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Algemene gegevens
Naam onderneming
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11-01-2019
1

Gegevens onderneming
Broekhuizerw eg 3, 6983 BM Doesburg
w w w .hollandmg.nl

11-01-2019
1

Activiteiten onderneming
Interieurbouw

11-01-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 880.820,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -22.563,00

€ 117.952,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Voornoemde cijfers volgen uit de aangifte vennootschapsbelasting van 2016
van de HollandMG B.V. De bestuurder geeft aan dat er over het jaar 2016 een
dubbele administratie is gevoerd, te w eten in de Frensfles Groep B.V. en in de
w erkmaatschappijen. De curator zal dit nog nader onderzoeken, alsmede zal
hij onderzoek verrichten naar de cijfers over de jaren 2017 en 2018 (tot aan
datum faillissement).

11-01-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

11-01-2019
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er geen w erknemers meer in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

11-01-2019
1

Verslagperiode
van
11-12-2018

11-01-2019
1

t/m
11-1-2019
van
11-1-2019

10-04-2019
2

t/m
10-4-2019
van
11-4-2019

10-07-2019
3

t/m
10-7-2019
van
11-10-2019

10-01-2020
5

t/m
10-1-2020
van
11-1-2020

10-04-2020
6

t/m
10-4-2020
van
9-10-2020

08-04-2021
8

t/m
8-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

9 uur 18 min

2

5 uur 0 min

3

3 uur 6 min

4

7 uur 18 min

5

23 uur 48 min

6

6 uur 6 min

7

29 uur 30 min

8

51 uur 54 min

totaal

136 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
In december 2015 is HollandMG B.V. opgericht. Bestuurder en enig
aandeelhouder is de Frensfles Groep B.V. De heer Frensen is (middellijk)
bestuurder en enig aandeelhouder van de Frensfles Groep B.V. De drijvende
kracht achter HollandMG B.V. w as de heer Fleskes. De heer Fleskes w as
'slechts' in loondienst bij de Frensfles Groep B.V. (en/of HollandMG B.V.) Daar
zal verderop in het verslag nader op in w orden gegaan.

11-01-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zijn beëindigd.

11-01-2019
1

1.4 Huur
De huur w as op datum faillissement reeds beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

11-01-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder gelegen in het feit
dat de heer Fleskes) begin 2018 - maar in de praktijk al medio 2017 - voor
zichzelf is begonnen en daarbij een belangrijk deel van de klanten en het
personeel heeft meegenomen. Begin 2018 zijn daardoor de activiteiten van
HollandMG B.V. (en de andere vennootschappen) ook (zo goed als) stil komen
te liggen. De heer Fleskes heeft bovendien beslag gelegd op alle roerende
goederen - die eigendom zijn van de Frensfles Groep B.V. maar w erden
gebruikt door o.a. HollandMG B.V. - zodat deze niet te gelde konden w orden
gemaakt. Tussen de bestuurder en de heer Fleskes lopen meerdere discussies.
Partijen hebben in het verleden afspraken met elkaar gemaakt over het
overdragen van (een deel van de) aandelen van de
vennootschappen aan de heer Fleskes. Volgens de heer Fleskes is de heer
Frensen deze afspraken niet nagekomen.
Over één van de discussies die tussen partijen speelt, w ordt een procedure bij
de rechtbank Gelderland gevoerd. In deze procedure vordert de heer Fleskes
(en zijn vriendin) achterstallig loon van de Frensfles Groep B.V. Dit terw ijl hij
vanaf eind 2015 w erd betaald vanuit HollandMG B.V. De bestuurder is van
mening dat er een grote(re) vordering op de heer Fleskes (en/of zijn
vennootschap) is. Deze vordering zou volgens de bestuurder vanuit de
Frensfles Groep B.V. bestaan in verband met het feit dat de heer Fleskes en/of
zijn vennootschap allerlei goederen heeft meegenomen zonder daarvoor te
betalen. Vanuit HollandMG B.V. zou er een vordering zijn op de heer Fleskes in
verband met een aanw ezige rekening courant, die is ontstaan doordat er
verschillende betalingen voor de heer Fleskes zijn verricht, buiten het loon dat
hij ontving. Opmerkelijk is het overigens dat deze vorderingen geen onderw erp
zijn tijdens de procedure, HollandMG B.V. geen partij is in de procedure, maar
w el w erden genoemd in de processtukken. Middels mediation is tot slot
tevergeefs een poging gew aagd om tot een oplossing te komen. De
bestuurder had gehoopt
dat hij bij een regeling de roerende goederen kon verkopen en daarmee al zijn
schuldeisers kon betalen (en/of regelingen mee kon treffen). Nu na een aantal
mediationgesprekken er geen positieve vooruitzichten aanw ezig w aren en de
schulden uiteraard enkel opliepen, heeft de bestuurder besloten het
faillissement aan te vragen. Dit is met andere w oorden, in combinatie met de
liquiditeitsproblemen, de directe aanleiding voor het aanvragen van de
faillissementen. Nu er geen activiteiten meer w aren, dus geen inkomsten, en
de goederen niet te gelde konden w orden gemaakt w as een faillissement
onafw endbaar.

11-01-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

11-01-2019
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er geen personeelsleden meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

11-01-2019
1

Toelichting
Volgens de heer Fleskes en mevrouw de Rechteren van Hemert w aren zij een
jaar voor datum faillissement in dienst bij de Frensfles Groep B.V. Volgens de
bestuurder w aren zij in dienst bij HollandMG B.V.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

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

11-01-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing. Alle roerende goederen die door HollandMG B.V. w erden
gebruikt, w aren eigendom van de Frensfles Groep B.V.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

11-01-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Rekening-courant vordering op de heer Fleskes
totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De bestuurder stelt zich op het standpunt dat er een vordering op de heer
Fleskes is in verband met betalingen die voor de heer Fleskes zijn verricht,
naast het loon w aar hij recht op heeft. De curator zal het bestaan en de
hoogte van deze mogelijke vordering nader onderzoeken.

11-01-2019
1

De curator is het bestaan van de vordering (en de hoogte ervan) op de heer
Fleskes nog aan het onderzoeken. De curator verw acht hier in de komende
verslagperiode meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen.

10-04-2019
2

Naar aanleiding van het onderzoek naar de vordering op de heer Fleskes zijn
er diverse vragen opgekomen die aan de bestuurder zijn voorgelegd. Hierover
vindt op korte termijn een bespreking met de bestuurder plaats. Daarna zal
een bespreking met de heer Fleskes w orden ingepland.

10-07-2019
3

Naar aanleiding van de bespreking met de bestuurder en door de curator
verricht onderzoek is geconstateerd dat er nog een nader onderzoek dient te
w orden verricht. Dit onderzoek loopt nog.

10-10-2019
4

De curator heeft zijn onderzoek ten aanzien van de vordering op de heer
Fleskes en of Dutch Shopfitters afgerond. Naar aanleiding hiervan heeft hij de
heer Fleskes een brief doen toekomen w aarin hij zijn visie uiteenzet op de
vordering die de gefailleerde vennootschap heeft op de heer Fleskes en/of
Dutch Shopfitters B.V. De curator is een afw achting van de reactie van (de
advocaat van) de heer Fleskes.

10-01-2020
5

De curator heeft inmiddels een reactie ontvangen van de advocaat van de heer
Fleskes (en Dutch Shopfitters B.V.). De curator zal naar aanleiding van deze
reactie op korte termijn in overleg treden met de Rechter-Commissaris ten
aanzien van de w ijze van afw ikkeling van deze discussie.

10-04-2020
6

Overleg met de rechter-commissaris dient nog plaats te vinden. De curator
verw acht dat dit overleg in de komende verslagperiode zal plaatsvinden.

08-10-2020
7

In de afgelopen verslagperiode is (met toestemming van de RechterCommissaris) een procedure gestart jegens de heer Fleskes en Dutch
Shopfitters B.V. Die procedure staat op de rol voor verstekvonnis. De
verw achting is dat de advocaat van de w ederpartij het verstek zal zuiveren,
w aarna de advocaat van de w ederpartij een termijn krijgt voor het indienen
van de conclusie van antw oord.

08-04-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

Onderzoek naar vordering op de heer Fleskes.

10-04-2019
2

Onderzoek naar vordering op de heer Fleskes.

10-07-2019
3

Onderzoek naar vordering op de heer Fleskes.

10-10-2019
4

Onderzoek naar vordering op de heer Fleskes en/of Dutch Shopfitters B.V. en
opstellen brief.

10-01-2020
5

Diverse w erkzaamheden die betrekking hebben op de incasso van de
vordering op de heer Fleskes. Deze w erkzaamheden zijn deels onder
rechtmatigheid geschreven en deels in andere faillissementen (nu deze
discussie onderhavig faillissement overstijgt en ook onderdeel uitmaakt van de
faillissement van de gelieerde vennootschappen).

10-04-2020
6

Diverse w erkzaamheden die betrekking hebben op de incasso van de
vordering op de heer Fleskes. Deze w erkzaamheden zijn deels onder
rechtmatigheid geschreven en deels in andere faillissementen (nu deze
discussie onderhavig faillissement overstijgt en ook onderdeel uitmaakt van de
faillissement van de gelieerde vennootschappen).

08-10-2020
7

Diverse w erkzaamheden met betrekking tot de procedure jegens de heer
Fleskes en Dutch Shop Fitters B.V. Een deel van deze uren is onder punt 9
van dit verslag geschreven en een deel is in het faillissement van Frensfles
Groep B.V. geschreven.

08-04-2021
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 99,74

11-01-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Frensfles Groep B.V. en haar dochtervennootschappen bankierde bij de
Rabobank. Op basis van een concernfinanciering heeft de Rabobank op datum
faillissement nog een vordering van € 99,74 op het concern.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

11-01-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact bank.

11-01-2019
1

Contact bank.

10-04-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

11-01-2019
1

De curator heeft de administratie onderzocht. Naar aanleiding van dit
onderzoek heeft de curator diverse vragen. Er staat een bespreking gepland
met de bestuurder voor het bespreken van deze vragen. Voorts heeft de
Belastingdienst inmiddels onderzoek gedaan. De curator heeft nog geen
terugkoppeling hierover van de Belastingdienst ontvangen.

10-07-2019
3

Het onderzoek van de belastingdienst en van de curator loopt nog.

10-10-2019
4

Het onderzoek van de Belastingdienst en van de curator loopt nog.

10-01-2020
5

Het onderzoek van de belastingdienst (en de curator) loopt nog.

10-04-2020
6

Het onderzoek van de belastingdienst (en de curator) loopt nog.

08-10-2020
7

Het onderzoek van de belastingdienst (en de curator) is inmiddels afgerond.
De Belastingdienst heeft de resultaten met de curator gedeeld. Naar
aanleiding van het onderzoek en de resultaten van de Belastingdienst heeft
de curator besloten om een procedure jegens de heer Fleskes en Dutch
Shopfitters B.V. te starten. De curator heeft in de procedure diverse
vorderingen jegens de heer Fleskes en/of Dutch Shopfitters B.V. ingesteld,
w aaronder, doch niet uitsluitend, de vordering op de heer Fleskes als feitelijk
bestuurder voor het tekort in de boedel op grond van onbehoorlijk bestuur.

08-04-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van het jaar 2016 is niet tijdig (24-7-2018) gedeponeerd.

11-01-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog (zie ook 7.1).

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog (zie ook 7.1).

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog (zie ook 7.1).

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog (zie ook 7.1).

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog (zie ook 7.1).
Ja
Toelichting
De curator heeft naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek besloten
om een procedure jegens de heer Fleskes en Dutch Shopfitters B.V. te
starten. De curator heeft in de procedure diverse vorderingen jegens de heer
Fleskes en/of Dutch Shopfitters B.V. ingesteld, w aaronder, doch niet
uitsluitend, de vordering op de heer Fleskes als feitelijk bestuurder voor het
tekort in de boedel op grond van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

11-01-2019
1

10-07-2019
3

10-10-2019
4

10-01-2020
5

10-04-2020
6

08-10-2020
7

08-04-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog.
In onderzoek

11-01-2019
1

10-07-2019
3

10-10-2019
4

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog.
In onderzoek

10-01-2020
5

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog.
In onderzoek

10-04-2020
6

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog.
Nee

08-04-2021
8

Toelichting
Van paulianeuze handelingen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek dient nog plaats te vinden.

11-01-2019
1

Dit onderzoek loopt nog (zie ook 7.1).

10-07-2019
3

Dit onderzoek loopt nog.

10-10-2019
4

Dit onderzoek loopt nog (zie ook 7.1).

10-01-2020
5

Dit onderzoek loopt nog (zie ook 7.1).

10-04-2020
6

Dit onderzoek loopt nog (zie ook 7.1).

08-10-2020
7

De curator heeft naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek besloten
om een procedure jegens de heer Fleskes en Dutch Shopfitters B.V. te
starten. De curator heeft in de procedure diverse vorderingen jegens de heer
Fleskes en/of Dutch Shopfitters B.V. ingesteld, w aaronder, doch niet
uitsluitend, de vordering op de heer Fleskes als feitelijk bestuurder voor het
tekort in de boedel op grond van onbehoorlijk bestuur.

08-04-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie van de administratie.

11-01-2019
1

Onderzoek administratieve stukken.

10-07-2019
3

Diverse w erkzaamheden in verband met rechtmatigheidsonderzoek.

10-10-2019
4

Diverse w erkzaamheden die verband houden met het
rechtmatigheidsonderzoek, w aaronder overleg met de fiscus.

10-01-2020
5

Diverse w erkzaamheden die verband houden met het
rechtmatigheidsonderzoek, w aaronder overleg met de fiscus.

10-04-2020
6

Diverse w erkzaamheden die verband houden met het
rechtmatigheidsonderzoek, w aaronder overleg met de fiscus.

08-10-2020
7

Diverse w erkzaamheden die verband houden met het
rechtmatigheidsonderzoek, w aaronder het starten van de
dagvaardingsprocedure tegen de heer Fleskes en Dutch Shopfitters B.V.,
w aaraan het leggen van beslag vooraf is gegaan. Een deel van deze uren is
ook onder punt 9 geschreven alsmede in het faillissement van Frensfles
Groep B.V.

08-04-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

11-01-2019
1

Toelichting
Nog niet van toepassing.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 16.249,16

11-01-2019
1

€ 11.812,16

10-04-2019
2

€ 11.884,16

10-07-2019
3

€ 17.715,16

10-01-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

11-01-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

11-01-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

11-01-2019
1

7

10-10-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 40.572,36

11-01-2019
1

€ 44.323,08

10-04-2019
2

€ 47.278,61

10-10-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Is op dit moment nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

11-01-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

11-01-2019
1

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

10-04-2019
2

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

10-07-2019
3

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

10-10-2019
4

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

10-01-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

De heer Fleskes en Dutch Shopfitters B.V.

08-04-2021
8

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

Geldvordering (civiele dagvaardingsprocedure).

08-04-2021
8

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is (met toestemming van de RechterCommissaris) een procedure gestart jegens de heer Fleskes en Dutch
Shopfitters B.V. Die procedure staat op de rol voor verstekvonnis. De
verw achting is dat de advocaat van de w ederpartij het verstek zal zuiveren,
w aarna de advocaat van de w ederpartij een termijn krijgt voor het indienen
van de conclusie van antw oord.

08-04-2021
8

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

Diverse w erkzaamheden met betrekking tot de procedure jegens de heer
Fleskes en Dutch Shop Fitters B.V., zoals het opstellen van een beslagrekest
en een dagvaarding (zie ook punt 4 van dit verslag).

08-04-2021
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek naar de (rekening-courant) vordering op de heer Fleskes (inclusief
het onderzoeken van de 'doorstart' en/of (on)rechtmatige concurrentie door de
heer Fleskes);
- onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- rechtmatigheidsonderzoek.

11-01-2019
1

- Onderzoek naar de (rekening-courant) vordering op de heer Fleskes (inclusief
het onderzoeken van de 'doorstart' en/of (on)rechtmatige concurrentie door de
heer Fleskes);
- rechtmatigheidsonderzoek (inclusief onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement).

10-04-2019
2

- Onderzoek naar de (rekening-courant) vordering op de heer Fleskes (inclusief
het onderzoeken van de 'doorstart' en/of (on)rechtmatige concurrentie door de
heer Fleskes);
- rechtmatigheidsonderzoek (inclusief onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement).

10-07-2019
3

- Onderzoek naar de (rekening-courant) vordering op de heer Fleskes (inclusief
het onderzoeken van de 'doorstart' en/of (on)rechtmatige concurrentie door de
heer Fleskes);
- rechtmatigheidsonderzoek (inclusief onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement).

10-10-2019
4

- Incasso/afw ikkeling van de vordering op de heer Fleskes en(/of) Dutch
Shopfitters B.V.
- afronden rechtmatigheidsonderzoek (inclusief onderzoek naar de oorzaak
van het faillissement).

10-01-2020
5

- Incasso/afw ikkeling van de vordering op de heer Fleskes en(/of) Dutch
Shopfitters B.V.
- afronden rechtmatigheidsonderzoek (inclusief onderzoek naar de oorzaak
van het faillissement).

10-04-2020
6

- Incasso/afw ikkeling van de vordering op de heer Fleskes en(/of) Dutch
Shopfitters B.V.
- afronden rechtmatigheidsonderzoek (inclusief onderzoek naar de oorzaak
van het faillissement).

08-10-2020
7

Afw ikkeling van de procedure jegens de heer Fleskes en(/of) Dutch
Shopfitters B.V.

08-04-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Is op dit moment nog niet bekend.

11-01-2019
1

Is op dit moment nog niet bekend.

10-04-2019
2

Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit hangt af van de voortgang van het
rechtmatigheidsonderzoek en de incasso van de vordering op de heer Fleskes
en(/of) Dutch Shopfitters B.V.

10-01-2020
5

Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit zal afhangen van het
rechtmatigheidsonderzoek en de incasso c.q. afw ikkeling van de vordering op
de heer Fleskes (en Dutch Shopfitters B.V.).

10-04-2020
6

Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit zal afhangen van het
rechtmatigheidsonderzoek en de incasso c.q. afw ikkeling van de vordering op
de heer Fleskes (en Dutch Shopfitters B.V.).

08-10-2020
7

Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit zal afhangen van de voortgang in
procedure jegens de heer Fleskes en Dutch Shopfitters B.V.

08-04-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
8-10-2021

08-04-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
W erkzaamheden in verband met het opstellen van het faillissementsverslag.

11-01-2019
1

W erkzaamheden in verband met het opstellen van het faillissementsverslag en
contact bestuurder.

10-04-2019
2

W erkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.

10-07-2019
3

W erkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.

10-10-2019
4

W erkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.

10-01-2020
5

W erkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.

10-04-2020
6

W erkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.

08-10-2020
7

W erkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.

08-04-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

