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R-C
Curator

mr. J.H. Steverink
mr N.G. Cornelissen

Algemene gegevens
Naam onderneming
IFS-SGT BV

13-09-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap IFS-SGT BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de
Edisonstraat 60 (Pand 60) in Doetinchem.

13-09-2019
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in glasproducten en andere bouw gerelateerde producten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 938.421,00

2018

€ 967.118,00

2015

€ 300.000,00

2019

€ 1.355.419,00

2017

€ 1.104.751,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -120.440,00

€ 195.998,00

€ 62.648,00

€ 79.410,00

€ -65.685,00

€ 214.859,00

Toelichting financiële gegevens

13-09-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De gegevens over 2015 t/m 2017 zijn gehaald uit beschikbare jaarrekeningen.
De gegevens uit 2018 en 2019 zijn onvolledig en zijn afgeleid uit aangiftes OB
tot de laatste maand voor faillissement.

13-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

13-09-2019
1

Toelichting
Gemiddeld hebben de afgelopen jaren tw ee mensen op de loonlijst gestaan.

Boedelsaldo
€ 20.496,18

13-09-2019
1

Toelichting
Zie SFV.
€ 5.173,00

13-12-2019
2

Toelichting
Zie SFV. Inmiddels is ook het salaris van de bew indvoerder voldaan en is een
voorschot uitbetaald aan salaris curator.
€ 4.152,83

13-03-2020
3

Toelichting
Zie SFV. De curator merkt op dat er nog enkele boedelbijdragen geincasseerd
moeten w orden en dat nog met een opdrachtgever afgerekend moet w orden.
€ 16.313,80

03-12-2020
4

Toelichting
Zie SFV.
€ 17.648,83

03-03-2021
5

Toelichting
Zie SFV.
€ 17.648,83

03-06-2021
6

Toelichting
Zie SFV bij 6e verslag.
€ 23.148,83
Toelichting
Zie SFV bij 7e verslag.

Verslagperiode

09-11-2021
7

Verslagperiode
van
16-8-2019

13-09-2019
1

t/m
11-9-2019
van
11-9-2019

13-12-2019
2

t/m
12-12-2019
van
13-8-2020

13-03-2020
3

t/m
11-3-2020
van
11-3-2020

03-12-2020
4

t/m
12-11-2020
van
12-11-2020

03-03-2021
5

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

03-06-2021
6

t/m
1-6-2021
van
1-6-2021
t/m
16-9-2021

Bestede uren

09-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

83 uur 30 min

2

77 uur 0 min

3

15 uur 30 min

4

15 uur 30 min

5

19 uur 0 min

6

7 uur 18 min

7

5 uur 24 min

totaal

223 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Curator: 80,40 uren
Kantoorgenoot mr. Y. Cenik: 2,80 uren
Faillissementsmedew erker: 0,30 uren

13-09-2019
1

Totaal: 83,50 uren
Curator: 72,40 uren
Kantoorgenoot mr. Y. Cenik: 1,30 uren
Kantoorgenoot mr. E.H. Steentjes: 0,30 uren
Kantoorgenoot mr. M. Giezen: 0,50 uren
Faillissementsmedew erker: 2,50 uren

13-12-2019
2

Totaal: 77,00 uren
Curator: 9,30 uren
Faillissementsmedew erker: 0,30 uren

13-03-2020
3

Curator: 14,20 uren
Faillissementsmedew erker: 1,30 uren

03-12-2020
4

Het totaal aantal uren dat in dit faillissement t/m het 4e verslag is gew erkt is
185,60 uren.
Curator: 15,50 uren
Mr. M. Giezen: 3,30 uren
Faillissementsmedew erker: 0,20 uren
Totaal: 19,00 uren

03-03-2021
5

Curator: 5,10 uren
Mr. M. Giezen: 2,20 uren
Totaal: 7,30 uren

03-06-2021
6

Curator: 4,30 uren
Mr. E.H. Steentjes: 0,70 uren
Faillissementsmedew erker: 0,40 uren
Totaal: 5,40 uren

09-11-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van IFS-SGT BV is Anton Romein Beheer BV. Bestuurder daarvan is
de heer [X].
Aandeelhouders van IFS-SGT BV zijn Anton Romein Beheer BV, Ginoh Limited en
IFS Interflexible Solutions HK Limited.

13-09-2019
1

1.2 Lopende procedures
Vlak voor faillissement is IFS-SGT BV in een procedure met een ex-w erknemer
veroordeeld tot betaling van achterstallig loon en een billijke vergoeding.
Tegen dit vonnis staat nog hoger beroep open.

13-09-2019
1

1.3 Verzekeringen
Autoverzekering en BedrijvenCompactPolis (BCP).

13-09-2019
1

1.4 Huur
Het pand aan de Edisonstraat 60 in Doetinchem w ordt gehuurd en de huur is
na verkregen toestemming van de rechter-commissaris opgezegd met
inachtneming van artikel 39 Fw .

13-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het conflict met een ex-w erknemer en de uitkomst van een procedure tegen
die ex-w erknemer gevolgd door executiemaatregelen lijkt de directe aanleiding
te zijn gew eest voor de faillissementstoestand w aarin IFS-SGT BV is komen te
verkeren. Daarnaast lijken andere, meer structurele oorzaken aan te w ijzen
voor het faillissement w aaronder valutaschommelingen w aar onvoldoende
rekening is gehouden bij het sluiten van een of meer overeenkomsten.

13-09-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

13-09-2019
1

Toelichting
Naast de eerder in 2019 beëindigde arbeidsovereenkomst, w aren nog 2
personen en die w aren nog in loondienst ten tijde van het faillissement. Dit
betrof de directeur en een administratief medew erkster die als oproepkracht
w as ingehuurd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

13-09-2019
1

Toelichting
Zie hiervoor.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-8-2019

2

Directeur en ex-w erknemer (vanw ege nog mogelijkheid van hoger
beroep) zijn voor zover vereist bij brief van 19 augustus ontslagen

26-9-2019

1

Oproepkracht is voor zover vereist ontslag aangezegd en
aangegeven dat zij niet meer opgeroepen zou w orden.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslaan na verkrijgen machtiging rechter-commissaris. De administratief
medew erkster is later ontslagen, omdat in eerste instantie niet bij de curator
bekend w as dat er nog een oproepkracht w as.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

13-09-2019
1

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie.

13-09-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Heftruck (ongekeurd) en divers kantoormeubilair
en laptop
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris is nog niet verkocht.

13-09-2019
1

De inventaris, inclusief aanhangw agen, is verkocht. De opbrengst bedraagt €
5.632,55 incl. BTW en na aftrek van kosten van derden.

13-12-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de inventaris rust het bodemvoorrecht van de fiscus. De heftruck is elders
gestald en staat niet op de bodem van IFS-SGT BV.

13-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en start verkoopw erkzaamheden.

13-09-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Project Boijmans van Beuningen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Onderhanden w erk is niet verkocht. Met instemming van de rechtercommissaris zijn nadere afspraken gemaakt met de opdrachtgever over het
afronden van dit onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

13-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, overleg met directie opdrachtgever en directie IFS-SGT BV over
nieuw e voorw aarden voor afronden OHW en verkrijgen toestemming rechtercommissaris voor de daarover bereikte overeenstemming.

13-09-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
Goodw ill
Restitutie NUON
Banksaldi

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 6.050,00
€ 221,78
€ 1.177,91

Aanhangw agen
totaal

€ 7.449,69

€ 0,00

Toelichting andere activa
Aanhangw agen is nog niet verkocht.

13-09-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Opvorderen banksaldi en start verkoopw erkzaamheden aanhangw agen.

13-09-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Volgens eerste opgave van de directie zijn er
drie handelsdebiteuren. Handelsdebiteur 1.

Omvang
€ 2.947,70

Handelsdebiteur 2.

€ 13.416,00

Handelsdebiteur 3.

€ 13.000,00

totaal

€ 29.363,70

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 2.947,70

€ 2.947,70

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft de juistheid van de (eerste) opgave in onderzoek.

13-09-2019
1

De debiteuren 2 en 3 betw isten enig bedrag verschuldigd te zijn en/of claimen
hogere tegenvorderingen te hebben die in verrekening w orden gebracht.

03-12-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie (controle administratie) en eerste aanschrijving debiteuren.

13-09-2019
1

Tevens het voeren van gesprekken met de heer Romein over het verw eer van
de debiteuren.

03-12-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

13-09-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft geen vordering. Er w as sprake van een klein positief banksaldo
en dat is opgevorderd.

5.2 Leasecontracten
De auto van de directie is geleased.

13-09-2019
1

Het leasecontract is beeindigd. De leaseauto is opgehaald door de
leasemaatschappij.

03-12-2020
4

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Ginoh BV stelt een vordering te hebben op IFS-SGT BV en daartoe pandrechten
te hebben bedongen en w el op enkele vorderingen die IFS-SGT BV heeft op
derden.

13-09-2019
1

De curator heeft van de directie vernomen dat er per saldo juist een vordering
op Ginoh BV zou bestaan en heeft dat in onderzoek.
Daarnaast heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat voor zover er
een vordering zou zijn, het volgens de bij de curator bekende informatie
ontbreekt aan de aanw ezigheid van per datum faillissement nog opeisbare
verpande vorderingen.

5.4 Separatistenpositie
Voor zover Ginoh BV een vordering heeft en er w el nog verpande vorderingen
zouden zijn, is Ginoh BV ter zake daarvan separatist. De curator heeft Ginoh BV
bericht dat gelet op de bij hem bekende informatie er geen reden is ten
behoeve van de pandhouder incassow erkzaamheden te gaan verrichten en/of
daartoe afspraken te maken met de pandhouder.

13-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

13-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 4.840,00

13-09-2019
1

Toelichting
In het kader van het afronden van OHW heeft de curator boedelbijdragen
afgesproken met de opdrachtgever. Het eerste deel ervan heeft de curator
ontvangen.
€ 9.680,00

13-12-2019
2

Toelichting
Inmiddels heeft de curator ook het tw eede deel van de boedelbijdrage
ontvangen. Het derde deel dient de curator nog te ontvangen. Het vierde (en
eventueel vijfde) deel dient de curator nog in rekening te brengen.
€ 24.200,00

03-12-2020
4

Toelichting
De curator heeft inmiddels alle overeengekomen boedelbijdragen ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken en opvorderen saldi.

13-09-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met instemming van de rechter-commissaris zijn afspraken gemaakt over het
afronden (onder nieuw e voorw aarden) van een lopend project. Dat loopt nog.

13-09-2019
1

Het project is afgerond en ook financieel afgew ikkeld met de opdrachtgever.

03-12-2020
4

Inmiddels is ook de laatste (na)betaling nog ontvangen door de curator.

03-03-2021
5

6.2 Financiële verslaglegging
Zie SFV. Over de inhoud van de afspraken w orden (thans) geen mededelingen
gedaan.

13-09-2019
1

Zie SFV.

03-12-2020
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
W erkzaamheden hebben vanaf de gemaakte afspraken gezien op het
ontvangen van betalingen en het doen van betalingen, alsmede op het
ingeklaard krijgen van een zeecontainer en het regelen van vervoer van die
container van de haven in Rotterdam naar de opdrachtgever van IFS-SGT BV.

13-09-2019
1

Alsmede op het afstemmen van te ontvangen en te verrichten betalingen.

13-12-2019
2

Idem. Er dient nog afgew ikkeld te w orden met de opdrachtgever.

13-03-2020
3

Er is afgew ikkeld met de opdrachtgever.

03-12-2020
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Vooralsnog niet van toepassing.

13-09-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

13-09-2019
1

In onderzoek. Debiteurenadministratie roept enkele vragen op. Gestelde
vragen zijn telkens naar behoren beantw oord door de directie.

13-09-2019
1

Het onderzoek naar de boekhouding heeft bij de curator diverse vragen
opgeroepen. Op diverse vlakken, facturering, debiteurenbeheer en rekeningcourantverhoudingen met gelieerde vennootschappen, gaf de boekhouding
aanleiding tot het stellen van vragen. Het onderzoek naar de boekhoudplicht
w ordt voortgezet.

13-12-2019
2

Nog in onderzoek.

13-03-2020
3

Nog in onderzoek.

03-12-2020
4

Nog in onderzoek.

03-03-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

13-09-2019
1

De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn tijdig vastgesteld en gedeponeerd. De
jaarrekening van 2018 is vanw ege het faillissement niet meer vastgesteld
en/of gedeponeerd en ten gevolge van het faillissement hoeft dat ook niet
meer. Het onderzoek naar de (tijdige) deponering van de jaarrekeningen is
daarmee afgerond.

13-12-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering op dit punt is verjaard zodat daar geen onderzoek
naar plaats zal vinden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek, mede vanw ege de ontstane vragen
over de boekhouding c.q. de boekhoudplicht.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft zich jegens de bestuurder op het standpunt gesteld dat in
een bepaalde kw estie sprake is van onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid
van de bestuurder. De curator w acht op een reactie en voorstel van de
bestuurder ter afronding van deze kw estie.

13-09-2019
1

13-12-2019
2

13-03-2020
3

03-12-2020
4

03-03-2021
5

03-06-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
Er zijn vooralsnog geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen
geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

13-09-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De onderzoeken zijn nog maar net aangevangen en zullen w orden voortgezet
in de komende verslagperiode.

13-09-2019
1

Idem.

13-12-2019
2

Idem.

13-03-2020
3

Idem.

03-12-2020
4

De onderzoeken zijn nog niet afgerond.

03-03-2021
5

De curator heeft zich jegens de bestuurder op het standpunt gesteld dat in
een bepaalde kw estie sprake is van onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid
van de bestuurder. De curator w acht op een reactie en voorstel van de
bestuurder ter afronding van deze kw estie.

03-06-2021
6

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is deze kw estie
afgedeald met de bestuurder. Daarmee beschouw t de curator het hoofdstuk
rechtmatigheid als afgew ikkeld.

09-11-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie en gesprekken en corresponderen met directie en
belastingdienst.

13-09-2019
1

Idem.

13-12-2019
2

Idem.

13-03-2020
3

Idem.

03-12-2020
4

Idem.

03-03-2021
5

Uitw isselen standpunten met bestuurder en/of (trachten) tot een
buitengerechtelijke afw ikkeling te komen.

03-06-2021
6

Afdealen rechtmatigheidskw estie en formaliseren ervan, inclusief het
verkrijgen van toestemming van de rechter-commissaris daarvoor.

09-11-2021
7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: P.M.;
Verhuurder: P.M.;
UW V: onbekend;
Overig: P.M.

Toelichting
Salaris curator: P.M.;
Salaris bew indvoerder: 3.351,17 incl. BTW ;
Verhuurder: P.M.
UW V: nog onbekend;
Overig: P.M.
€ 13.322,78

13-09-2019
1

13-12-2019
2

13-03-2020
3

Toelichting
Salaris curator: P.M.;
Salaris bew indvoerder: 3.351,17 incl. BTW (= reeds betaald);
Verhuurder: P.M.
UW V: € 13.322,78;
Overig: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 115.146,00

13-09-2019
1

Toelichting
Vooralsnog heeft de fiscus voor dit bedrag aan preferente vorderingen
ingediend.
€ 251.502,00

13-12-2019
2

Toelichting
Vooralsnog heeft de fiscus voor dit bedrag aan preferente vorderingen
ingediend. Het gaat om OB en LH vanaf mei 2019.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het is nog niet bekend of en zo ja, in hoeverre, het UW V (achterstallige)
loonverplichtingen zal overnemen en derhalve is de eventuele vordering van
het UW V nog niet bekend.
€ 38.861,09
Toelichting
Het UW V heeft voor dit bedrag aan preferente vorderingen in het faillissement
ingediend, voortvloeiende uit de loongarantieregeling.

8.4 Andere pref. crediteuren

13-09-2019
1

13-03-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing. Voor zover het UW V (achterstallige)
loonverplichtingen niet overneemt, verw acht de curator dergelijke vorderingen
van de ex-w erknemers nog te ontvangen.
€ 72.554,94

13-09-2019
1

13-03-2020
3

Toelichting
Een voormalig w erknemer heeft voor dit bedrag een preferente loonvordering
ingediend in het faillissement, bestaande uit diverse looncomponenten /
onderdelen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

13-09-2019
1

Toelichting
Tot op heden hebben 2 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend
en/of zijn die vordering genoteerd op de lijst van voorlopig erkende
crediteuren.
12

13-12-2019
2

Toelichting
Tot op heden hebben 12 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend
en/of zijn die vordering genoteerd op de lijst van voorlopig erkende
crediteuren.
14

13-03-2020
3

Toelichting
Tot op heden hebben 14 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend
en/of zijn die vordering genoteerd op de lijst van voorlopig erkende
crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 31.306,25

13-09-2019
1

Toelichting
Voormelde 2 crediteuren hebben voor dit bedrag aan vorderingen in het
faillissement ter verificatie aangemeld.
€ 128.460,05

13-12-2019
2

Toelichting
Voormelde 12 crediteuren hebben voor dit bedrag aan vorderingen in het
faillissement ter verificatie aangemeld.
€ 136.160,40
Toelichting
Voormelde 14 crediteuren hebben voor dit bedrag aan vorderingen in het
faillissement ter verificatie aangemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

13-03-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

13-09-2019
1

Opheffing bij gebrek aan baten. Tegelijk met de indiening van dit verslag, dat
als eindverslag kan w orden beschouw d, zal w orden verzocht om tot
afw ikkeling ervan over te mogen gaan. Gelet op de stand van de boedel zal
dat alsdan gaan om een opheffing bij gebrek aan baten.

09-11-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren en bevestigen van de indiening van vorderingen en
plaatsing van vorderingen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

13-09-2019
1

Idem.

13-12-2019
2

Idem.

13-03-2020
3

Idem. Ter verduidelijking: in de afgelopen verslagperiode zijn er geen nieuw e
vorderingen bekend gew orden en/of ingediend.

03-12-2020
4

Idem. Ter verduidelijking: in de afgelopen verslagperiode zijn er geen nieuw e
vorderingen bekend gew orden en/of ingediend.

03-03-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing. W el is nog hoger beroep mogelijk tegen een voor datum
faillissement tegen IFS-SGT BV gew ezen vonnis.

13-09-2019
1

De curator heeft onderzoek gedaan naar nut en/of w enselijkheid van het
instellen van hoger beroep. Een (voldoende) boedelbelang om daartoe over te
gaan kon niet w orden vastgesteld. Ook (voldoende) aanknopingspunten voor
het instellen van hoger beroep kon niet w orden vastgesteld. De curator heeft
dan ook geen hoger beroep ingesteld.

13-12-2019
2

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

13-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afronden project op basis van nadere afspraken;
Verkoop activa;
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoeken;
Overige w erkzaamheden.

13-09-2019
1

Afronden project op basis van nadere afspraken;
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoeken;
Overige w erkzaamheden.

13-12-2019
2

Idem.

13-03-2020
3

Voortzetting / afronding rechtmatigheidsonderzoeken;
Andere voorkomende w erkzaamheden.

03-12-2020
4

Voortzetting / afronding rechtmatigheidsonderzoeken;
Andere voorkomende w erkzaamheden.

03-03-2021
5

Voortzetting / afronding w erkzaamheden met betrekking tot opgew orpen
rechtmatigheidskw estie;
Andere voorkomende w erkzaamheden.

03-06-2021
6

Afw ikkeling faillissement;
Andere voorkomende w erkzaamheden.

09-11-2021
7

NB: Tegelijk met de indiening van dit verslag, dat als eindverslag kan w orden
beschouw d, zal w orden verzocht om tot afw ikkeling ervan over te mogen
gaan. Gelet op de stand van de boedel zal dat alsdan gaan om een opheffing
bij gebrek aan baten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

13-09-2019
1

De curator verw acht in de komende w eken het faillissement te kunnen
afw ikkelen.

09-11-2021
7

NB: Tegelijk met de indiening van dit verslag, dat als eindverslag kan w orden
beschouw d, zal w orden verzocht om tot afw ikkeling ervan over te mogen
gaan. Gelet op de stand van de boedel zal dat alsdan gaan om een opheffing
bij gebrek aan baten.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen en indienen aanvangsverslag.

13-09-2019
1

Opstellen en indienen vervolgverslag.

13-12-2019
2

Opstellen en indienen vervolgverslag.

13-03-2020
3

Opstellen en indienen vervolgverslag.

03-12-2020
4

Opstellen en indienen vervolgverslag.

03-03-2021
5

Opstellen en indienen vervolgverslag.

03-06-2021
6

Opstellen en indienen (eind)verslag.

09-11-2021
7

NB: Tegelijk met de indiening van dit verslag, dat als eindverslag kan w orden
beschouw d, zal w orden verzocht om tot afw ikkeling ervan over te mogen
gaan. Gelet op de stand van de boedel zal dat alsdan gaan om een opheffing
bij gebrek aan baten.

Bijlagen
Bijlagen

