 16.282,00

€ 234.481,00

2018

€ 870.349,00

€ 20.198,00

€ 403.310,00

2015

€ 435.888,00

€ -61.148,00

€ 225.182,00

2017

€ 561.297,00

€ -2.684,00

€ 279.219,00

02-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Deze gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen 2015 tot en met 2019.

02-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

02-07-2020
1

Toelichting
Daarnaast w erd veelvuldig gebruik gemaakt van het inlenen van
uitzendkrachten. Dat gold zeker in 2018 en 2019 op het moment dat door de
vennootschap een groot project w erd aangenomen voor de verlijming van
gevelelementen.

Boedelsaldo
€ 0,00

02-07-2020
1

Toelichting
Onlangs kon een doorstart/overname van activa w orden gerealiseerd. De
opbrengst daarvan dient nog te w orden ontvangen. Dat geldt ook voor de
ontstane debiteuren tijdens de boedelperiode. Tenslotte dient nog te w orden
afgerekend met de pandhouder.
€ 22.733,20

16-10-2020
2

Toelichting
Op de boedelrekening is w egens de verkoop van activa een bedrag ontvangen
van € 27.706,00. Ten tijde van de verkoop en uitlevering bleek een poort van
het gehuurde niet te functioneren, zodat niet geladen kon w orden. De kosten
van de spoedreparatie bedroegen € 768,05 en zijn voorshands door de boedel
betaald.
De kosten in verband met de oplevering van het gehuurde, leeg en ontruim,
bedroegen € 4.204,75 en zijn door de boedel betaald.
€ 43.679,23

14-01-2021
3

Toelichting
Op de boedelrekening is van de Rabobank inzake de onderlinge afw ikkeling €
20.946,03 ontvangen. W egens de ontruiming van het gehuurde is € 768,05
betaald.
€ 43.507,13

14-07-2021
4

Toelichting
Het huidige boedelsaldo is de mutatie van het nog door de boedel ontvangen
BTW bestanddeel op de door de bank aan de boedel te betalen boedelbijdrage
ad € 1.050,-- minus de door de boedel betaalde taxatiekosten ad € 1.222,10.
€ 66.343,13
Toelichting
Door de belastingdienst is aan de boedel een bedrag uitgekeerd van €
22.836,-- w egens terugvordering BTW in verband met oninbare debiteuren.

Verslagperiode

13-01-2022
5

Verslagperiode
van
2-6-2020

02-07-2020
1

t/m
2-7-2020
van
2-7-2020

16-10-2020
2

t/m
16-10-2020
van
16-10-2020

14-01-2021
3

t/m
14-1-2021
van
14-8-2021

14-07-2021
4

t/m
14-7-2021
van
15-7-2021

13-01-2022
5

t/m
14-2-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

54 uur 0 min

2

19 uur 48 min

3

5 uur 24 min

4

10 uur 6 min

5

11 uur 18 min

totaal

100 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden hebben met name betrekking gehad op de incasso van
debiteuren, het uitleveren van goederen op basis van de activaovereenkomst,
verw erken van vorderingen, overleg met de Rabobank en derden, opleveren
van het gehuurde en het voeren van overleg met de bestuurder van failliet.

16-10-2020
2

De w erkzaamheden hebben betrekking gehad op het monitoren van
crediteuren, correspondentie en voeren van overleg met de bestuurder.

14-01-2021
3

De w erkzaamheden hebben betrekking gehad op diverse correspondentie met
crediteuren, overleg met de belastingdienst over de vordering OB oninbare
debiteuren, correspondentie UW V over vaststelling NOW tegemoetkoming,
correspondentie met de bank over het niet betaalde BTW bestanddeel
boedelbijdrage en het schrijven van dit verslag.

14-07-2021
4

De verrichte w erkzaamheden hebben betrekking op overleg en
correspondentie met de belastingdienst inzake de teruggave van BTW op
oninbare debiteuren, het opstellen van overzichten en toezenden van
bew ijsstukken. Daarnaast heeft failliet voorschotten ontvangen op grond van
de NOW regeling en diende de definitieve aanvrage NOW te w orden
ingediend. Daartoe is de administratie nader geanalyseerd en is overleg
gevoerd met de accountant van failliet.

13-01-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur, tevens enig aandeelhouder, van de vennootschap w ordt gevormd
door Keramiek Holding BV. Enig aandeelhouder en bestuurder van Keramiek
Holding BV is de heer J.A.T. Verbaan.
Keramiek Holding BV is eveneens op 2 juni 2020 gefailleerd.

02-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures. W el heeft de opdrachtgever van de te
verlijmen gevelelementen een claim ingesteld tegen de vennootschap w egens
- kort samengevat - gebreken in het geleverde product en te late levering.
Deze claim w ordt door de vennootschap betw ist. Een juridische procedure w as
niet tegen de vennootschap opgestart.

02-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er bestaat geen achterstand in de betaling van premies voor de lopende
verzekeringen.

02-07-2020
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte w ordt door Keramiek Holding BV van de verhuurder gehuurd
en onderverhuurd aan de vennootschap.

02-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Een groot project (grootste in het bestaan van de vennootschap) heeft slecht
gerendeerd. De productiekosten vielen erg tegen. Het project w erd
gaandew eg ook meer bew erkelijk dan voorheen w as afgesproken. Er dienden
meer verschillende onderdelen te moeten w orden geproduceerd w aardoor
minder kon w orden gestandaardiseerd. Ook bleken de door de opdrachtgever
aangeleverde stenen een te grote maattolerantie te hebben, w aardoor tijd en
kw aliteitsverlies ontstond.
Daarbij kw am een dispuut met betrekking tot de kw aliteit. Een aantal
producten gaven defecten nadat zij w aren gemonteerd. De vennootschap
ontkent daarin enige aansprakelijkheid en verw ijst naar de door de
opdrachtgever goedgekeurde constructietekeningen aan het begin van het
project. Door de opschorting van de betalingen door de opdrachtgever en het
reeds gemaakte verlies op dit project (ondermeer door de inzet van
uitzendkrachten) is er een acuut liquiditeitsprobleem ontstaan. Dat heeft geleid
tot de eigen aangifte faillissement.

02-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

02-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

02-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-6-2020

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers hielden zich nagenoeg volledig bezig met de verlijming van de
elementen. De administratie en verkoop w erd verzorgd door de directeur-groot
aandeelhouder en diens echtgenote die beiden in loondienst zijn van Keramiek
Holding BV. Keramiek Holding BV is eveneens gefailleerd.

02-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

02-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

02-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Diverse machines en inventaris

€ 15.500,00

totaal

€ 15.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De diverse machines en inventaris w orden aangemerkt als bodemzaken. Het
bedingen van een boedelbijdrage is niet van toepassing.

02-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja

02-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn in het kader van een partiele doorstart verkocht aan
tw ee separate kopers. De opbrengst moet nog w orden ontvangen.

02-07-2020
1

De opbrengst ter grootte van 11.500,00 is door de boedel ontvangen. Een
resterend bedrag van € 4.000,-- is betaald op de Rabobankrekening van
failliet. Dit bedrag w ordt meegenomen in de financiële afw ikkeling met de
Rabobank.

16-10-2020
2

Door de Rabobank is in het kader van een totale afw ikkeling € 20.946,03 op de
boedelrekening betaald.

14-01-2021
3

Door de Rabobank is een aanvullend BTW bedrag betaald van € 1.050,--.

14-07-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Orderportefeuille

€ 8.706,00

totaal

€ 8.706,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het betreft uitstaande orders met betrekking tot de verlijming van
raamdompelelementen.

02-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De orderportefeuille is verkocht aan een koper. De opbrengst moet nog
w orden ontvangen.
Nog onduidelijk is of de orderportefeuille valt onder het pandrecht van de
bank. Vooralsnog stelt de boedel zich op het standpunt dat de opbrengst in de
boedel vloeit. Mocht dat anders zijn, dan zal alsnog w orden gehandeld
overeenkomstig de separatistenregeling.

02-07-2020
1

De verkoopopbrengst ter grootte van € 8.706,00 is door de boedel ontvangen.

16-10-2020
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving
Teruggave BTW op oninbare debiteuren
Immateriele activa
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 22.836,00
€ 7.500,00
€ 30.336,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De immateriële activa hebben betrekking op de handelsnamen, domeinnamen
en e-mail extensies van de vennootschap, naast tw ee op naam van Keramiek
Holding geregistreerde patenten, geregistreerd in Nederland en een ook in
België.

02-07-2020
1

Het bedrag van € 7.500,-- is door de boedel ontvangen.

16-10-2020
2

Een gedeelte van deze immateriële activa (met name de beide patenten) zijn
eigendom van Keramiek Holding BV. Dat betekent dat bij de afw ikkeling van dit
faillissement een gedeelte van de opbrengst ten goede dient te komen van
Keramiek Holding BV.

14-07-2021
4

Op basis van de door de curator verstrekte bescheiden uit de administratie
van failliet heeft de belastingdienst aan de boedel een teruggave BTW
verstrekt in verband met oninbare debiteuren. Dit bedrag is door de boedel
ontvangen.

13-01-2022
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
De immateriële activa zijn verkocht aan een koper. De opbrengst moet nog
w orden betaald.

02-07-2020
1

De koopsom is betaald.

16-10-2020
2

Geen.

13-01-2022
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren op 2 juni 2020

€ 248.219,15

€ 116.641,42

€ 5.612,42

totaal

€ 248.219,15

€ 116.641,42

€ 5.612,42

Toelichting debiteuren
Op verzoek van de pandhouder heeft de curator (nog) geen debiteuren
aangeschreven. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over een boedelbijdrage.
De grootte debiteur claimt een tegenvordering te hebben en heeft betalingen
opgeschort.

02-07-2020
1

De Rabobank is zelf overgegaan tot incasso van debiteuren. Ten aanzien van
één debiteur, die de volledige vordering ter grootte van € 183.579,13 betw ist
en zich beroept op een tegen(schade)vordering , heeft de curator in overleg
met de Rabobank assistentie verleend. Dat heeft geresulteerd in een betaling
van € 56.124,00. Tussen de Rabobank en de curator is een boedelbijdrage
afgesproken van 10%. Een tw eede debiteur betw ist een vordering van €
4.122,75. De vorderingen op een derde debiteur zijn verrekend met
vorderingen van deze debiteur op failliet. Per saldo resteert nog een kleine
restant vordering op failliet.
De boedelbijdrage w ordt meegenomen bij de financiële afw ikkeling met de
Rabobank.

16-10-2020
2

De Rabobank heeft in het kader van een totaal regeling € 20.946,03 op de
boedelrekening betaald.

14-01-2021
3

Aanvullend is door de bank het BTW bestanddeel ad € 1.050,-- betaald.

14-07-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vooralsnog geen.

02-07-2020
1

Er behoeven geen w erkzaamheden meer te w orden verricht.

16-10-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 265.659,30

02-07-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering heeft betrekking op een gesloten lening voor de realisatie van
een entresol, een rekening courant krediet alsmede de bankgarantie (van de
holding) jegens de verhuurder. Keramiek Holding BV en de vennootschap zijn
hoofdelijk aansprakelijk jegens de bank.
€ 265.659,30

16-10-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
De uiteindelijke restant vordering van de bank moet nog w orden verminderd
met ontvangen debiteurenbetalingen en aangepast aan de hand van de
financiële afw ikkeling met de boedel.
€ 265.659,30

14-01-2021
3

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft nog geen definitieve vordering bij de curator ingediend. De
curator is ermee bekend dat de Rabobank een bedrag van € 21.780,-- heeft
betaald uit hoofde van een aan de verhuurder verstrekte bankgarantie. Verder
heeft de Rabobank een door de bestuurder afgegeven borgtocht uitgew onnen.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

02-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is sprake van een pandrecht op inventaris, voorraden en vorderingen. De
vennootschap en Keramiek Holding BV zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de
bank. Daarnaast zijn er tw ee borgstellingen afgegeven door de directeur-groot
aandeelhouder jegens de bank.

02-07-2020
1

Met de Rabobank zijn de zekerheden afgew ikkeld.

14-01-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Ja.

02-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ten aanzien van een crediteur lijkt sprake te zijn van een
eigendomsvoorbehoud. Deze crediteur is tevens debiteur. Naar verw achting
zal na saldering van vorderingen en schulden en na teruggave van nog
beperkte voorraden, over en w eer niets meer te vorderen zijn.

02-07-2020
1

Het eigendomsvoorbehoud is afgew ikkeld door middel van retournering van
geleverde goederen / uitlevering van goederen en verrekening met de
vorderingen van failliet op deze crediteur. Er resteeert nog een kleine
vordering van de crediteur op failliet.

16-10-2020
2

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

02-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

02-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

02-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er is overleg gevoerd met de bank over de verkoop van de activa, w aarmee de
bank heeft ingestemd. Verder is overleg gevoerd inzake de grootste debiteur,
dit in relatie tot het gereed product dat nog bij de vennootschap aanw ezig is.

02-07-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

16-10-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Door de boedel is gedurende tw ee w eken na het uitspreken van het
faillissement nog op beperkte schaal en voor zover mogelijk onderhanden w erk
uitgevoerd.

02-07-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

16-10-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

02-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Voor zover nog mogelijk afw erken van onderhanden w erk.

02-07-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

16-10-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zoals hiervoor al aangegeven zijn de inventaris en de orderportefeuille
verkocht.
Er vindt een doorstart plaats op het gebied van de verlijming van
knikdakpannen en raamdorpelelementen.
Met betrekking tot de doorstart inzake de knikdakpannen heeft de koper
aangegeven drie voormalige personeelsleden van de vennootschap in dienst
te w illen nemen. Een van deze personeelsleden is effectief al in dienst
getreden, aan tw ee andere personeelsleden is een aanbod daartoe gedaan.

02-07-2020
1

De overname / doorstart is gerealiseerd. Niet bekend is of inmiddels alle drie
personeelsleden in dienst van de doorstarter zijn getreden.

16-10-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 21.706,00

02-07-2020
1

Toelichting
Deze opbrengst is al verantw oord onder de hierboven genoemde activa en is
exclusief het immateriële actief.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

02-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Het voeren van overleg met een aantal kandidaat kopers, het verstrekken van
informatie, deels onder geheimhouding, overleg met de pandhouder, overleg
met de bestuurder, overleg met de taxateur en doen verzorgen van een
taxatie, samenstellen van de activa overeenkomsten.

02-07-2020
1

De w erkzaamheden zijn beëindigd.

16-10-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ja.

02-07-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Ja.

02-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing. Er is sprake van een samenstellingsverklaring.

02-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ja.

02-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit aspect dient nog nader te w orden onderzocht.
Nee

02-07-2020
1

16-10-2020
2

Toelichting
De curator is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-07-2020
1

Toelichting
Dit aspect dient nog nader te w orden onderzocht.
Nee

16-10-2020
2

Toelichting
De curator is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er is niet gebleken van een onrechtmatigheid.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

16-10-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het onderzoek dient nog plaats te vinden.

02-07-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

16-10-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De vordering van het UW V is nog niet ingediend.
De vordering w egens het salaris curator w ordt op pm gesteld.

Toelichting
Ongew ijzigd. Ten overvloede w ordt vermeld dat strikt genomen de door de
failliet aan Keramiek Holding BV, die eveneens is gefailleerd, verschuldigde
huurpenningen moeten w orden opgenomen als een boedelschuld. Vanw ege
de geconsolideerde afw ikkeling is daarvan afgezien.
€ 70.183,96

02-07-2020
1

16-10-2020
2

14-07-2021
4

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend tot een bedrag van €
45.318,24.
De boedelvordering van Keramiek Holding BV op failliet uit hoofde van
huurpenningen tijdens de boedelperiode bedraagt € 23.293,95.
Daarnaast heeft het uitzendbureau een boedelvordering ingesteld tot een
bedrag van € 1.571,77. De curator betw ist dat sprake is van een
boedelvordering.
€ 70.183,96
Toelichting
Ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

13-01-2022
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.212,00

02-07-2020
1

Toelichting
Deze vordering heeft betrekking op de door de vennootschap verschuldigde
loonheffing.
€ 58.334,00

16-10-2020
2

Toelichting
Deze vordering heeft betrekking op de door de vennootschap verschuldigde
loonheffing, te vermeerderen met de vordering ad € 20.717,00 uit hoofde van
artikel 29 lid 2 OB.
€ 90.824,00

14-07-2021
4

Toelichting
het betreft € 37.617,-- w egens loonheffing en € 53.207,-- w egens af te dragen
omzetbelasting
€ 90.824,00

13-01-2022
5

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Deze vordering is nog niet ingediend.

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 24.473,77

02-07-2020
1

16-10-2020
2

14-07-2021
4

Toelichting
Het betreft een loonvordering ex artikel 66 lid 1 W W ad € 20.492,35 en een
premiedeel w g ex artikel 66 lid 3 W W ad € 3.981,42.
€ 24.473,77
Toelichting
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

13-01-2022
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.
€ 6.643,78

02-07-2020
1

16-10-2020
2

Toelichting
Dit betreft een vordering van een voormalig w erknemer die niet w erd
overgenomen door het UW V.
€ 1.795,45

14-07-2021
4

Toelichting
Dit betreft de preferente vordering van een voormalig w erknemer, w aarvan de
vordering niet w erd overgenomen door het UW V.
€ 1.795,45

13-01-2022
5

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

02-07-2020
1

Toelichting
het betreft de gebruikelijke handelscrediteuren, w aaronder de vordering van
Keramiek Holding BV, eveneens gefailleerd, w egens managementfee.
11

16-10-2020
2

15

14-07-2021
4

15

13-01-2022
5

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 353.773,94

02-07-2020
1

Toelichting
Dit bedrag is afgeleid van de crediteurenlijst per 2 juni 2020 en is exclusief de
vordering van de bank. Ten aanzien van een crediteur ter grootte van €
34.822,98 w ordt vermeld dat deze tevens debiteur is en dat naar verw achting,
na saldering, niets meer te vorderen is.
€ 273.355,30

16-10-2020
2

Toelichting
Het betreft hier de bij de curator uiteindelijke ingediende en voorlopig erkende
vorderingen exclusief de restant vordering van de bank.
€ 273.355,30

14-01-2021
3

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 429.170,21

14-07-2021
4

€ 429.170,21

13-01-2022
5

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing w egens gebrek aan baten.

02-07-2020
1

Ongew ijzigd.

16-10-2020
2

Ongew ijzigd.

14-01-2021
3

Ongew ijzigd.

14-07-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren.

02-07-2020
1

Verder monitoren van crediteuren.

16-10-2020
2

Verder monitoren van crediteuren.

14-01-2021
3

Verder monitoren van crediteuren

14-07-2021
4

Ongew ijzigd.

13-01-2022
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

02-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

02-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

02-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

02-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw erken van de verkoop-koop transacties
Na daartoe strekkende afspraak met bank mogelijkerw ijs innen van de
resterende debiteuren.
Opleveren van het gehuurde.
Onderzoek naar rechtmatigheid en paulianeus handelen.

02-07-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

16-10-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Naar verw achting zes maanden.

02-07-2020
1

Naar verw achting drie maanden.

16-10-2020
2

Naar verw achting drie maanden.

14-01-2021
3

Naar verw achting drie maanden

14-07-2021
4

Ongew ijzigd, in afw achting van de definitieve toekenning door het UW V van
de NOW aanspraken.

13-01-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
14-7-2022

13-01-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Geen

Bijlagen
Bijlagen

02-07-2020
1

