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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ten Have B.V.

02-05-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TEN HAVE B.V.
(hierna: 'Ten
Have'), statutair gevestigd te Vorden en kantoorhoudende te (B-3680)
Neeroeteren, België,
aan het adres Kinrooiersteenw eg 41, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 20086204.

02-05-2018
2

Activiteiten onderneming
Vervaardigen van kunststofproducten voor de bouw . Machinefabriek, bouw en
en
samenstellen van apparaten, maken van staalconstructies en silo's, handel in
industriële producten. Vervaardigen van gereedschap. Ingenieurs en overig
technisch ontw erp en advies.

Financiële gegevens

02-05-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 88.776,00

€ 68.513,00

€ 3.469.821,00

2015

€ 72.750,00

€ 913.585,00

€ 1.542.842,00

2016

€ 48.470,00

€ 980.334,00

€ 18.403,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Er w as geen personeel in dienst bij de vennootschap.

02-05-2018
2

Boedelsaldo
€ 13,59

02-05-2018
2

€ 4.513,60

23-07-2018
3

€ 7.897,37

05-11-2018
4

€ 10.597,40

11-02-2019
5

€ 25.476,64

21-08-2019
6

€ 25.479,11

19-02-2020
7

€ 25.428,64

19-08-2020
8

€ 28.678,64

17-02-2021
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-1-2018

02-05-2018
2

t/m
1-5-2018
van
2-5-2018

23-07-2018
3

t/m
20-7-2018
van
21-7-2018

05-11-2018
4

t/m
5-11-2018
van
6-11-2018

11-02-2019
5

t/m
11-2-2019
van
12-2-2019

21-08-2019
6

t/m
21-8-2019
van
22-8-2019

19-02-2020
7

t/m
19-2-2020
van
20-2-2020

19-08-2020
8

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020
t/m
17-2-2021

Bestede uren

17-02-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

6 uur 45 min

3

12 uur 55 min

4

11 uur 5 min

5

3 uur 55 min

6

22 uur 50 min

7

7 uur 0 min

8

12 uur 30 min

9

3 uur 5 min

totaal

80 uur 5 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: 16 uur.

02-05-2018
2

Bestede uren totaal: 28 uur en 55 minuten.

23-07-2018
3

Bestede uren totaal: 40 uur.

05-11-2018
4

Bestede uren totaal: 43 uur en 55 minuten.

11-02-2019
5

Bestede uren totaal: 67 uur en 55 minuten.

21-08-2019
6

Bestede uren totaal: 74 uur en 55 minuten.

19-02-2020
7

Bestede uren totaal: 87 uur en 25 minuten.

19-08-2020
8

Bestede uren totaal: 90 uur en 30 minuten.

17-02-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Ten Have B.V. is een oud familiebedrijf. Enig aandeelhouder en bestuurder van
de
vennootschap is de heer L.G.M. van Mook.

02-05-2018
2

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder zou geen sprake zijn van verzekeringen.

02-05-2018
2

1.4 Huur
De onderneming w erd geëxploiteerd vanuit de privéw oning van de bestuurder.
Er w aren geen huurpenningen verschuldigd.

02-05-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Door de bestuurder van de vennootschap w ordt de navolgende oorzaak van
het
faillissement geschetst:
Ten Have w as een familiebedrijf dat bestond sinds 1930. De bestuurder van de
vennootschap alsmede zijn broers w erden vanaf circa 1960 betrokken bij de
vennootschap. De groeide en w erd in diverse vennootschappen
onderverdeeld. In de
loop der jaren bleef de bestuurder van de vennootschap als enige over in het
concern.
Toen hij met pensioen w ilde gaan heeft hij - met het oog op middelen om dit
pensioen te
kunnen realiseren - een aantal onderdelen van de groep vennootschap
verkocht. Het
betrof Van Mook Beheer B.V., Staalbouw Eindhoven I B.V. alsmede
Profielservice N.V.
Van Mook Beheer B.V. hield op haar beurt de aandelen in Staalbouw LW van
Mook B.V.
alsmede Van Mook Holland B.V.
Ten behoeve van deze verkoop w erd door de bestuurder managementbureau
Milk
Strategy & Finance benaderd (hierna: 'Milk') w elke vennootschap zou zoeken
naar een investeerder voor de overname van de vennootschappen. In dat
kader is door Milk een
due dilligence gedaan om de w aarde van de bedrijven de kunnen bepalen.
Door Milk is
een investeerder gevonden en dit heeft ertoe geleid dat de bedrijven zijn
verkocht. 80%
van de aandelen zijn verkocht aan Know ledge People B.V. De overige 20% van
de
aandelen zijn verkocht aan K.G. Holding B.V. Laatstgenoemde vennootschap
w as een
vennootschap van de persoon die namens Milk betrokken w as het traject. Hij
zou als
zelfstandige met zijn bedrijf zijn ingehuurd door Milk. Milk is inmiddels
uitgeschreven
uit het Handelsregister. Ook de vennootschap Know ledge People B.V. is
inmiddels
uitgeschreven uit het Handelsregister.

02-05-2018
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De verkochte vennootschappen zijn alle binnen een jaar na verkoop
gefailleerd. Volgens de bestuurder zouden geen sociale lasten, premies of huur
zijn betaald. De
overgenomen activa zouden niet zijn aangetroffen. Ook overgenomen lasten
w erden
niet voldaan. Ten slotte w erd geen huur betaald aan Ten Have voor de huur
van het bedrijfspand in België.
De verkoop zou gefaseerd betaald w orden door de kopende partijen. De
bestuurder
heeft echter geen enkele betaling te hebben ontvangen. In dat kader zijn door
hem
diverse civiele procedures gevoerd. De bestuurder van K.G. Holding B.V. is
uiteindelijk in privé veroordeeld tot betaling van een bedrag van 1.3 mio aan
Ten Have omdat hij
jegens Ten Have onzorgvuldig had gehandeld. Hij w ist of althans behoorde te
w eten dat
hij zijn verplichtingen jegens Ten Have niet zou kunnen nakomen bij het sluiten
van de
koopovereenkomst. Het bedrag is tot op heden niet aan Ten Have voldaan.
Het voorgaande heeft ertoe geleid dat Ten Have in financieel slecht w eer
terecht kw am onder meer van w ege de kosten die zij heeft gedragen voor het
voeren van de diverse
procedures. Als gevolg hiervan is een aan haar toebehorende onroerende
zaak door de
hypotheekhouder executoriaal verkocht w aarbij een hypothecaire restschuld
overbleef.
Zij had onvoldoende middelen meer om aan haar lopende verplichtingen te
kunnen
voldoen. Uiteindelijk is het faillissement van Ten Have door een van haar
schuldeisers
aangevraagd.
Of dit de enige dan w el de juiste oorzaak is, is thans onderw erp van
onderzoek. Naar aanleiding van het uitbrengen van het eerste verslag in dit
faillissement heeft een betrokkene een andere lezing gegeven van de oorzaak
van het faillissement. Deze zal zo mogelijk in de komende verslagperiode
w orden geverifieerd.
In tegenstelling tot hetgeen in het vorige verslag w erd vermeld, verkreeg K.G.
Holding BV niet 20, maar 80% van de aandelen. Know ledge People BV
verkreeg 20%.

23-07-2018
3

De curator heeft bij het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement geen
omstandigheden aangetroffen die aanleiding geven om te veronderstellen dat
er andere oorzaken aan het faillissement ten grondslag liggen. Het onderzoek
naar de oorzaken van het faillissement is afgerond.

19-08-2020
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Ten Have houdt de aandelen in de vennootschap naar Belgisch recht Profiel
Service
N.V. (99,94%). Profiel Service N.V. is op 23 juni 2014 in staat van faillissement
verklaard.
Daarnaast is Ten Have enig aandeelhouder in de vennootschappen Helhoek
Beheer B.V.
alsmede Medi@dvantage (+More) B.V.. Ook deze vennootschappen zijn in in
staat van
faillissement verklaard, respectievelijk 31 maart 2015 (insolventienummer:
F.05/15/295)
en 7 februari 2017 (insolventienummer: F.16/17/73). Door de diverse
faillissementen zal
naar verw achting de w aarde van de aandelen nihil bedragen.

02-05-2018
2

Ten slotte is Ten Have enig aandeelhouder van de besloten vennootschap met
beperkte
aansprakelijkheid L.G.M. van Mook Beheer B.V.
De curator heeft een bod ontvangen op de aandelen in L.G.M. van Mook
Beheer BV. van de bestuurder van curanda. De curator heeft om meer
informatie verzocht om de w aarde van de aandelen en het ontvangen bod te
kunnen beoordelen.

19-02-2020
7

De bestuurder heeft aangegeven de aandelen in de dochtervennootschap toch
niet te w illen overnemen. De bestuurder heeft de mogelijkheid in overw eging
genomen deze dochtervennootschap te liquideren.

19-08-2020
8

De faillissementen van Helhoek Beheer BV en Medi@dvantage BV zijn inmiddels
opgeheven w egens gebrek aan baten. Ook Profiel Service N.V. is inmiddels
opgeheven. Daaruit zijn geen baten gevloeid.
De dochtervennootschap L.G.M. van Mook Beheer B.V. is inmiddels ontbonden
(turboliquidatie). Daaruit zijn geen baten gevloeid.

17-02-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Bezien zal w orden of, en zo ja op w elke w ijze, tot liquidatie van de aandelen
kan w orden
gekomen.
Vooralsnog lijkt het niet opportuun om de aandelen actief te koop aan te
bieden, nu niet in de lijn der verw achting ligt dat daarmee enige opbrengst
voor de boedel mee gerealiseerd kan w orden.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

02-05-2018
2

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 10.700,08
totaal

€ 0,00

€ 10.700,08

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit hoofde van diverse door Ten Have gevoerde procedures heeft zij in dat
kader
diverse titels verkregen. Zij heeft op diverse partijen vorderingen w aarvan de
hoogte in
rechte is vastgesteld w aartegen geen rechtsmiddel meer openstaat. De
diverse vorderingen dienen nog geïnventariseerd te w orden.

02-05-2018
2

Ter toelichting op hetgeen in het vorige verslag w erd beschreven, geldt dat de
vordering(en) w aar het hier om gaat, geen handelsvorderingen betreffen,
maar vorderingen uit hoofde van gevoerde procedures over betaling van de
koopprijs voor de aandelen in diverse aan curanda gelieerde
vennootschappen.
Uit hoofde van diverse door Ten Have gevoerde procedures heeft zij in dat
kader
diverse titels verkregen. Zij heeft op diverse partijen vorderingen w aarvan de
hoogte in
rechte is vastgesteld w aartegen geen rechtsmiddel meer openstaat. De
diverse vorderingen dienen nog geïnventariseerd te w orden.

23-07-2018
3

Ter toelichting op hetgeen in het vorige verslag w erd beschreven, geldt dat de
vordering(en) w aar het hier om gaat, geen handelsvorderingen betreffen,
maar vorderingen uit hoofde van gevoerde procedures over betaling van de
koopprijs voor de aandelen in diverse aan curanda gelieerde
vennootschappen.
De curator heeft een vordering van € 31.673,84 ingediend in het faillissement
van een natuurlijk persoon in verband met een huurachterstand. Het is de
curator op dit moment niet bekend op w elke termijn en op w elke w ijze dat
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

19-08-2020
8

In het vorige verslag is abusievelijke vermeld dat de debiteur met een
huurschuld in staat van faillissement verkeert. Deze debiteur zit in een W SNP
traject. Het is de verw achting van de bew indvoerder dat er een uitkering
mogelijk zal zijn, maar dat het geen hoog percentage zal w orden. De
schuldsaneringsregeling is verlengd in afw achting van gelden die nog aan de
boedel toekomen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang deze
afw ikkeling zal duren en voor w elke termijn de W SNP zal moeten w orden
verlengd.

17-02-2021
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Daarnaast heeft de curator nog een vordering van ca. € 1.3 miljoen ingediend
in het faillissement van een andere natuurlijke persoon. De vordering vloeit
voort uit een vonnis uit 2002. Het is op dit moment niet duidelijk of een
uitkering in dat faillissement mogelijk zal zijn.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de debiteuren inventariseren. Daarna zal w orden bezien w ie tot
inning
hiervan over zal gaan.

02-05-2018
2

Omdat niet is gebleken dat een derde een pandrecht heeft op vorderingen van
curanda, zal de curator de vorderingen als beschreven onder toelichting zelf zo
mogelijk incasseren. In de afgelopen verslagperiode is door een schuldenaar
uit dien hoofde een betalingsvoorstel gedaan. Dat betalingsvoorstel is echter
niet geaccepteerd, omdat het aangebodene ver onder het in rechte
toegew ezen bedrag ligt en de schuldenaar geen stukken heeft overgelegd
w aaruit blijkt dat het aangebodene, gelet op zijn vermogenstoestand, het
maximaal haalbare is.
De schuldenaar ten laste van w ie het bij 4.2 van dit verslag beschreven beslag
w erd gelegd, heeft in de afgelopen verslagperiode bij herhaling verzocht om
dit beslag, dat is gelegd onder de bank op periodieke pensioenuitkeringen, te
doen opheffen. Tot op heden heeft hij echter geen stukken overgelegd w aaruit
volgt dat het beslag op onterechte gronden is gelegd. De vordering beloopt in
hoofdsom overigens ruim 1,3 miljoen euro. De incasso zal in de komende
verslagperiode w orden voortgezet.

23-07-2018
3

Ook in de afgelopen verslagperiode is met deze schuldenaar, zijn
medeschuldenaar en de incasserende deurw aarder overleg gevoerd. De
incasso w ordt ook in de komende verslagperiode voortgezet.

05-11-2018
4

Aan een andere debiteur op w ie de vennootschap een vordering bleek te
hebben uit hoofde van een jegens hem verkregen titel is kw ijting verleend. Ten
aanzien van deze vordering bleek een minnelijke regeling te zijn
overeengekomen w elke de debiteur ook daadw erkelijk bleek te zijn
nagekomen.
In de afgelopen verslagperiode is met de debiteur meermaals overleg gevoerd.
De incasso is gecontinueerd en uit dien hoofde w ordt maandelijks een bedrag
op de boedelrekening bijgeschreven. Omdat de debiteur stelt meerdere
schuldeisers te hebben en geen vermogen of inkomen dat hij kan aanw enden
ter voldoening van die schuldeisers, heeft hij zich tot een
schuldhulpverleningsinstantie gew end. Aan de curator is inmiddels een
voorstel gedaan. Dat voorstel zal aan de rechter-commissaris in het
faillissement w orden voorgelegd.

11-02-2019
5

In de afgelopen verslagperiode heeft één van de crediteuren in het
faillissement zich bij de curator gemeld en zijn interesse in overname van de
vordering op de debiteur kenbaar gemaakt. De vordering is - met toestemming
van de rechter-commissaris in het faillissement - aan deze crediteur gecedeerd.

21-08-2019
6

De curator zijn geen andere vorderingen meer bekend uit hoofde van
gevoerde procedures over de betaling van de koopprijs voor de aandelen die
geincasseerd moeten w orden.

19-02-2020
7

Er resteert één vordering (executoriale titel) op een derde partij in verband
met een huurgeschil. De curator heeft de deurw aarder verzocht de grosse te
betekenen om deze vordering te incasseren.
De deurw aarder heeft aangegeven dat de betreffende debiteur is verhuisd
naar Armenie. De curator heeft geconstateerd dat de betreffende vordering
oninbaar is.
De curator zal proberen te achterhalen w at de vooruitzichten zijn voor de

19-08-2020
8

crediteuren van het betreffende natuurlijk persoon ivm de vordering van €
31.673,84.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01

02-05-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Ten Have bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. Tot op heden is geen vordering
van de
bank ontvangen.
€ 639.055,24

05-11-2018
4

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat curanda ook een bankrelatie
had met de SNS. SNS heeft inmiddels een vordering ter verificatie ingediend ad
€ 639.055,24. Het betreft de hypothecaire restschuld en een debetsaldo op de
zakenrekening.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder zou er geen sprake zijn van
leasecontracten.

02-05-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
Volgens opgave van de bestuurder zou er geen sprake zijn van zekerheden.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

02-05-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is aan de curator ter hand gesteld. Deze maakt een duidelijke
en
overzichtelijk indruk.

02-05-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2016 is (tijdig) op 27 oktober 2017 gedeponeerd.

02-05-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

05-11-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Of aan de stortingsverplichting is voldaan dient nog te w orden onderzocht.

05-11-2018
4

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

21-08-2019
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar het antw oord op de
vaag of sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur w orden voortgezet en zo
mogelijk w orden afgerond.

Toelichting
Het onderzoek zal in de komende verslagperiode w orden voortgezet. In de
afgelopen verslagperiode is met derden gesproken over de oorzaak van het
faillissement. Dat vergt nader onderzoek. Te gelegener tijd zullen de
uitkomsten van het onderzoek met de rechter-commissaris w orden gedeeld.

Toelichting
De onderzoeken w orden in de komende verslagperiode voortgezet.

Toelichting
De onderzoeken zijn afgerond.

02-05-2018
2

23-07-2018
3

21-08-2019
6

19-08-2020
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Voor dit onderzoek geldt eveneens dat het onderzoek in de komende
verslagperiode zal w orden voortgezet en zo mogelijk zal w orden afgerond.

Toelichting
Zie hiervoor hetgeen onder 7.5 van dit verslag w erd beschreven.
Ja

02-05-2018
2

23-07-2018
3

19-08-2020
8

Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder in het jaar voorafgaand aan
het faillissement enkele bedragen aan zichzelf heeft betaald. De bestuurder
heeft aangegeven dat dat w as gedaan ivm achterstallige pensioenbetalingen.
De curator heeft de rechtshandelingen vernietigd en is met de bestuurder in
overleg om te bezien op w elke w ijze deze kw estie kan w orden afgew ikkeld.
Ja
Toelichting
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een schikking
getroffen met de bestuurder voor een bedrag van € 3.250.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

17-02-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Ook in de komende periode w ordt het onderzoek voortgezet.

05-11-2018
4

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn nog niet afgerond. Naar verw achting zal
dat in de komende verslagperiode w el het geval zijn.

11-02-2019
5

Ook in de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken
w orden voortgezet, nu deze ten tijde van het doen van dit verslag nog niet
zijn afgerond.

21-08-2019
6

De rechtmatigheidonderzoeken zijn afgerond.

19-08-2020
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De rechtmatigheidsonderzoeken zullen w orden voortgezet. De uitkomst ervan
zal aan de rechter-commissaris w orden gerapporteerd.

02-05-2018
2

Zie hetgeen in verslag 2 hierover w erd geschreven.

23-07-2018
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn geen boedelvorderingen ingediend.
€ 0,01

02-05-2018
2

23-07-2018
3

Toelichting
Het salaris van de curator is een boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 9.679,00

02-05-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

02-05-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn tot op heden geen andere preferente vorderingen ontvangen.

02-05-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

02-05-2018
2

8

05-11-2018
4

7

17-02-2021
9

Toelichting
Als gevolg van de ontbinding van L.H.M. van Mook Beheer B.V. is de vordering
op failliet verw ijderd van de lijst van voorlopig erkende concurrente
crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.303.903,18

02-05-2018
2

€ 2.942.958,42

05-11-2018
4

€ 2.779.360,42

17-02-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet duidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

19-08-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal alle hem bekende crediteuren in kennis stellen van het
faillissement en
hen uitnodigen een eventuele vordering in het faillissement ter verificatie aan
te
melden. Ook zonder invitatie van de curator kunnen crediteuren hun vordering
bij de
curator indienen.

02-05-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn (nog) geen procedures aanhangig gemaakt.

05-11-2018
4

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-11-2018
4

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-11-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

05-11-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Bezien zal w orden op w elke w ijze de vordering als omschreven onder
hoofdstuk 4 van dit verslag zal w orden geïncasseerd. Tevens zal de oorzaak
van het faillissement nader w orden onderzocht. De
rechtmatigheidsonderzoeken zullen zo mogelijk in de komende verslagperiode
w orden afgerond. De uitkomsten daarvan w orden aan de rechter-commissaris
gerapporteerd.

02-05-2018
2

De deurw aarder zet voorshands de incasso voort als in hoofdstuk 4 van dit
verslag beschreven.

23-07-2018
3

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen ook in de komende verslagperiode
w orden voortgezet. Verkregen informatie van derden zal w orden geverifieerd.
Ook in de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken
w orden voortgezet, evenals de incasso op de debiteur.

05-11-2018
4

Aan de rechter-commissaris zal het voorstel tot afkoop dat door de debiteur te
w iens aanzien de incasso loopt, w orden voorgelegd.

11-02-2019
5

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen w orden voortgezet en zo mogelijk
w orden afgerond.

In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken w orden
voortgezet.

21-08-2019
6

In de komende verslagperiode zal w orden getracht de vordering ivm het
huurgeschil te verhalen. Daarnaast zullen de rechtmatigheidsonderzoeken
w orden voortgezet.

19-02-2020
7

De volgende punten staan nog open:
- paulinaneuze betalingen aan de bestuurder
- aandelen in dochtervennootschap
- vordering op failliet natuurlijk persoon

19-08-2020
8

De volgende punten staan nog open:
Innen van (een deel van) vorderingen op 2 natuurlijke personen (zie 4.1).

17-02-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling valt thans nog niets te zeggen.

02-05-2018
2

10.3 Indiening volgend verslag
17-8-2021

17-02-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
De w erkzaamheden als beschreven onder 10.1 zullen w orden uitgevoerd.

Bijlagen
Bijlagen

02-05-2018
2

