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Algemene gegevens
Naam onderneming
MLT Lifestyle B.V.

18-12-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MLT Lifestyle B.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam, gemeente Amsterdam en feitelijk gevestigd
te (2908 LW ) Capelle aan den IJssel aan de Ligusterbaan 1 2.08, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70606153.

18-12-2020
1

Activiteiten onderneming
MLT Lifestyle exploiteert een schoenenw inkel aan de Grotestraat 25 te (6711
AH) Ede.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 7.891,00

€ 202.703,00

2019
2018

€ 139.397,00

2020

Toelichting financiële gegevens

18-12-2020
1

Toelichting financiële gegevens
1. Er zijn geen jaarrekeningen over boekjaar 2019 en 2020 opgemaakt.

18-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

18-12-2020
1

Toelichting
1. Bestuurder mevrouw I.H. Fau is naast bestuurder ook w erknemer in de
vennootschap. Dit is meegedeeld aan het UW V en w ordt nader onderzocht.

Toelichting

17-03-2021
2

1. Het UW V heeft op grond van haar bevindingen vastgesteld dat er sprake
w as van een dienstverband.

Boedelsaldo
€ 263,95

18-12-2020
1

€ 13.520,50

17-03-2021
2

€ 24.321,93

16-06-2021
3

€ 31.881,43

16-09-2021
4

€ 31.881,43

21-12-2021
5

€ 31.881,43

21-03-2022
6

€ 35.881,43

21-09-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-12-2020

18-12-2020
1

t/m
17-12-2020
van
17-12-2020

17-03-2021
2

t/m
16-3-2021
van
17-3-2021

16-06-2021
3

t/m
15-6-2021
van
16-6-2021

16-09-2021
4

t/m
15-9-2021
van
16-9-2021

21-12-2021
5

t/m
20-12-2021
van
21-12-2021

21-03-2022
6

t/m
20-3-2022
van
21-3-2022
t/m
20-9-2022

Bestede uren

21-09-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

40 uur 27 min

2

28 uur 6 min

3

25 uur 6 min

4

4 uur 48 min

5

17 uur 6 min

6

11 uur 12 min

7

22 uur 57 min

totaal

149 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1. MLT Lifestyle is op 11 januari 2018 opgericht door Stichting MLT Beheer,
van w elke Stichting de heer R.A. Verburgh enig bestuurder is. Stichting
MLT Beheer is tevens de enig aandeelhouder van MLT Lifestyle. Enig
bestuurder van MLT Lifestyle is mevrouw I.H. Fau.

18-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
1. De curator zijn geen lopende procedures bekend.

18-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
1. Gefailleerde is verzekerd bij De Amersfoortse (ASR). De polis is
geroyeerd.

1.4 Huur

18-12-2020
1

1.4 Huur
1. MLT Lifestyle huurde het bedrijfspand gelegen aan de Grotestraat 25 te
Ede. De huurovereenkomst is door de curator nog niet opgezegd. Naar
verw achting zal het pand in de komende periode w orden opgeleverd aan
de verhuurder.

1. De afgelopen verslagperiode is het pand nog niet opgeleverd w egens
verkoopactiviteiten vanuit de w inkel door het veilinghuis. De huur is
opgezegd tegen 22 maart 2021. Naar verw achting zal nog voordien,
maar uiterlijk op die datum het pand w orden opgeleverd.

1. Op 29 maart 2021 is het pand opgeleverd aan de verhuurder.

18-12-2020
1

17-03-2021
2

16-06-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement
1. Enig bestuurder van MLT Lifestyle, mevrouw I.H. Fau, heeft zelf het
faillissement van de vennootschap aangevraagd, omdat de marges
tussen de in- en verkoop van schoenen te klein w aren gew orden en
omdat de hoge huurprijs van het pand niet langer kon w orden betaald.
Daarbij w as een conflict ontstaan met de verhuurder van het pand en
w as het aantal klanten met de komst van de coronacrisis en w egens
langdurige w egw erkzaamheden voor het w inkelpand sterk afgenomen.

18-12-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1
Toelichting
1. Enig aandeelhouder van MLT Lifestyle is stichting MLT Beheer, w aarvan de
heer R.A. Verburgh enig bestuurder is. De heer Verburgh exploiteert een
onderneming die het voor ondernemers in een benarde financiële positie
mogelijk maakt te ondernemen terw ijl ze feitelijk in w erknemersverband staan
jegens de onderneming. Van deze constructie is bij MLT Lifestyle ook gebruik
gemaakt. Mevrouw Fau is aldus bestuurder van de vennootschap, maar
tegelijkertijd ook w erknemer.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

18-12-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

18-12-2020
1

Toelichting
1. In het jaar voor de datum van het faillissement had MLT Lifestyle tw ee
oproepkrachten in dienst. De contracten van de oproepkrachten zijn reeds
voor datum faillissement beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-11-2020
totaal

Toelichting
zie 2.4

0

2.4 Werkzaamheden personeel
1. De heer Verburgh, enig bestuurder van Stichting MLT Beheer, exploiteert
een onderneming die het voor ondernemers in een benarde financiële
positie mogelijk maakt te ondernemen terw ijl ze feitelijk in
w erknemersverband staan jegens de onderneming. Van deze constructie
is bij MLT Lifestyle ook gebruik gemaakt. Mevrouw Fau is aldus
bestuurder van de vennootschap, maar tegelijkertijd ook w erknemer. Het
UW V is hier reeds van op de hoogte gebracht. Voor zover nodig is
mevrouw Fau schriftelijk ontslag aangezegd per 26 november 2020.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

1. 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

Diversen.
totaal

18-12-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
1. MLT Lifestyle beschikt over diverse bedrijfsmiddelen in de vorm van
inventaris. De komende verslagperiode zullen de bedrijfsmiddelen
w orden getaxeerd en te gelde w orden gemaakt. Hier zal in het volgende
verslag op w orden teruggekomen.

1. Het door de curator ingeschakelde veilinghuis heeft zich de afgelopen
verslagperiode beziggehouden met de verkoop van de voorraden en
inventaris van gefailleerde. De komende periode zal het veilinghuis deze
w erkzaamheden gaan afronden.

1. In de afgelopen verslagperiode heeft het door de curator ingeschakelde
veilinghuis de verkoopw erkzaamheden afgerond.

18-12-2020
1

17-03-2021
2

16-06-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1. De belangen van de fiscus zullen w orden behartigd.

18-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1. Inventariseren, correspondentie met de indirect bestuurder.

1. Als hiervoor; inschakeling veilinghuis; verkoopactiviteiten
(uitverkoop/zichtdagen/online veiling) e.d.; en afrekening.

1. De verkoop van de bedrijfsmiddelen is afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Schoenen e.a.

€ 10.483,77

Schoenen e.a.

€ 6.959,37

Schoenen e.a.

€ 13.708,96

totaal

€ 31.152,10

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

18-12-2020
1
17-03-2021
2

16-06-2021
3

Toelichting voorraden / onderhanden werk
1. Op datum faillissement is een w inkelvoorraad aan schoenen en
accessoires aangetroffen in het bedrijfspand van MLT Lifestyle. De
curator beschikt niet over een voorraadlijst. De komende verslagperiode
zal de voorraad nader w orden geïnventariseerd. De vorderingen w aarop
een eigendomsvoorbehoud rustte zijn reeds onderzocht en voor zo ver
mogelijk afgew ikkeld.

18-12-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
1. Na onderzoek is gebleken dat een uitverkoop op locatie naar
verw achting meer zou opleveren dan een onderhandse verkoop van de
gehele partij. Om die reden heeft de curator in samenw erking met
ProVeiling een uitverkoop georganiseerd in de w inkel van MLT Lifestyle
op 11, 12, 18, en 19 december 2020, w aarbij de schoenen met een
korting van 60% w orden verkocht. Door de coronamaatregelen,
afgekondigd op 14 december 2020, kan de uitverkoop op 18 en 19
december geen doorgang vinden. In de komende periode zal de
resterende voorraad w orden geïnventariseerd en verkocht. Er heeft zich
al een aantal geïnteresseerde partijen gemeld.

1. De uitverkoop heeft op 11 en 12 december 2020 in de w inkel
plaatsgevonden, maar kon w egens de coronamaatregelen opgelegd door
de overheid niet w orden voortgezet op 18 en 19 december 2020. Het
veilinghuis heeft de (online) verkoop van de tijdens de uitverkoop
onverkochte voorraad op zich genomen. Naar verw achting zal de verkoop
van de voorraad in de volgende verslagperiode w orden afgerond.

1. De afgelopen verslagperiode zijn alle voorraden verkocht door het
veilinghuis. Daarmee is dit onderdeel afgew ikkeld.

18-12-2020
1

17-03-2021
2

16-06-2021
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
1. Op dit moment zijn geen andere activa bekend.

3.9 Werkzaamheden andere activa

18-12-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
1. Bovenstaande zal in de komende periode nader w orden onderzocht.

1. In de afgelopen verslagperiode zijn de curator geen andere activa
bekend gew orden. De komende periode zal dit nader w orden
onderzocht.

1. Met een leasemaatschappij loopt een discussie over de vraag w ie
eigenaar is van een voertuig. Die discussie komt aan bod in onderdeel
5.2 van dit verslag. Behoudens het voertuig heeft de curator geen
andere activa gesignaleerd. Daarmee is dit onderdeel afgew ikkeld.

18-12-2020
1
17-03-2021
2

16-06-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
1. Op faillissementsdatum w as geen sprake van vorderingen op derden.

18-12-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
1. Gefailleerde hield een rekening aan bij de ING Bank.
Ten tijde van het faillissement w as sprake van een creditsaldo van € 123,95.
Dit saldo is opgevraagd en ontvangen op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

18-12-2020
1

5.2 Leasecontracten
1. MLT Lifestyle leasete een auto bij Volksw agen.

1. De leasemaatschappij heeft de auto opgeëist op basis van een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft het beroep van de
leasemaatschappij beoordeeld en niet gehonoreerd. Hierover loopt een
discussie met de leasemaatschappij.

1. In de afgelopen verslagperiode is de curator in overleg getreden met de
leasemaatschappij over een minnelijke regeling. Partijen zijn
overeengekomen dat de leasemaatschappij de verkoopw erkzaamheden
zal verrichten en de kosten daarvan zal dragen en dat de
verkoopopbrengst 50/50 w ordt verdeeld tussen de boedel en de
leasemaatschappij. Deze regeling heeft de voorkeur boven een
gerechtelijke procedure, dit vanw ege de te verw achten kosten van zo’n
gerechtelijke procedure en de (beperkte) w aarde van het voertuig.

1. In de afgelopen verslagperiode is het voertuig verkocht voor € 15.119,incl. 21% btw , w aarvan 50% toekomt aan de boedel en 50% aan de
leasemaatschappij. De leasemaatschappij heeft het bedrag van €
7.559,50 incl. 21% btw inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening.
Daarmee is deze kw estie afgew ikkeld.

18-12-2020
1
17-03-2021
2

16-06-2021
3

16-09-2021
4

5.3 Beschrijving zekerheden
1. Voor zover bekend zijn geen zekerheden verschaft.

18-12-2020
1

5.4 Separatistenpositie
1. Voor zover bekend zijn er geen separatisten.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

18-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. Tot op heden hebben slechts drie leveranciers een beroep op
eigendomsvoorbehoud gedaan. De omvang van hetgeen deze drie
leveranciers onder het eigendomsvoorbehoud claimen is beperkt. De
claims zijn globaal beoordeeld en de eigendomsvoorbehouden lijken
rechtsgeldig. Een crediteur met eigendomsvoorbehoud heeft zijn
goederen reeds uitgew onnen (hierover is een boedelbijdrage gerekend).

1. In de afgelopen verslagperiode zijn de eigendomsvoorbehouden
beoordeeld en voor het grootste gedeelte afgew ikkeld. In de komende
periode zullen de eigendomsvoorbehouden w orden afgerond.

1. De eigendomsvoorbehouden zijn afgerond. Daarmee is deze kw estie
afgew ikkeld.

18-12-2020
1

17-03-2021
2

16-06-2021
3

5.6 Retentierechten
1. Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een claim op
retentierecht gemeld.

18-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
1. Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een claim op recht van
reclame gemeld.

18-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 150,00

18-12-2020
1

Toelichting
1. Over de onder eigendomsvoorbehoud uitgew onnen goederen is een
boedelbijdrage gerekend van 10% met een minimum van € 150,-.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1. Aanschrijving en opvragen creditsaldo en afschriften.

18-12-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1. De activiteiten in de eerste dagen na het faillissement voortgezet in het
kader van inventarisatiew erkzaamheden en het onderzoeken van de
mogelijkheden van een doorstart. Kort na de faillissementsdatum bleek
dat een doorstart niet haalbaar w as en zijn alle activiteiten stil gelegd.
Op 11 en 12 december 2020 heeft een uitverkoop plaatsgevonden.

18-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
1. Niet van toepassing.

18-12-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
1. Inventariseren, monitoren en controleren beperkte voorzetting.

18-12-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
1. Er hebben zich geen doorstartkandidaten gemeld.

18-12-2020
1

6.5 Verantwoording
1. Niet van toepassing.

18-12-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
18-12-2020
1. De komende periode zal w orden beoordeeld of er is voldaan aan de

1. De komende periode zal w orden beoordeeld of er is voldaan aan de
boekhoudplicht.

1. De afgelopen verslagperiode is onderzoek gedaan naar de administratie
van MLT. In de komende verslagperiode zal dit onderzoek w orden
voortgezet.

1. De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de administratie van
gefailleerde w orden voortgezet.

1. Curator heeft bestuurder inmiddels diverse malen verzocht om de gehele
administratie ter hand te stellen. Ondanks voorgaande heeft curator de
administratie niet ontvangen.

1. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de bestuurder opnieuw
verzocht de volledige administratie aan te leveren. Na uitblijven hiervan
is de curator gebleken dat er geen afdoende boekhouding is
bijgehouden. Hierover w ordt nog overleg gevoerd met de bestuurder van
MLT, w elk overleg in de komende verslagperiode zal w orden voortgezet.

1. In de afgelopen verslagperiode heeft curator nogmaals contact gehad
met de bestuurder betreffende de boekhouding. Naar aanleiding van de
bevindingen heeft curator ook oud bestuurders aangeschreven teneinde
de boekhouding te ontvangen.

1. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de (geringe) fysieke
boekhouding van MLT opgehaald bij de boekhouder. Deze zal in de
komende verslagperiode w orden onderzocht.

1

17-03-2021
2

16-06-2021
3

16-09-2021
4

21-12-2021
5

21-03-2022
6

21-09-2022
7

7.2 Depot jaarrekeningen
1. De jaarrekening over 2018 is tijdig ingediend. Over de overige boekjaren
zijn geen jaarrekeningen opgemaakt.

18-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1. Hiertoe w as gefailleerde niet verplicht.

18-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1. Gefailleerde is opgericht in 2018. Voor gefailleerde geldt derhalve geen
stortingsverplichting.

18-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

18-12-2020
1

1. W ordt nader onderzocht.

Toelichting

17-03-2021
2

1. In de afgelopen verslagperiode is onderzoek gedaan naar of van
onbehoorlijk bestuur sprake is gew eest. De komende periode zal dit
onderzoek w orden voortgezet.

Toelichting

16-06-2021
3

1. Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode
w orden voortgezet.

Toelichting

16-09-2021
4

1. In de komende verslagperiode zal curator alle bij de besluitvorming
betrokken personen uitnodigen voor een bespreking.

Ja

21-12-2021
5

Toelichting
1. De afgelopen verslagperiode is gebleken dat, omdat geen afdoende
boekhouding is bijgehouden, sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator is
hierover in overleg met de bestuurder.

Toelichting

21-03-2022
6

1. Curator heeft een regeling getroffen met de bestuurder betreffende de
aangetroffen onregelmatigheden. Deze regeling ligt voor aan de rechtercommissaris in dit faillissement. Curator heeft naar aanleiding van de
onregelmatigheden ook gesproken met de oud bestuurders. Curator doet nog
onderzoek naar de betrokkenheid van deze oud bestuurders bij de
onregelmatigheden.

Toelichting
1. De curator heeft tw ee derden (tevens indirect oud-bestuurders van MLT)
aangemerkt als feitelijk beleidsbepaler van gefailleerde en hen uit dien
hoofde aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur en
onrechtmatige daad. De feitelijk beleidsbepalers hebben de aansprakelijkheid
(via een juridisch adviseur) betw ist. De curator heeft op deze betw isting
gereageerd en aangegeven dat de incasso van de vorderingen uit hoofde
van bestuurdersaansprakelijkheid zal w orden voortgezet.
De correspondentie met de juridisch adviseur zal de aankomende
verslagperiode w orden voortgezet.

21-09-2022
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

18-12-2020
1

Toelichting
1. Er zal nader w orden onderzocht of sprake is gew eest van onbehoorlijk
bestuur.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
1. Er zal w orden onderzocht of sprake is gew eest van onrechtmatigheid.

18-12-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1. Bespreking met bestuurder en toezending vragenlijst voor informatie en
documenten.

18-12-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

18-12-2020
1

1. Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de
curator en haar medew erkers verrichte w erkzaamheden.
Er is nog geen vordering van UW V ontvangen, maar deze kan nog volgen nu
UW V de loonverplichting jegens de w erknemer onderzoekt.

€ 22.200,84

17-03-2021
2

Toelichting
1. UW V heeft een vordering ingediend van € 4.070,65. Daarnaast heeft de
verhuurder zijn vordering ingediend. Deze w ordt op onderdelen vooralsnog
betw ist.

€ 22.204,21
Toelichting
1. Er is sprake van een kleine correctie.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-09-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 119.260,71

18-12-2020
1

€ 119.478,71

17-03-2021
2

€ 118.966,71

16-06-2021
3

Toelichting
1. De fiscus heeft de loonheffingsvorderingen over de periodes oktober tot en
met december 2020 in mindering gebracht.

€ 118.810,71

16-09-2021
4

Toelichting
1. Er heeft een verrekening plaatsgevonden ter zake van de
motorrijtuigenbelasting.

€ 119.023,71

21-03-2022
6

€ 119.028,71

21-09-2022
7

Toelichting
1. De Belastingdienst heeft de een aanslag omzetbelasting opnieuw
vastgesteld.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

18-12-2020
1

1. Er is nog geen vordering van UW V ontvangen, maar deze kan nog volgen nu
UW V de loonverplichting jegens de w erknemer onderzoekt.

€ 2.817,47

17-03-2021
2

Toelichting
1. UW V heeft een preferente vordering ingediend ad € 2.817,47.

€ 6.935,44
Toelichting
1. UW V heeft een gew ijzigde vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-06-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

18-12-2020
1

16

17-03-2021
2

17

16-06-2021
3

Toelichting
1. 125.692,07

19

16-09-2021
4

21

21-09-2022
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 94.891,72

18-12-2020
1

Toelichting
1. Er w orden nog diverse vorderingen van crediteuren verw acht.

€ 125.692,07

17-03-2021
2

Toelichting
1. Er w ordt in totaal een bedrag van € 22.277,00 aan ingediende vorderingen
betw ist.

Toelichting

16-06-2021
3

1. Als hiervoor.

€ 119.478,06

Toelichting

16-09-2021
4
21-03-2022
6

1. Van het totaal bedrag aan concurrente vorderingen w ordt in totaal een
bedrag van € 22.277,01 (4 crediteuren) betw ist.

€ 126.787,52

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

21-09-2022
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1. In dit stadium is nog niet vast te stellen op w elke w ijze dit faillissement
zal w orden afgew ikkeld.

18-12-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Aanschrijven van crediteuren en verw erken van ingediende vorderingen.

18-12-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. Door of tegen de curator zijn geen procedures ingesteld.

18-12-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1.

18-12-2020
1
Verkrijgen administratie;
Afw ikkelen huur;
Afw ikkelen rechten van derden;
Boekenonderzoek incl. rechtmatigheidsonderzoek;
Verkoop activa.

2.

17-03-2021
2
Verkrijgen administratie;
Boekenonderzoek incl. rechtmatigheidsonderzoek;
Afronding verkoop activa en afrekening met veilinghuis.

3.

16-06-2021
3
Onderzoek administratie;
-Onderzoek rechtmatigheid

4.

16-09-2021
4
onderzoek administratie;
besprekingen met alle betrokkenen;
onderzoek naar de handelsw ijze van de betrokkenen.

5.
Voortzetting van

21-12-2021
5

onderzoek administratie;
besprekingen met alle betrokkenen;
onderzoek naar de handelsw ijze van de betrokkenen.
6.
Voortzetting van

21-03-2022
6

onderzoek administratie;
besprekingen met alle betrokkenen;
afw ikkelen regeling met bestuurder
onderzoek naar de handelsw ijze van de betrokkenen.
7.

21-09-2022
7
onderzoeken administratie;
bespreking oud-bestuurders.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. Op dit moment is nog niet vast te stellen binnen w elke termijn dit
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

18-12-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-3-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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