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Algemene gegevens
Naam onderneming
Langeveld B.V.

27-08-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Langeveld B.V.
(tevens h.o.d.n. Langeveldschilders).

27-08-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van gefailleerde bestaan uit het verrichten van
schilderw erkzaamheden.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

27-08-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Nog onbekend.

27-08-2020
1

Gefailleerde is verzocht de financiële gegevens, w aaronder ook de
jaarstukken, over te leggen. Deze zijn (nog) niet verkregen.
Uit de w el door de bestuurder overhandigde informatie is op te maken dat de
bestuurder ook als eenmanszaak staat ingeschreven in de registers van de
kamer van koophandel. De heer Ooms handelt met zijn eenmanszaak onder de
naam Langeveld schilders, derhalve dezelfde handelsnaam als de gefailleerde
BV.
Navraag door de curator bij de accountant van de heer Ooms maakte duidelijk
dat deze in het verleden w el w erkzaamheden voor gefailleerde heeft verricht,
doch de laatste jaren al geen jaarstukken voor gefailleerde meer heeft
vervaardigd, doch enkel de stukken van de eenmanszaak verzorgt (opmerkelijk
is dat het uittreksel kvk, zoals gevoegd achter het faillissementsrekest,
vermeldt dat op 12 juni 2019 de jaarrekening over het boekjaar 2018 is
gedeponeerd en dat op een ander kvk-uittreksel, gedateerd 27 augustus
2014, staat vermeld dat de jaarrekening over 2008 op 29 januari 2010 is
gedeponeerd; de bestuurder kan de curator daar geen verklaring voor
aanleveren).
De accountant gaf als zijn eerste indruk te kennen dat de activiteiten binnen
de gefailleerde vennootschap al lange tijd zijn gestaakt en dat de heer Ooms
sindsdien met de eenmanszaak is verder gegaan.
Voornoemde eenmanszaak Langeveld schilders is per 22 januari 2014
ingeschreven.
De curator heeft zijn vragen in de richting van de bestuurder en de accountant
herhaald. Eerst na ontvangst van de gevraagde informatie kan meer w orden
verslagen en kan nader (gerichter) onderzoek plaatsvinden.

Over de jaren 2015 tot en met datum faillissement is er geen omzet
gegenereerd. Uit de overgelegde jaarstukken over de jaren 2015 tot en met
2018 blijkt van een rekening-courantschuld van de bestuurder, de heer Ooms
aan gefailleerde.
Navraag heeft geleerd dat de in 2014 opgerichte eenmanszaak met de naam
Langeveldschilders de activiteiten van gefailleerde (tevens handelende onder
de naam Langeveldschilders) heeft voortgezet. Uit de door de curator
ontvangen jaarstukken blijkt dat gefailleerde over de jaren vanaf 2015 geen
personeel had en geen omzet heeft gegenereerd. Voorts blijkt uit die
jaarstukken van een rekening-courantschuld van de bestuurder, de heer
Ooms, aan gefailleerde.
Onduidelijk is gebleven op w elke w ijze en tegen w elke condities de activiteiten
van gefailleerde zijn overgedragen aan de eenmanszaak.

Gemiddeld aantal personeelsleden

24-11-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

27-08-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had in de jaren 90 en begin deze eeuw nog personeelsleden in
dienst. Thans niet meer. Gefailleerde heeft tot enkele jaren geleden nog
gebruik gemaakt van inleners, doch sinds ongeveer 5 jaar is de heer Ooms de
enige die schildert.
De vorderingen van de faillissement aanvragende partij(-en) , Faber, zien op
facturen voor inleners. Deze vorderingen gaan terug tot eind 2014, januari
2015 en zijn bij verstekvonnis d.d. 23 november 2016 toegew ezen.

Boedelsaldo
€ 0,00

27-08-2020
1

€ 1.242,77

24-11-2020
2

€ 1.242,77

03-06-2021
4

€ 623,31

02-09-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-7-2020

27-08-2020
1

t/m
27-8-2020
van
28-8-2020

24-11-2020
2

t/m
24-11-2020
van
24-11-2020

02-03-2021
3

t/m
23-2-2021
van
24-2-2021

03-06-2021
4

t/m
3-6-2021
van
4-6-2021

02-09-2021
5

t/m
2-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

9 uur 6 min

2

19 uur 0 min

3

6 uur 6 min

4

3 uur 6 min

5

15 uur 0 min

totaal

52 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde is de heer J. Ooms. De heer J. Ooms is tevens
bestuurder van de enig aandeelhouder van gefailleerde: J. Ooms Beheer B.V.

27-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

27-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens gefailleerde lopen er geen verzekeringen.

27-08-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde beschikt niet over een gehuurde ruimte.

27-08-2020
1

Schilderw erkzaamheden w orden door de heer Ooms vanuit zijn privéw oning
verricht.

1.5 Oorzaak faillissement
In 1985 heeft de heer Ooms het schildersbedrijf Langeveldschilders
overgenomen inclusief eertijds 6 personeelsleden. De personeelsleden zijn
over de jaren uit dienst getreden en deels vanw ege pensioengerechtigde
leeftijd met w erken gestopt. Vanaf 1995 heeft gefailleerde, zo geeft haar
bestuurder aan, met uitzendkrachten gew erkt en daarna nog een tijdje met
uitleenkrachten. Dit w as voor het laatst ongeveer 5 jaar geleden.

27-08-2020
1

De uitleenkrachten huurde gefailleerde in bij Faber Personeelsdiensten BV.
Daar ontstonden betalingsachterstanden en uiteindelijk heeft Faber
gefailleerde in rechte betrokken. De rechtbank heeft in die zaak op 23
november 2016 vonnis gew ezen en gefailleerde veroordeeld tot betaling aan
Faber. In mindering op de hoofdsommen zijn betalingen verricht.
De bestuurder geeft te kennen dat de marges te klein w aren/w erden en het
w erk in omvang te w einig om de vordering van Faber te kunnen voldoen.
Gefailleerde w erd bij verstek failliet verklaard. De bestuurder gaf desgevraagd
te kennen in verzet te w illen: het faillissement kw am voor hem als een
verrassing. Volgens zijn mededeling w as er een betalingsregeling tussen
partijen afgesproken. De curator heeft gefailleerde duidelijk en meermaals
expliciet aangegeven en benoemt hoe en w anneer verzet moest w orden
ingesteld. Gefailleerde heeft uiteindelijk geen verzet ingesteld.
Thans is duidelijk gew orden dat de activiteiten van gefailleerde in 2014 zijn
overgedragen aan de eenmanszaak; op w elke w ijze en onder w elke condities
dit is gebeurd blijft onduidelijk. In de gefailleerde vennootschap zijn de
vorderingen van Faber, de partijen die het faillissement aanvroegen,
achtergebleven. Vanaf 2014 w erd er geen omzet door gefailleerde
gegenereerd; de schuld van de bestuurder in rekening courant aan
gefailleerde w erd niet voldaan.

24-11-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

27-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

27-08-2020
1

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

27-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

27-08-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde geeft te kennen over een steiger te beschikken en een zeer
beperkte hoeveelheid schildersbenodigdheden. De curator heeft – gegeven de
hiervoor benoemde onduidelijkheid vanw ege tw ee ondernemingen met
dezelfde handelsnaam- nog in onderzoek bij w ie het eigendom van die
bedrijfsmiddelen ligt.

27-08-2020
1

De curator kon niet nader door de bestuurder van gefailleerde w orden
geïnformeerd over de vraag hoe de activiteiten en de bedrijfsmiddelen eertijds
in 2014 van gefailleerde zijn overgedragen aan de eenmanszaak. Gegeven de
na te noemen met de bestuurder van gefailleerde gemaakte afspraken, kan dit
punt verder blijven rusten.

24-11-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover bekend niet van toepassing.

27-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nader onderzoek.

27-08-2020
1

Gegeven de met de bestuurder van gefailleerde gemaakte afspraken kan dit
punt verder blijven rusten.

02-03-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de bestuurder w as hij net begonnen met een w erk en had hij de
daarvoor benodigde verf ondertussen aangeschaft. De curator verzocht om
een exploitatiebegroting (met daarin ook een post verzekering), doch
gefailleerde heeft dit (nog) niet aangeleverd. De curator heeft – gegeven de
hiervoor benoemde onduidelijkheid vanw ege tw ee ondernemingen met
dezelfde handelsnaam - nog in onderzoek bij w ie het eigendom van dat w erk
ligt.

27-08-2020
1

Uiteindelijk is de curator gebleken dat binnen gefailleerde al meerdere jaren
geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Voornoemd w erk w erd door de
eenmanszaak aangenomen. Ofschoon ook na herhaalde vragen en diverse
overleggen onduidelijk blijft op w elke w ijze en tegen w elke condities de
activiteiten van gefailleerde eertijds in 2014 door de eenmanszaak zijn
voorgezet, behoeft dit gegeven na te melden tussen de curator en de
bestuurder gemaakte afspraken thans geen verder onderzoek.

24-11-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nader onderzoek.

27-08-2020
1

Er is geen voorraad en evenmin onderhanden w erk.

24-11-2020
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

Het saldo op de Rabobankrekening ad € 742,77 is overgeboekt naar de
boedelrekening.

24-11-2020
2

Op 13 juli 2020 w erd nog een betaling ad € 500,- verricht in mindering op de
vordering van Faber, die eerder, op 26 juni 2020 het verzoek tot
faillietverklaring (op 3 juli 2020 door de rechtbank ontvangen) had ingediend.
De curator heeft die betaling vernietigd en Faber verzocht dit bedrag op de
boedelrekening te storten.
De € 500,- is op 26 augustus 2020 door Faber op de boedelrekening voldaan.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens gefailleerde zijn er geen debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

27-08-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde geeft aan niet meer over een bankrekening te beschikken. Er is
geen vordering van de bank. De bestuurder heeft w el een bankrekening die
(ook) voor zakelijke transacties van Langeveldschilders w ordt gebruikt. De
laatste betaling aan Faber voor faillissement w erd vanaf deze rekening
verricht.

27-08-2020
1

5.2 Leasecontracten
Volgens gefailleerde zijn er geen leasecontracten.

27-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

27-08-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt niet voortgezet.

27-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

27-08-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Gefailleerde heeft nog geen financiële gegevens, w aaronder ook de
jaarstukken, over gelegd.
De curator is opgevallen dat uit de w el door de bestuurder overhandigde
informatie is op te maken dat de bestuurder ook als eenmanszaak staat
ingeschreven in de registers van de kamer van koophandel. De heer Ooms
handelt met zijn eenmanszaak onder de naam Langeveld schilders, derhalve
dezelfde handelsnaam als de gefailleerde BV.
Navraag door de curator bij de accountant van de heer Ooms maakte duidelijk
dat deze in het verleden w el w erkzaamheden voor gefailleerde heeft verricht,
doch de laatste jaren al geen jaarstukken voor gefailleerde meer heeft
vervaardigd, doch enkel de stukken van de eenmanszaak verzorgt (opmerkelijk
is dat het uittreksel kvk, zoals gevoegd achter het faillissementsrekest,
vermeldt dat op 12 juni 2019 de jaarrekening over het boekjaar 2018 is
gedeponeerd); de bestuurder kan de curator daar geen verklaring voor

27-08-2020
1

aanleveren).
De accountant gaf als zijn eerste indruk te kennen dat de activiteiten binnen
de gefailleerde vennootschap al lange tijd zijn gestaakt en dat de heer Ooms
sindsdien met de eenmanszaak is verder gegaan.
Voornoemde eenmanszaak Langeveld schilders is per 22 januari 2014
ingeschreven.
De curator heeft zijn vragen in de richting van de bestuurder en de accountant
herhaald. Eerst na ontvangst van antw oorden en de gevraagde informatie kan
nader (gerichter) onderzoek plaatsvinden.
Nader onderzoek volgt.
Van de accountant heeft de curator geen antw oorden gekregen. De
bestuurder van gefailleerde gaf ook geen reactie. Bij die stand van zaken zag
de curator zich genoodzaakt de bestuurder van gefailleerde te doen
aanschrijven. Ofschoon in reactie op de brief van de rechter-commissaris aan
gefailleerde aanvankelijk ook iedere reactie uitbleef, heeft er daaropvolgend
overleg plaatsgevonden en heeft gefailleerde de curator gaandew eg van enige
informatie voorzien.

24-11-2020
2

Na meerdere overleggen is door de curator de conclusie getrokken dat de
bestuurder van gefailleerde niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht als
neergelegd in artikel 3:15i BW , met alle gevolgen van dien, een en/of ander in
de meeste ruime zin van het w oord. Deze conclusie w ordt door de bestuurder
onderschreven.

7.2 Depot jaarrekeningen
Nader onderzoek volgt.

27-08-2020
1

De jaarstukken over 2018 zijn op 12 juni 2019 gedeponeerd.

24-11-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nader onderzoek volgt.

27-08-2020
1

De door gefailleerde overhandigde jaarstukken over de jaren 2015 tot en met
2018 zijn niet door de/een accountant opgesteld.

24-11-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nader onderzoek volgt.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

27-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nader onderzoek volgt.

Toelichting
De curator heeft vastgesteld en de bestuurder heeft beaamd dat niet is
voldaan aan de boekhoudplicht. Daarmede is sprake van onbehoorlijk bestuur
en w ordt dit ex artikel 2:248 lid 2 BW vermoed een belangrijke oorzaak van
het faillissement te zijn.

27-08-2020
1

24-11-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

27-08-2020
1

Toelichting
Nader onderzoek volgt.
Nee

24-11-2020
2

Toelichting
De curator is niet van paulianeus handelen gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Blijkens de jaarstukken 2018 is de rekeningcourant schuld van de bestuurder
aan gefailleerde groot € 104.577,-. De curator heeft de bestuurder verzocht en
gesommeerd deze vordering aan de boedel te voldoen. De bestuurder heeft te
kennen gegeven niet over de middelen te beschikken deze vordering te
voldoen.
De curator heeft met de bestuurder overlegd en afspraken gemaakt om tot
betaling van de schuld te komen, met dien verstande dat de betaling aan de
boedel het tekort in dit faillissement niet zal overtreffen.
De bestuurder zal de hem in eigendom toebehorende w oning verkopen (van
andere vermogensobjecten is niet gebleken), w aarbij (gegeven de
hypothecaire schuld en meest recente w oz-w aarde) de verw achting reëel is
dat na verkoop en levering daarvan, aflossing van hypothecaire schuld en
voldoening van de aan verkoop en levering verbonden kosten, een
overw aarde zal resteren, w aaruit de crediteuren kunnen w orden voldaan. De
bestuurder heeft zich op voorhand verplicht onherroepelijk en
onvoorw aardelijk een volmacht aan de transporterend notaris af te geven om
uit de netto overw aarde het te gelegener tijd nader op te geven tekort in het
faillissement te voldoen.
De curator heeft met de bestuurder afspraken ter effectuering/controle van
voornoemde stappen gemaakt.

24-11-2020
2

De bestuurder heeft zich niet aan de gemaakte afspraken gehouden, w aarna
de bestuurder uiteindelijk op uitnodiging bij de curator is verschenen en de
gemaakte afspraken nog eens zijn doorgenomen. De curator heeft daarna in
overleg met de bestuurder een makelaar van zijn (bestuurders) keuze
benaderd om de verkoop ter hand te nemen. Vervolgens heeft de bestuurder
evenw el de makelaar on hold geplaatst en is de bestuurder ieder contact met
de curator (telefonisch overleg op alle mogelijke manieren, mailen en brieven)
uit de w eg gegaan. Bij die stand van zaken is de curator onaangekondigd bij
de bestuurder verschenen en is de bestuurder nog eens met klem op de door
hem aangegane verplichtingen gew ezen, w aarbij de curator de bestuurder

02-03-2021
3

een ultimatum heeft gesteld.
Indien de bestuurder w ederom medew erking zal (gaan) w eigeren zal de
curator zich beraden op vervolgstappen.

Na de aanvankelijke medew erking van de bestuurder na het indringend
gesprek met de curator, herhaalt zich uiteindelijk de opstelling van de
bestuurder; iedere communicatie stopt.

03-06-2021
4

De curator zal vervolgstappen nemen.
De curator heeft na daartoe desgevraagd verkregen toestemming van de
rechter-commissaris tegen de bestuurder van gefailleerde geprocedeerd en
vooruitlopend daarop – na daartoe verkregen verlof van de
Voorzieningenrechter - conservatoir beslag gelegd op de w oning van de
bestuurder te Lochem, zijn motor en auto.
De bestuurder heeft zich in de procedure niet verw eerd en de vorderingen
van de curator zijn bij verstekvonnis d.d. 4 augustus 2021 toegew ezen. De
bestuurder is onder andere veroordeeld tot betaling van een bedrag ad €
104.577,- te vermeerderen met de w ettelijke rente over dat bedrag vanaf 12
maat 2021 tot de dag der algehele voldoening (nb. dit betreft de rekening
courant vordering van gefailleerde op de bestuurder); tevens is de
bestuurder veroordeeld tot betaling aan de curator van het tekort in het
faillissement van gefailleerde, te vermeerderen met de boedelvorderingen
w aaronder het salaris van de curator en de faillissementskosten, zoals dat
zal komen vast te staan na een te houden verificatievergadering. De
bestuurder is tevens veroordeeld in de beslag- en proceskosten.
In het kader van voornoemde procedure zijn door de boedel de
deurw aarderskosten voor de beslaglegging, zomede de exploitkosten
betreffende het uitbrengen van de dagvaarding voldaan. Het voor de
procedure verschuldigde griffierecht ad € 1.666,- kon niet uit het aanw ezige
actief w orden voldaan. Dit is door het kantoor van de curator aan de boedel
voorgeschoten.
De curator heeft het vonnis op 20 augustus 2021 aan de bestuurder laten
betekenen. In dat exploit is - nadat de curator de bestuurder eerder zelf al
daartoe had aangeschreven – bevel tot betaling gedaan.
De beslagen w oning van gefailleerde is volgens mededeling van de
bestuurder op 31 augustus 2021 verkocht. De curator doet navraag bij de
verkopend makelaar en zal op voorhand van transport de passerend notaris
informeren over het gew ezen vonnis.
De curator zal zich nog met de bestuurder verstaan terzake het door de
notaris naar de boedel over te boeken (deel van het) bedrag van de
overw aarde.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

02-09-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek naar aanleiding van de beantw oording van uitgezette vragen
en ontvangst van verzochte stukken.

27-08-2020
1

Effectueren gemaakte afspraken

02-03-2021
3

Effectueren gemaakte afspraken.

03-06-2021
4

Nader onderzoek naar de volgens mededeling van de bestuurder op 31
augustus 2021 verkochte w oning (ontbindende voorw aarden, verkoopprijs,
transportdatum etc.).

02-09-2021
5

De curator zal zich met de notaris verstaan om (een deel van) de overw aarde
naar de boedelrekening over te laten boeken en daartoe op voorhand met
de bestuurder overleggen.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 862,16

27-08-2020
1

Toelichting
Mr. Smulders, aanvraag faillissement
Proceskosten € 862,16
Executiekosten deurw aarder PM
Kosten faillissementsaanvraag PM

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

27-08-2020
1

4

03-06-2021
4

Toelichting
ING heeft mede door tussenkomst van Vesting Finance nog een vordering
ingediend ter grootte van € 22.261,60.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 24.233,85

27-08-2020
1

Toelichting
€ 24.233,85, w aarvan ingediend € 24.233,85.
€ 24.290,95

24-11-2020
2

Toelichting
€ 24.290,95, w aarvan ingediend € 24.233,85.
€ 46.552,55

03-06-2021
4

Toelichting
€ 46.552,55, w aarvan ingediend € 46.495,45.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

27-08-2020
1

De verw achting is dat de crediteuren uiteindelijk volledig zullen kunnen w orden
voldaan.

24-11-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader inventariseren crediteuren (met aandacht voor contractspartij).

27-08-2020
1

Nader inventariseren crediteuren, met aandacht voor contractspartij. De
omvang van de crediteuren is relatief beperkt en ook het aantal crediteuren is
beperkt. Er melden zich w el enkele crediteuren, doch de crediteuren die zich
sinds het eerste verslag hebben gemeld zien op de eenmanszaak Langeveld
schilders.

24-11-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

27-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- informatie vergaren omtrent bedrijfsactiviteiten gefailleerde, start
eenmanszaak, overgang onderneming, verhouding tussen BV en eenmanszaak
(en rechten en plichten dienaangaande);
- nader inventariseren crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- overige bijkomende w erkzaamheden.

27-08-2020
1

- nader inventariseren crediteuren;
- toezien op en effectueren van de met de bestuurder gemaakte afspraken;
- overige bijkomende w erkzaamheden.

24-11-2020
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- het treffen van maatregelen daar w aar de bestuurder de gemaakte
afspraken niet nakomt;
- overige bijkomende w erkzaamheden.

03-06-2021
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- onderzoek naar de volgens mededeling van de bestuurder verkochte
w oning;
- het op grond van het veroordelend vonnis incasseren van (een deel van) de
te realiseren overw aarde;

02-09-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

27-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2021

02-09-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
- toezien op en effectueren van de met de bestuurder gemaakte afspraken;
- overige bijkomende w erkzaamheden;
- zo zich nog crediteuren zouden melden, nadere inventarisatie.

Bijlagen
Bijlagen

02-03-2021
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