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Algemene gegevens
Naam onderneming
Fikse Transport B.V.

08-01-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fikse Transport
B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (6921 RZ) Duiven aan het adres Impact
62, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 09053524.

08-01-2021
1

Activiteiten onderneming
Goederenvervoer over de w eg (geen verhuizingen) en laad-, los- en
overslagactiviteiten niet voor zeevaart. Meer specifiek had gefailleerde
chauffeurs in dienst die w erden gedetacheerd voor het goederenvervoer over
de w eg.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.175.358,00

€ 75.943,00

€ 466.749,00

2018

€ 1.377.695,00

€ 83.727,00

€ 522.755,00

2019

€ 1.342.226,00

€ -313.438,00

€ 478.223,00

Toelichting financiële gegevens

08-01-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
6

08-01-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

08-01-2021
1

€ 21.285,11

22-04-2021
2

€ 28.209,34

05-08-2021
3

€ 27.985,48

05-11-2021
4

€ 29.666,47

26-04-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-12-2020

08-01-2021
1

t/m
8-1-2021
van
9-1-2021

22-04-2021
2

t/m
22-4-2021
van
23-4-2021

05-08-2021
3

t/m
5-8-2021
van
6-8-2021

05-11-2021
4

t/m
5-11-2021
van
6-11-2021

02-02-2022
5

t/m
2-2-2022
van
3-2-2022

26-04-2022
6

t/m
26-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

31 uur 30 min

2

18 uur 48 min

3

18 uur 12 min

4

13 uur 0 min

5

25 uur 30 min

6

10 uur 18 min

totaal

117 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Fikse Group B.V. De
bestuurder en enig aandeelhouder van deze vennootschap is Van Houte
Beheer B.V. De bestuurder van deze laatste vennootschap is de heer J.W . van
Houte.

08-01-2021
1

Gefailleerde houdt 100% van de aandelen in de vennootschap naar Pools recht
Fikse Trucking Sp. z o.o. Deze Poolse vennootschap betrof een charterbedrijf.

05-08-2021
3

1.2 Lopende procedures
Daar is niet van gebleken.

08-01-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft contact opgenomen met de verzekeringstussenpersoon van
gefailleerde en een overzicht van de lopende verzekeringen opgevraagd. In
het kader van het voortzetten van de onderneming van gefailleerde w ordt de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van gefailleerde voortgezet tot en met
het einde van de periode van voortzetten. Zie hierover ook hoofdstuk 6 van dit
verslag.

08-01-2021
1

Gefailleerde had op datum faillissement een ziekteverzuimverzekering lopen.
De verzekering is beëindigd, w aaruit een premierestitutie volgt. De curator
heeft de verzekeraar verzocht de premierestitutie naar de boedelrekening over
te maken.

22-04-2021
2

De premierestitutie is door de verzekeraar uitgekeerd op een rekeningnummer
dat niet tot de boedel behoort. De curator heeft de verzekeraar om nadere
informatie gevraagd.

05-11-2021
4

Gebleken is dat de verzekeraar de curator abusievelijk heeft bericht dat een
aanspraak op een premierestitutie bestond. Al met al maakt de boedel noch
aanspraak op een premierestitutie noch is een premierestitutie op een ander
rekeningnummer overgemaakt.

02-02-2022
5

1.4 Huur
Ten behoeve van de onderneming van gefailleerde w erd een bedrijfsruimte
gehuurd. De huurovereenkomst is op 10 december 2020 door de curator
opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

08-01-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van gefailleerde w ijt het faillissement aan de volgende
omstandigheden:

08-01-2021
1

Gefailleerde w as voor haar opdrachten afhankelijk van
transportbedrijven die het door de coronacrisis zw aar te verduren
hebben. Deze transportbedrijven zijn namelijk veelal actief voor door de
coronacrisis getroffen ondernemingen.
Gefailleerde w as voor haar opdrachten afhankelijk van voornamelijk tw ee
transportbedrijven. Bij een van deze transportbedrijven w erden in maart
2020 zes vrachtauto's ontvreemd. Daardoor deed deze opdrachtgever
geen beroep meer, althans in beperktere mate, op de chauffeurs van
gefailleerde.
De huidig middellijk bestuurder tevens middellijk aandeelhouder van
gefailleerde kw am op 9 april 2019 aan het roer. Bij de overname is de
onderneming lucratiever ingeschat dan gebleken. Uiteindelijk bleek het
businessmodel niet te voldoen en achterhaald te zijn.
De curator zal de (toelichting op de) oorzaken van het faillissement in de
komende verslagperiodes nader onderzoeken.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

08-01-2021
1

Toelichting
Kort na datum faillissement heeft de curator een personeelsbijeenkomst
belegd, w aar aan het personeel een toelichting op het faillissement is
gegeven. Vanw ege het coronavirus en de bijbehorende maatregelen van
overheidsw ege, heeft het UW V de intake voor de loongarantieregeling per
post afgenomen.

Toelichting

02-02-2022
5

Gefailleerde heeft vóór datum faillissement tegemoetkomingen NOW
ontvangen. Het UW V heeft gefailleerde verzocht om de aanvraag definitief te
maken. Op verzoek van de curator heeft het bestuur van gefailleerde een
definitieve aanvraag ingediend, gebaseerd op de daadw erkelijk gedraaide
cijfers over de betreffende periode. Om de definitieve aanvraag af te ronden, is
een accountantsverklaring benodigd. De boedel beschikt echter over
onvoldoende gelden voor het inschakelen van een accountant. De curator
heeft het UW V daarover bericht.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen reactie ontvangen van
het UW V ten aanzien van zijn bericht dat er onvoldoende gelden beschikbaar
zijn voor het inschakelen van een accountant.

26-04-2022
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

08-01-2021
1

Toelichting
In het jaar voor faillissement, op 7 juli 2020, heeft de kantonrechter een
arbeidsovereenkomst met een w erknemer van gefailleerde ontbonden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-12-2020

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator is in afw achting van de vordering van het UW V uit hoofde van de
loongarantieregeling.

08-01-2021
1

In de afgelopen verslagperiode heeft het UW V de vorderingen uit hoofde van
de loongarantieregeling ingediend.

22-04-2021
2

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

08-01-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

08-01-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Aanhangw agen

Boedelbijdrage

€ 344,85

Kantoorinventaris en palletw agen

€ 1.250,00

totaal

€ 1.594,85

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn beperkt en bestaan uit een kleine
partij kantoorinventaris en een palletw agen.

08-01-2021
1

De curator heeft kantoorinventaris en de paletw agen verkocht aan Fikse Group
B.V. voor een bedrag van € 1.250,00 exclusief BTW (zijnde € 1.512,50 inclusief
BTW ). De koopprijs is reeds op de boedelrekening ontvangen.

22-04-2021
2

Uit gegevens van het RDW is gebleken dat er (nog) een aanhangw agen op
naam van gefailleerde staat sinds 11 juli 2003. Het huidige bestuur van
gefailleerde heeft aangegeven niet te w eten w aar de aanhangw agen zich
bevindt. De curator heeft een onderzoek gestart naar de aanhangw agen.

02-02-2022
5

In de afgelopen verslagperiode is de aanhangw agen getraceerd en door de
curator verkocht voor een bedrag groot € 344,85 inclusief btw . De koopsom is
op 1 maart 2022 bijgeschreven op de boedelrekening.

26-04-2022
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Door de Belastingdienst zijn vorderingen ingediend met een bodemvoorrecht.

08-01-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal de bedrijfsmiddelen trachten te verkopen.

08-01-2021
1

Geen.

22-04-2021
2

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

08-01-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

08-01-2021
1

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

08-01-2021
1

Gefailleerde is door de Nationale en Internationale W egvervoer Organisatie
("NIW O") verzocht om de aan haar toegekende transportvergunningen, te
w eten dertien Eurovergunningbew ijzen, aan de NIW O te retourneren. De acht
door de curator aangetroffen vergunningsbew ijzen zijn aan de NIW O
geretourneerd. Ten aanzien van de overige vijf vergunningbew ijzen is door het
bestuur van gefailleerde een verklaring van vermissing opgesteld en aan de
NIW O beschikbaar gesteld.

22-04-2021
2

Gefailleerde houdt 100% van de aandelen in de vennootschap naar Pools recht
Fikse Trucking Sp. z o.o.

05-08-2021
3

De curator heeft van Fikse Trucking Sp. z o.o. jaarcijfers over de afgelopen
jaren mogen ontvangen. Daaruit volgt dat de Poolse vennootschap
verlieslatend is. De curator zal nader met het bestuur van gefailleerde
bespreken of vereffening van de aandelen mogelijk is.

05-11-2021
4

De curator heeft nadere inlichting opgevraagd over Fikse Trucking Sp. z.o.o.
Vooralsnog is nog niet duidelijk of de aandelen voor vereffening vatbaar zijn.

02-02-2022
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nadere informatie ontvangen
over Fikse Trucking Sp. z.o.o. Deze zal door de curator w orden bestudeerd en
in de komende verslagperiode zal de curator een beslissing nemen ten
aanzien van de vraag, w at het lot dient te zijn van Fikse Trucking Sp. z.o.o.

26-04-2022
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

08-01-2021
1

De curator zal onderzoeken of de aandelen in Fikse Trucking Sp. z o.o. w aarde
vertegenw oordigen en te gelde gemaakt kunnen w orden.

05-08-2021
3

De curator zal onderzoeken of vereffening van de aandelen mogelijk is.

05-11-2021
4

De curator zal onderzoek doen naar de aanhangw agen.
De curator zal onderzoeken of vereffening van de aandelen mogelijk is.

02-02-2022
5

De curator zal de nadere informatie met betrekking tot Fikse Trucking Sp.
z.o.o. bestuderen en een beslissing nemen omtrent de vereffening van de
aandelen.

26-04-2022
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 12.094,86

€ 12.094,86

totaal

€ 12.094,86

€ 12.094,86

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren van gefailleerde zijn niet verpand. Op datum faillissement
bedroeg de post openstaande debiteuren in totaal € 13.591,80 inclusief BTW .

08-01-2021
1

De openstaande post debiteuren is aangepast naar € 12.038,16. Een factuur
stond nog op de openstaande postenlijst terw ijl deze w as verrekend met het
nog aanw ezige saldo van deze debiteur.

05-11-2021
4

Er staat nog een bedrag open van € 1.336,14. De betreffende debiteur is in de
afgelopen verslagperiode nogmaals aangeschreven.
De laatste debiteur heeft de vordering tot op heden niet voldaan. De curator
heeft daarop w ederom een aanmaning verzonden.

02-02-2022
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de laatste debiteur de openstaande
vordering voldaan. Hiermee zijn alle openstaande debiteuren voldaan en is
dit hoofdstuk afgew ikkeld.

26-04-2022
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal inventariseren w elke debiteuren de vordering op eigen initiatief
hebben voldaan om vervolgens de incasso van dan nog openstaande
debiteuren ter hand te nemen.

08-01-2021
1

De curator zal de komende verslagperiode verdergaan met de incasso van
debiteuren.

05-08-2021
3

Afgew ikkeld.

26-04-2022
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft zoals te doen gebruikelijk de hem bekende banken
aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij ING Bank NV. Er is geen sprake van
een schuld aan de bank. Op datum faillissement w as w el sprake van een

08-01-2021
1

creditsaldo groot € 452,53. De curator heeft de bank verzocht het creditsaldo
over te boeken naar de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

22-04-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de bank het creditsaldo op de
boedelrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

08-01-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

08-01-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

08-01-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

08-01-2021
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan op het
retentierecht.

08-01-2021
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan op het recht
van reclame.

08-01-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

08-01-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal nagaan of de bank het creditsaldo van gefailleerde voldoet op
de boedelrekening.

08-01-2021
1

Geen.

05-08-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden van gefailleerde bestaan uit het detacheren van
transporteurs ten behoeve van transportopdrachten. Omdat uit inventarisatie
is gebleken dat het gedurende de opzegtermijn van het personeel van
gefailleerde voortzetten van de onderneming van gefailleerde rendabel is voor
de boedel en bovendien aan de kans op een succesvolle doorstart bijdraagt,
heeft de curator de rechter-commissaris verzocht hem te machtigen om de
onderneming van gefailleerde voort te zetten. De machtiging is verleend en de
curator zal de onderneming van gefailleerde voortzetten tot 21 januari 2021.

08-01-2021
1

De curator heeft de onderneming met succes tot 21 januari 2021 voortgezet.
Voor de financiële verslaglegging verw ijst de curator naar de volgende
paragraaf van dit verslag.

22-04-2021
2

6.2 Financiële verslaglegging
Tot en met de laatste w eek van 2020 is met het voortzetten een omzet
gegenereerd van in totaal € 7.906,14 inclusief BTW . Daartegenover staat een
kostenpost van € 111,77 ten behoeve van de voortzetting van de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

08-01-2021
1

Over de gehele periode van voortzetten is een omzet van in totaal € 9.118,56
inclusief BTW gegenereerd. Ondertussen hebben de tw ee opdrachtgevers van
gefailleerde de onderliggende facturen voldaan zodat voornoemd bedrag op
de boedelrekening is ontvangen. De kosten voor het tijdelijk voortzetten van
de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bedragen € 170,14 inclusief BTW en
zijn reeds door de curator voldaan. Ook is er BTW aangifte gedaan. Al met al
heeft het voortzetten na aftrek van de out of pocket kosten een bedrag van €
7.536,- voor de boedel opgeleverd.

22-04-2021
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator zal het voortzetten van de onderneming van gefailleerde tot 21
januari 2021 monitoren en zorgdragen voor de incasso van hieruit ontstane
debiteuren.

08-01-2021
1

Geen.

22-04-2021
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is met één partij in onderhandeling over een eventuele doorstart.

08-01-2021
1

De doorstartkandidaat heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen,
w aardoor de curator niet tot een algehele doorstart is kunnen komen. W el
heeft vorenbedoelde doorstartkandidaat de kantoorinventaris en palletw agen
vanuit de boedel gekocht en geleverd gekregen. Zie hierover hoofdstuk 3 van
dit verslag.

22-04-2021
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

22-04-2021
2

6.6 Opbrengst
Toelichting

22-04-2021
2

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

22-04-2021
2

Niet van toepassing

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator zal trachten een doorstart te bew erkstelligen c.q. de activa van
gefailleerde proberen zo "goed" mogelijk te verkopen.

08-01-2021
1

Geen.

22-04-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal een boekhoudkundig onderzoek instellen.

08-01-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2015 tot en met 2018 zijn tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening over 2019 w as ten tijde van het faillissement nog niet
gedeponeerd.

08-01-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

08-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit is onderdeel van het boekhoudkundig onderzoek.

08-01-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

08-01-2021
1

Dit is onderdeel van het boekhoudkundig onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

08-01-2021
1

Toelichting
Dit is onderdeel van het boekhoudkundig onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zodra de curator zijn boekhoudkundig onderzoek heeft verricht, zal hij
daarover verslag uitbrengen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

08-01-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal een boekhoudkundig onderzoek instellen.

08-01-2021
1

De curator zal verdergaan met het boekhoudkundig onderzoek.

05-08-2021
3

De curator heeft het bestuur om nadere inlichtingen verzocht en is in
afw achting van een reactie.

05-11-2021
4

De curator heeft naar aanleiding van zijn boekhoudkundig onderzoek het
bestuur om nadere inlichtingen verzocht en is daarvan in afw achting.

02-02-2022
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een reactie ontvangen op
een aantal vraagpunten. In de komende verslagperiode zal de curator de
verkregen informatie bestuderen en tot (voorlopige) conclusies ten aanzien
van het door hem verrichte rechtmatigheidsonderzoek proberen te komen.

26-04-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

08-01-2021
1

Toelichting
Tot op heden zijn geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

€ 28.889,22

22-04-2021
2

Toelichting
Door het UW V zijn boedelvorderingen uit hoofde van de loongarantieregeling
ingediend van in totaal € 28.889,22.

€ 32.996,60

05-08-2021
3

Toelichting
Door het UW V is een aanvullende boedelvordering uit hoofde van de
loongarantieregeling ingediend van € 4.107,38.

€ 41.721,93
Toelichting
Het UW V heeft een aangepaste boedelvordering uit hoofde van de
loongarantieregeling ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-11-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.934,00

08-01-2021
1

€ 56.225,00

22-04-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

08-01-2021
1

Toelichting
Door het UW V zijn nog geen preferente vorderingen ingediend.

€ 18.846,73

22-04-2021
2

Toelichting
Door het UW V zijn preferente vorderingen uit hoofde van de
loongarantieregeling ingediend van in totaal € 18.846,73.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

08-01-2021
1

Toelichting
Tot op heden zijn nog geen andere preferente vorderingen bij de curator
ingediend.

€ 11.652,68

22-04-2021
2

Toelichting
Door een oud-w erknemer is een preferente vordering ingediend van €
11.071,68. Tevens is een preferente vordering ingediend van € 581,00 uit
hoofde van de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

08-01-2021
1

13

22-04-2021
2

15

05-08-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.101,42

08-01-2021
1

€ 314.961,88

22-04-2021
2

€ 343.511,72

05-08-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

08-01-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn door de curator aangeschreven. Bij de curator ingediende
vorderingen zullen door de curator w orden beoordeeld en bevestigd.

08-01-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

08-01-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-01-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toeassing.

08-01-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

10. Overig

08-01-2021
1

10.1 Plan van aanpak
Debiteuren

08-01-2021
1

Incasseren openstaande debiteuren.
Bank
Monitoren overboeking saldo bankrekening.
Activa/Doorstart/voortzetten
Realiseren doorstart en verkoop activa.
Rechtmatigheid
De curator zal een boekhoudkundig onderzoek instellen.
Inventarisatie:

22-04-2021
2

Monitoren betaling premierestitutie.
Debiteuren:
Incasseren openstaande debiteuren.
Rechtmatigheid:
De curator zaak een boekhoudkundig onderzoek instellen.
Activa:

05-08-2021
3

De curator zal onderzoeken of de aandelen in Fikse Trucking Sp. z o.o.
w aarde vertegenw oordigen en te gelde gemaakt kunnen w orden.
Debiteuren:
Incasseren openstaande debiteuren.
Rechtmatigheid:
De curator zal verdergaan met het boekhoudkundig onderzoek.
Activa:

05-11-2021
4

De curator zal onderzoeken of vereffening van de aandelen mogelijk is.
Debiteuren:
Incasseren openstaande debiteuren.
Rechtmatigheid:
Afw achten nadere inlichtingen van het bestuur.
De curator zal verdergaan met het boekhoudkundig onderzoek.
Activa:
De curator zal onderzoek doen naar de aanhangw agen.
De curator zal onderzoeken of vereffening van de aandelen mogelijk is.
Debiteuren:
Incasseren openstaande debiteuren.
Rechtmatigheid:

02-02-2022
5

Afw achten nadere inlichtingen van het bestuur.
Activa:

26-04-2022
6

De curator zal de nadere informatie met betrekking tot Fikse Trucking
Sp. z.o.o. bestuderen en een beslissing nemen omtrent de vereffening
van de aandelen.
Rechtmatigheid:
De curator zal de verkregen informatie bestuderen en tot (voorlopige)
conclusies ten aanzien van het door hem verrichte
rechtmatigheidsonderzoek proberen te komen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

08-01-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
26-10-2022

26-04-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

08-01-2021
1

