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R-C
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mr. B.R.M. de Bruijn
mr F.A.L. Kamps

Algemene gegevens
Naam onderneming
RPfreshline B.V.

14-02-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap RPfreshline B.V., KvK 67107516, statutair gevestigd
in de gemeente Sittard-Geleen, kantoorhoudende te (6161 AG) Geleen, aan de
Vouersw eg 95.

14-02-2020
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: 46311 - Groothandel in groenten en fruit.
De vennootschap handelde enkel met afnemers in Rusland, w aarvan ongeveer
90% met supermarkten.

14-02-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 9.628.547,00

€ -557.094,00

€ 3.536.298,00

2018

€ 15.145.898,00

€ -1.423.735,00

€ 3.862.049,00

Toelichting financiële gegevens
Er is sprake van een verlengd eerste boekjaar (17-10-2016 t/m 31-12-2017).

14-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

14-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

14-02-2020
1

€ 2.257,81

30-07-2021
5

€ 2.208,16

28-01-2022
6

€ 5.206,46

28-07-2022
7

€ 19.206,46

24-11-2022
8

Toelichting
De curator heeft met bestuurders een regeling getroffen w aardoor het
boedelsaldo met € 14.000,- is genomen. Zie onderdeel 7.6 (en 4.1).

Verslagperiode

Verslagperiode
van

14-02-2020
1

14-1-2020
t/m
13-2-2020
van

14-05-2020
2

14-2-2020
t/m
13-5-2020
van

03-08-2020
3

14-5-2020
t/m
30-7-2020
van

30-07-2021
5

1-2-2021
t/m
27-7-2021
van

28-01-2022
6

27-7-2021
t/m
26-1-2022
van

28-07-2022
7

27-1-2022
t/m
25-7-2022
van
26-7-2022
t/m
21-11-2022

Bestede uren

24-11-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

43 uur 24 min

2

26 uur 18 min

3

31 uur 12 min

4

17 uur 30 min

5

14 uur 48 min

6

8 uur 24 min

7

57 uur 54 min

8

22 uur 12 min

totaal

221 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht in 2016. Bestuurders en aandeelhouders (50/50)
zijn de besloten vennootschappen P. Smets Holding B.V., KvK 57754373, en
T.A. Kraaijeveld Holding B.V., KvK 60287861. Getrapt bestuurders zijn de heren
P. Smets en T.A. Kraaijeveld.

1.2 Lopende procedures

14-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er tw ee procedures aanhangig. De ene procedure
betreft een procedure tegen de vennootschap. Een transportbedrijf is eisende
partij, de vennootschap is gedaagde. De andere procedure betreft een
procedure tegen een w erknemer, w aarbij de vennootschap eisende partij zou
zijn. De curator onderzoekt dit nader en zal beoordelen of overname van (een
van) deze procedures w enselijk is.

14-02-2020
1

De vordering van het transportbedrijf is ingediend en geplaatst op de lijst van
voorlopig erkende concurrente schuldeisers.
Voor w at betreft de procedure tegen de w erknemer is de curator nog in
afw achting van informatie van bestuurders. De curator heeft derhalve nog
geen definitieve beslissing kunnen nemen.

14-05-2020
2

In overleg met de rechter-commissaris zal de procedure tegen de
w erkneemster niet door de curator w orden voortgezet. De procedure is reeds
geroyeerd.

03-08-2020
3

Naast eerder genoemde procedures w aarbij de vennootschap rechtstreeks
w as betrokken is er een voorlopig getuigenverhoor aanhangig. Dit voorlopig
getuigenverhoor is gericht tegen de heren Smets en Kraaijeveld als (indirect)
bestuurders van de vennootschap in verband met vervalste klachten die
binnen de vennootschap zouden zijn opgemaakt. Dit zou aan verzoekers van
het verhoor ter ore zijn gekomen door de w erkneemster w aartegen de
vennootschap om die reden de eerder genoemde procedure is gestart.

02-02-2021
4

De rechtbank had de curator afgelopen verslagperiode opgeroepen om te
verschijnen voor de voortzetting van de behandeling van het voorlopig
getuigenverhoor op 9 december 2020. Echter, de vennootschap zelf is geen
partij bij het voorlopig getuigenverhoor en de curator heeft dan ook
aangegeven dat hij niet zal verschijnen. Deze behandeling is uiteindelijk
uitgesteld vanw ege coronaklachten bij een van partijen. Met (indirect)
bestuurders is afgesproken dat zij de curator op de hoogte houden van de
ontw ikkelingen. De uitkomst kan immers mogelijk w el relevant zijn voor de
afw ikkeling van het faillissement.
In juni/juli 2022 zal het voorlopig getuigenverhoor w orden voortgezet. De
curator w acht de uitkomst af vanw ege de mogelijke relevantie daarvan in
verband met het rechtmatigheidsonderzoek.

28-01-2022
6

Het voorlopig getuigenverhoor is w ederom uitgesteld en zal op zijn vroegst
w orden voortgezet begin 2023. Zie onderdeel 7.5.

28-07-2022
7

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen (meer).

14-02-2020
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte w erd gehuurd van Smebo B.V.

1.5 Oorzaak faillissement

14-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De vennootschap handelde in groenten en fruit met afnemers in Rusland. De
vennootschap is ontstaan uit een samenw erkingsverband tussen getrapt
bestuurders en hun ondernemingen. De heer Kraaijeveld w as voorheen
(indirect) klant van Smets Food Trading B.V. Samen kw amen zij met het plan
om zich met hun groente- en fruithandel op afnemers in Rusland te richten. De
klanten in Rusland w aren grotendeels supermarkten (ongeveer 90%).

14-02-2020
1

Het eerste jaar w erd ingekocht in Marokko. Na verloop van tijd, toen de
vennootschap in plaats van achteraf, vooraf moest gaan betalen, w erd er niet
meer geleverd. De vennootschap is derhalve overgestapt naar andere
leveranciers.
De inkoop liep w eer, maar bij de verkoop ging het steeds mis. Er w erden veel
verliezen geleden. Dit had de volgende oorzaken.
Volgens bestuurders deden zich problemen voor ten aanzien van de export
naar Rusland. Dit had onder andere te maken met de keuring van de
producten. De producten w erden volgens bestuurders veelal afgekeurd.
Volgens hen spanden de keurmeesters in Rusland samen met de afnemers.
Het terughalen van de afgekeurde producten zou te duur zijn. De debiteuren
verrekenden de facturen (achterafbetaling) met hun claims (afgekeurde
producten). Hierdoor bleef (volledige) betaling uit.
De vennootschap heeft naar oplossingen gezocht: zij heeft eigen mensen
ingezet voor de controles. Echter, dit heeft de vennootschap veel geld gekost
en leidde niet tot een verbetering. Volgens bestuurders w erden de producten
vaak w el aangenomen, doch met 2 w eken garantie w aardoor deze na 2 w eken
w el w erden afgekeurd.
In het eerste jaar w as het resultaat negatief. De vennootschap heeft alles
toen op scherp gezet en onder andere, zoals hierboven reeds benoemd, het
keurproces gew ijzigd. Er bleven desondanks claims volgen. Halverw ege 2019
hebben bestuurders aangegeven zich zorgen te maken over de continuering
van de vennootschap. Zij hadden er toen w el nog vertrouw en in dat het goed
kon komen. Er is met de crediteuren gesproken over een aan te bieden
akkoord. Dit is echter nooit tot stand gekomen.
Vanw ege de problemen met facturatie in verband met de vele claims heeft de
vennootschap naar een oplossing gezocht en besloten om vanaf eind oktober
2019 enkel nog te leveren onder de nieuw e voorw aarden, inhoudende dat
klanten vooraf moesten betalen. Vanaf dat moment bleven bestellingen uit en
lag de onderneming feitelijk stil. De vennootschap had geen inkomsten meer
w aardoor zij haar crediteuren ook niet meer kon betalen. Vervolgens heeft een
crediteur het faillissement van de vennootschap aangevraagd.
De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de oorzaken van het
faillissement en kan thans bevestigen dat de door het bestuur genoemde
oorzaken van het faillissement aannemelijk zijn. Er zijn geen aanw ijzingen voor
andere dan de reeds genoemde oorzaken.

28-07-2022
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

14-02-2020
1

3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

14-02-2020
1

10
Toelichting
Contracten liepen af of personeel kreeg elders een baan.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-1-2020

3

totaal

3

Toelichting

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
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap maakte gebruik van de bedrijfsmiddelen van Smets Food
Trading B.V.

14-02-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing voor zover bekend.

14-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen voorraden meer aanw ezig.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van de vennootschap betrof bederfelijke producten (groente en
fruit).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen andere activa meer aanw ezig.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

14-02-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vergoeding debiteureninning conform afspraak
met de bank
totaal

€ 2.257,71

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.257,71

Toelichting debiteuren
Volgens de (getrapt) bestuurders heeft de vennootschap een
debiteurenportefeuille van € 200.000 tot € 300.000. De debiteuren zijn
verpand aan de bank, zie hierna onder bank/zekerheden. De curator
onderzoekt op dit ogenblik de debiteurenportefeuille en zal tot inning
overgaan.

14-02-2020
1

De debiteuren w orden op korte termijn aangeschreven.

14-05-2020
2

Een aantal debiteuren is reeds aangeschreven. Om de overige debiteuren te
kunnen aanschrijven w as nog nadere informatie van bestuurders nodig. Deze
informatie heeft de curator, na een gesprek met een van de bestuurders,
inmiddels ontvangen. De inning kan thans w orden voortgezet.

03-08-2020
3

In de afgelopen verslagperiode zijn alle debiteuren aangeschreven. Echter,
reacties bleven uit.
Eind december is aan de bank aangegeven dat de debiteureninning tot dat
moment niets heeft opgeleverd en dat er ook niets (meer) te verw achten valt.
In overleg met de bank heeft de curator besloten dat de vorderingen oninbaar
zijn. De bank en de curator zijn een boedelbijdrage overeengekomen van €
2.257,71 inclusief BTW voor de w erkzaamheden met betrekking tot de
debiteureninning.

02-02-2021
4

Dit onderdeel w as reeds afgew ikkeld vanw ege de oninbaarheid van de
vorderingen. Uit de onderhandelingen met bestuurders is gebleken dat tw ee
vorderingen mogelijk w él van w aarde zouden kunnen zijn voor bestuurders.
Om die reden is de cessie van deze tw ee vorderingen onderdeel van de
regeling met bestuurders (zie onderdeel 7.6).

24-11-2022
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verifiëren debiteurenlijst, in kaart brengen debiteurenportefeuille,
debiteureninning.

14-02-2020
1

Afgew ikkeld.

02-02-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.473.589,12

14-02-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO Bank heeft een vordering op de vennootschap van €
1.473.589,12.
De vennootschap heeft samen met de besloten vennootschap Smets Food
Trading B.V. een bedrijfskrediet bij ABN. Smets Food Trading is hoofdklant. Er is
sprake van een rekening-courantfaciliteit met meerdere bankrekeningen,
w aaronder de bankrekening van de vennootschap. Hierop past de bank
saldocompensatie toe conform de gesloten compensatieovereenkomst. De
kredietlimiet bedraagt € 1.500.000 en de saldocompensatielimiet bedraagt €
2.225.000.
Er is een aanzienlijk positief banksaldo van € 226.627,90, dat volledig toekomt
aan de bank.

Toelichting vordering van bank(en)

02-02-2021
4

In de volgende verslagperiode w ordt dit onderdeel nader onderzocht.

Toelichting vordering van bank(en)

28-01-2022
6

De curator is in afw achting van de definitieve opgave en nadere onderbouw ing
van de vordering van de bank. In de komende verslagperiode zal dit onderdeel
w orden afgew ikkeld.

€ 0,00

28-07-2022
7

Toelichting vordering van bank(en)
In reactie op het verzoek van de curator om een nadere onderbouw ing heeft
de bank laten w eten geen vordering meer te hebben op de vennootschap. De
bank geeft aan gebruik te hebben gemaakt van haar recht op verrekening in
het kader van de kredietovereenkomst. Dit blijkt ook uit de bankafschriften na
datum faillissement. Uit de bankafschriften volgt verder dat na verrekening nog
een banksaldo van ongeveer € 5.000,- resteerde. Inmiddels bedraagt het
banksaldo nog € 2.998,30. De curator is van mening dat het na verrekening
van diverse kosten resterende saldo van ongeveer € 5.000,- toekomt aan de
boedel en heeft de bank derhalve verzocht dit bij te schrijven op de
boedelrekening. De curator is nog in afw achting van een reactie van de bank.
W el heeft de bank het huidige saldo van € 2.998,30 reeds bijgeschreven op de
boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
De laatste onduidelijkheden zijn opgehelderd. Er is geen aanspraak meer van
de boedel op enig bedrag. Dit onderdeel kan derhalve als afgew ikkeld
w orden beschouw d.

5.2 Leasecontracten

24-11-2022
8

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten (meer).

14-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan de bank zijn de volgende zekerheden verstrekt:

14-02-2020
1

Een pandrecht op de voorraden van de vennootschap
Een pandrecht op de vorderingen van de vennootschap
Een pandrecht op de vorderingen en rechten uit de polis van de
kredietverzekering
Hoofdelijke verbondenheid van bestuurders van de vennootschap
Borgstelling van € 600.000,- van de getrapt bestuurders

5.4 Separatistenpositie
De bank is separatist in verband met de gevestigde pandrechten.
Voor zover bekend zijn er geen voorraden en geen vorderingen en rechten uit
de polis van de kredietverzekering. De curator draagt zorg voor de
debiteureninning.

14-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De bank laat de debiteureninning over aan de curator. Er is een boedelbijdrage
overeengekomen van 50% van de opbrengst daarvan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

14-02-2020
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voortzetting onderneming w as niet aan de orde.

14-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er bestaat geen interesse in een doorstart.

14-02-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de nodige boekhouding en administratie onder zich genomen
en doet nader onderzoek.

14-02-2020
1

In de volgende verslagperiode zal het onderzoek aanvangen.

02-02-2021
4

Een eerst inventarisatie is gedaan en de voorbereidingen voor het onderzoek
zijn getroffen.

30-07-2021
5

De curator is in afw achting van nadere stukken om het onderzoek te kunnen
voortzetten. Naar verw achting kan dit onderdeel de komende verslagperiode
w orden afgew ikkeld.

28-01-2022
6

De bestuurders hebben inzicht gegeven in de volledige boekhouding en
administratie. De curator kan thans concluderen dat aan de boekhoudplicht is
voldaan.

28-07-2022
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Hieraan is voldaan. De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 28
juni 2019.

14-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

14-02-2020
1

Dit blijkt niet uit de stukken die de curator onder zich heeft. Bestuurders
bevestigen dat dit is gebeurd en zullen de onderliggende stukken aanleveren.

14-05-2020
2

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

03-08-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

14-02-2020
1

De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

Toelichting

28-01-2022
6

De curator is van mening dat de uitkomst van het voorlopig getuigenverhoor
mogelijk mede bepalend is voor de beoordeling of er sprake is van onbehoorlijk
bestuur. Derhalve zal vooralsnog de uitkomst daarvan w orden afgew acht.

Nee

28-07-2022
7

Toelichting
De curator heeft het onderzoek afgerond. Er zijn geen onregelmatigheden
aangetroffen. Het voorlopig getuigenverhoor is echter nog altijd aanhangig en
nu al meermaals uitgesteld. De curator is in overleg met het bestuur en zal nog
overleggen met de rechter-commissaris over de afw ikkeling van het
faillissement zonder af te moeten w achten tot de uitkomst van het voorlopig
getuigenverhoor.

Nee

24-11-2022
8

Toelichting
In overleg met de rechter-commissaris is besloten de uitkomst van het
voorlopig getuigenverhoor niet af te w achten.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-02-2020
1

In onderzoek

28-07-2022
7

Toelichting
De curator is bij zijn onderzoek gestuit op een een mogelijk geval van
paulianeus handelen. Hierover vinden nadere gesprekken plaats met de
bestuurders. Dit w ordt meegenomen in de afw ikkeling van het faillissement.

In onderzoek
Toelichting
De gesprekken met bestuurders hebben, in overleg met de rechtercommissaris, geleid tot een minnelijke regeling w aarbij in het midden is
gebleven of hier sprake is van paulianeus handelen. Deze regeling houdt in
de betaling van een bedrag van € 14.000,- door bestuurders aan de boedel.
Onderdeel van deze regeling is de cessie van tw ee vorderingen die voor de
boedel oninbaar w aren (zie onderdeel 4.1). Het bedrag is reeds
bijgeschreven op de boedelrekening. Thans is het faillissement gereed voor
afw ikkeling.

24-11-2022
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nadere inventarisatie boekhouding/administratie, rechtmatighedenonderzoek.

14-02-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de FIOD zich gemeld met een vordering
van de OvJ tot het verstrekken van gegevens uit de administratie van de
vennootschap met betrekking tot een specifieke leverancier van de
vennootschap. De vordering is ingesteld vanw ege het verzoek om rechtshulp
van een vreemde staat (Azerbeidzjan) ex art. 5.1.8 jo 126nd lid 1 W etboek van
Strafvordering.
Bestuurders hebben medew erking verleend en de gevraagde gegevens
overhandigd.

28-01-2022
6

Afgew ikkeld.

24-11-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 26.370,42

03-08-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering ingediend.

€ 28.985,42

02-02-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.755,00

14-02-2020
1

€ 11.282,00

14-05-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

14-02-2020
1

Het UW V heeft zich nog niet gemeld.

€ 5.959,91

03-08-2020
3

€ 11.919,82

02-02-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.350,00

14-05-2020
2

Toelichting
Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

14-02-2020
1

Toelichting
Volgens de crediteurenlijst zouden er in totaal 67 crediteuren zijn. Deze zijn
aangeschreven. Inmiddels hebben 6 crediteuren hun vordering ingediend.

33

14-05-2020
2

35

30-07-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.606.993,02

14-02-2020
1

Toelichting
Dit is het bedrag aan ingediende concurrente crediteuren, w aaronder de bank
met een vordering van € 1.473.589,12.

€ 2.729.818,59

14-05-2020
2

€ 2.772.817,12

03-08-2020
3

€ 2.774.840,30

02-02-2021
4

€ 2.775.398,77

30-07-2021
5

€ 1.307.234,44

28-07-2022
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing w egens de toestand van de boedel.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

14-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Nog niet bekend.

14-02-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
De curator brengt in kaart of overname van (een van) de procedures, genoemd
onder onderdeel 1.2 van dit verslag, w enselijk is.

14-02-2020
1

Definitieve beslissing nemen ten aanzien van procedure tegen w erkneemster.

14-05-2020
2

De procedure tegen w erkneemster w ordt niet voortgezet.

03-08-2020
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Beoordeling lopende procedures, debiteureninning,
rechtmatighedenonderzoek.

14-02-2020
1

Debiteureninning en rechtmatighedenonderzoek.

03-08-2020
3

onderzoek vordering bank, rechtmatigheidsonderzoek

02-02-2021
4

Overleg met bestuurders, overleg met de rechter-commissaris, afw ikkeling
faillissement.

28-07-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-02-2020
1

< 6 maanden, afhankelijk van de uitkomst van het rechtmatighedenonderzoek.

03-08-2020
3

In het volgende verslag kan, afhankelijk van de uitkomst van het
rechtmatigheidsonderzoek, mogelijk een termijn w orden gegeven voor de
afw ikkeling van het faillissement.

02-02-2021
4

Nog niet bekend.

30-07-2021
5

Dit is afhankelijk van de voortzetting van het voorlopig getuigenverhoor.
Ondertussen tracht de curator de komende verslagperiode alle overige
onderdelen af te w ikkelen. Daarbij zal w orden bekeken in hoeverre de
uitkomst van het voorlopig getuigenverhoor dan nog doorslaggevend kan zijn
voor een eventuele vaststelling van bestuurdersaansprakelijkheid.

28-01-2022
6

Naar verw achting w ordt het faillissement in de komende verslagperiode
afgew ikkeld.

28-07-2022
7

Dit is het eindverslag.

24-11-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

