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Algemene gegevens
Naam onderneming
Gew oon Sientje b.v.

12-01-2021
1

Gegevens onderneming
Gew oon Sientje b.v., statutair gevestigd te Kerkdriel, voorheen
bedrijfsvoerende te Kerkdriel aan Berm 49, k.v.k. 75409402;
w w w .gew oonsientje.nl ; correspondentieadres: Peperstraat 39 te Bruchem

12-01-2021
1

Activiteiten onderneming
De onderneming w as bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder Hotels,
pensions, conferentie-oorden en horecaonderneming.
Oorspronkelijk w as het de bedoeling dat Gew oon Sientje b.v. een cafetaria,
een restaurant en een B&B zou gaan exploiteren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 24.693,00

€ -45.311,00

€ 181.223,00

2020

€ 132.527,00

€ -80.237,61

€ 267.307,00

Toelichting financiële gegevens

12-01-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Curator ontving tw ee separate voorlopige w inst en verliesrekeningen alsmede
tw ee saldibalansen over 20149 en 2020. De hierboven genoteerde gegevens
zijn hieruit afkomstig. Er is evenw el sprake van een verlengd boekjaar, zo
begreep curator, en daarom zal een nadere controle op de cijfers plaatsvinden.

12-01-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

12-01-2021
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement trof curator 4 nog lopende
arbeidsovereenkomsten aan. Een goed gemiddelde is niet te geven. In
september 2019 startte de cafetaria en in december 2019 het restaurant. Het
aantal medew erkers liep op naarmate de bedrijfsactiviteiten groeiden. van die
medew erkers is niet iedereen gebleven; curator w eet van tw ee
arbeidsovereenkomsten die eindigden voor de faillissementsdatum.

Boedelsaldo
€ 2.392,34

12-01-2021
1

Toelichting
Door afstorting van het saldo van de kas is het saldo op de boedelrekening
thans €2.392,34.
€ 42.717,01

09-04-2021
2

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen door de onderhandse verkopen van inventaris
en bedrijfsmiddelen alsmede de ontvangst van het saldo op de bankrekening.
€ 44.013,01

09-07-2021
3

Toelichting
Door een restitutie van de fiscus is het boedelsaldo toegenomen tot
€44.013,01.
€ 52.119,68

14-10-2021
4

Toelichting
Van de belastingdienst zijn teruggaven ontvangen en aan de administrateur
zijn de kosten voor d opmaak van de jaarcijfers en aangifte Vpb betaald. Per
saldo is het boedelsaldo gestegen.
€ 54.286,32
Toelichting
Naast een licentiebetaling door de boedel voor de toegang in het
administratiesysteem is door een ontvangst (NOW ) door UW V per saldo een
stijging van het boedelactief w aarneembaar.

Verslagperiode

11-01-2022
5

Verslagperiode
van
15-12-2020

12-01-2021
1

t/m
12-1-2021
van
13-1-2021

09-04-2021
2

t/m
9-4-2021
van
10-4-2021

09-07-2021
3

t/m
9-7-2021
van
10-7-2021

14-10-2021
4

t/m
14-10-2021
van
15-10-2021

11-01-2022
5

t/m
11-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 58 min

2

29 uur 30 min

3

5 uur 9 min

4

7 uur 8 min

5

7 uur 2 min

totaal

62 uur 47 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Gew oon Sientje b.v. had een platte organisatiestructuur. De directie w erd
gevoerd door bestuurder Aagten die ook meew erkte. Gew oon Sientje ontstond
als een idee vanuit de zorgsector zelf; de zorggroep w aaraan Aagten
verbonden is, w as de drijvende kracht achter de vennootschap.

12-01-2021
1

De onderneming opende eerst een cafetaria en 2 maanden later een
restaurant op dezelfde locatie.
De bestuurder heeft affiniteit met w erknemers met een afstand tot de
arbeidsmarkt die bij de onderneming w erkten. Gew oon Sientje w as voor dit
doel opgezet en de bestuurder fungeerde in het restaurantbedrijf (ook) als spil
tussen professionele w erknemers en de w erknemers met een achterstand op
de arbeidsmarkt.
Het idee om een Bed & Breakfast te openen is uiteindelijk nimmer gerealiseerd.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures aangetroffen.

12-01-2021
1

1.3 Verzekeringen
Curator trof een (1) lopende verzekering aan ter zake inventaris en
bedrijfsschade. Deze verzekering zal w orden opgezegd nu een geen
bedrijfsactiviteiten meer zijn. De inventaris is elders opgeslagen, met
uitzondering van de keuken die zich nog in het voormalige bedrijfspand
bevindt.

12-01-2021
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst eindigde reeds voorafgaande aan het faillissement als
gevolg van overleg tussen verhuurder en de gefailleerde onderneming.

1.5 Oorzaak faillissement

12-01-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de directie liggen de Covid-maatrgelen ten grondslag aan dit
faillissement.
Verteld w erd:
Na opening van de cafetaria in september 2019 opende in december 2019 het
restaurant. Als gevolg van de eerste Covid-maatregelen in maart w as men
gedw ongen te sluiten.
Problematisch w as dat de peildatum van de door de overheid in het leven
geroepen compensatieregelingen niet pasten op de situatie van de
onderneming. Ondanks dat er veel personeelsleden w erkten kw am de
onderneming alleen maar in aanmerking voor compensatie van een (1)
w erknemer. Dat zorgde voor ongedekte lasten en tastte de financiële structuur
aan nu omzet uitbleef.
De lossere overheidsmaatregelen die later volgden gaven meer lucht maar per
saldo onvoldoende financiële ruimte om de onderneming daadw erkelijk een
positie te kunnen geven. De Covid-maatregelen van medio oktober 2020 die
dw ongen tot algehele sluiting w erkten een accuut liquiditeitsprobleem in de
hand en het ontbrak tevens aan toekomstperspectief.
De bedrijfsactiviteiten zijn daarom medio oktober 2020 stilgelegd en met de
verhuurder is men in gesprek gegaan, ook met het oogmerk om een
faillissement te voorkomen. Deze besprekingen hebben tot een
overeenstemming geleid, inclusief een gedeeltelijke ontruiming medio
november.
Een faillissement bleek evenw el onafw endbaar en daarom is tot een eigen
aangifte besloten.

12-01-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

12-01-2021
1

Toelichting
Curator trof 4 arbeidsovereenkomsten aan.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

12-01-2021
1

Toelichting
Eind 2019 w as er maar 1 w erknemer in dienst, aldus de directie.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-12-2020

5

De 18-12-2020 stuurde de curator de ontslagbrief aan de
w erknemers

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
Curator zegde op 18-12-2020 de arbeidsovereenkomsten op met verkregen
toestemming van de rechter-commissaris. Alhoew el een vijfde
arbeidsovereenkomst al geëindigd leek, is ook deze arbeidsovereenkomst
opgezegd, zulks voor zover vereist.

12-01-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er w erden geen onroerende zaken
aangetroffen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Dit onderdeel is niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

12-01-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie

12-01-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Diverse

€ 38.980,00

totaal

€ 38.980,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfslocatie w as al ten dele ontruimd voordat het faillissement w erd
uitgesproken. In de bedrijfslocatie is de keuken van cafetaria en restaurant
nog (grotendeels) aanw ezig. Curator zal terzake contact opnemen met de
voormalig verhuurder teneinde de eigendommen in handen te krijgen.

12-01-2021
1

Alle 'losse' inventaris is overgebracht van de bedrijfslocatie naar een andere
locatie en opgeslagen. Curator heeft de opgeslagen zaken gefotografeerd.
Een afspraak met een taxateur zal w orden gemaakt.
Met toestemming van de rechter commissaris hebben tw ee onderhandse
verkopen plaatsgevonden, grofw eg onderverdeeld in de keukenapparatuur en
de restinventariszaken (incl voorraad en auto). De som van de verkopen
beloopt €38.980,- incl btw . Alle zaken zijn uitgeleverd vanaf de opslaglocatie
en de koopsom is ontvangen.

09-04-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Aangezien er geen "bodem" meer is, lijkt dit niet van toepassing.

12-01-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie

12-01-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.t.b.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Curator trof voorraad aan op de locatie w aar de inventaris opgeslagen ligt. De
voorraad bestaat uit bederfelijke w aar (in vriezers) en minder bederfelijke
w aar. Curator zal met de taxateur-deskundige terzake bespreken hoe hiermee
om te gaan.

12-01-2021
1

De voorraad (het geringe deel dat niet bederfelijk w as) is verkocht samen met
de bedrijfsmiddelen. De koper heeft zorggedragen voor vernietiging van de
bederfelijke w aar.

09-04-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie.

12-01-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

w aarborgsom
bedrijfsauto
totaal

Toelichting andere activa
Curator trof een bedrijfsauto aan, een Volksw agen Caddy.

12-01-2021
1

De auto is meeverkocht in de koop van de restinventariszaken.

09-04-2021
2

W at de aan de verhuurder betaalde w aarborgsom betreft geldt dat verhuurder
inmiddels te kennen heeft gegeven deze vordering te verrekenen met een
drietal vorderingen die hij pretendeert te hebben, w aaronder huurachterstand,
energieafrekening en kosten van herstel na beëindiging huur. Curator
onderzoekt de juistheid van die stellingen en zal dit onderdeel de komende
periode met de verhuurde proberen af te w ikkelen.
W aarborgsom: Curator heeft de voormalig verhuurder aangeschreven in
antw oord op diens brief. De vorderingen van de verhuurder w orden ten dele
betw ist en daarnaast is om nadere uitleg gevraagd. De voormalig verhuurder
is gerappelleerd om te reageren.

09-07-2021
3

Voormalig verhuurder w eigert tot (gedeeltelijke) terugbetaling over te gaan.
Curator beraadt zich over rechtsmaatregelen, daaronder tevens begrepen de
proces-economische gevolgen.

14-10-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.

12-01-2021
1

17 uur en 52 minuten: correspondentie en telefonisch overlef geïntereseerden,
overleg ingeschakelde adviseur over inventariseren, taxeren en w aarderen en
onderhandelen, bespreking ter plaatse, overleg bestuurder, opmaken verzoek
onderhandse verkoop, opmaak koopovereenkomst, overleg r-c,

09-04-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Er zijn geen debiteuren aangetroffen.
totaal

Toelichting debiteuren
Curator trof geen debiteuren aan. Dat ligt ook voor de hand nu aankopen in
restaurant en cafetaria niet op rekening gebeurden.

12-01-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

12-01-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De bank - Rabobank - diende geen vordering in. Het op de bankrekening
staande credit-saldo is opgevraagd bij de bank.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Het banksaldo is ontvangen op de boedelrekening. De bank heeft geen
vordering.

5.2 Leasecontracten

12-01-2021
1

09-04-2021
2

5.2 Leasecontracten
Curator trof geen lease-contracten aan. Voorafgaande aan de datum van
faillissement w aren de koffiemachines, de enige zaken die w aren geleased,
reeds teruggegeven.

12-01-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Curator heeft geen pand- of hypotheekrechten aangetroffen.

12-01-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Gelet op de afw ezigheid van separatisten behoeft dit onderdeel geen verdere
toelichting.

12-01-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog zijn er geen crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud
hebben gedaan.

12-01-2021
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog zijn er geen crediteuren die een beroep op retentierechten hebben
gedaan.

12-01-2021
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog zijn er geen crediteuren die een beroep op het recht van reclame
hebben gedaan.

12-01-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Omdat er geen zekerheden zijn aangetroffen is dit onderdeel niet van
toepassing.

12-01-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie

12-01-2021
1

24 minuten: correspondentie bank en crediteur ter zake ni bruikleen gegeven
koeler

09-04-2021
2

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

12-01-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-01-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

12-01-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart.

12-01-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

12-01-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

12-01-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

12-01-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie.

12-01-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator ontving diverse financiële stukken w aaruit blijkt dat er een
boekhouding is en deze is bijgew erkt tot datum faillissement. Aan de
boekhoudplicht acht curator voldaan. W el zal nog een inhoudelijk onderzoek
volgen.

12-01-2021
1

Curator is met het inhoudelijke onderzoek begonnen. Een eerste toets heeft
geen onregelmatigheden opgeleverd.

09-04-2021
2

Curator heeft opdracht gegeven, na verkregen toestemming van de rechtercommissaris, om de jaarstukken op te maken en de laatste btw aangifte te
verzorgen. De fiscus dient alle stukken te krijgen teneinde het debat aan te
kunnen gaan over de vordering die de gefailleerde onderneming op de fiscus
heeft w egens gedane aangifte omzetbelasting en de (significante) teruggaaf
die daaruit voortvloeit.

09-07-2021
3

De administrateur heeft de jaarstukken inmiddels opgevraagd en tevens
contact onderhouden met de belastingdienst in het kader van de potentiële
teruggave omzetbelasting. De jaarstukken zijn opgemaakt en sluitend
bevonden en de belastingdienst heeft op haar beurt voorafgaande aan de
meest recente teruggaaf ook afschriften gevraagd van facturen. Zodoende is
de boekhoudplicht uitvoerig getoetst en is gebleken dat er aan is voldaan. Dit
onderdeel is thans afgew ikkeld.

14-10-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Er is nog geen jaarrekening gedeponeerd; de onderneming failleerde in haar
eerst (verlengde) boekjaar.

12-01-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

12-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan.

12-01-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Curator dient hiermee nog te beginnen.

7.6 Paulianeus handelen

12-01-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

12-01-2021
1

Toelichting
Curator dient hiermee nog te beginnen.
In onderzoek

09-04-2021
2

Toelichting
Curator is inmiddels met het onderzoek begonnen. Vooralsnog is hij niet op
paulianeuze handelingen gestuit.
Nee

14-10-2021
4

Toelichting
Curator is vooralsnog niet op paulianeuze handelingen gestuit. Uit het
boekenonderzoek is daarvan ook niet gebleken. Curator heeft het onderzoek
gesloten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Vooralsnog zijn er geen onregelmatigheden rondom de faillietverklaring
gesignaleerd.

12-01-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie

12-01-2021
1

8 uur en 44 minuten; opmaak verslag en bijlagen, onderzoek pauliana en
interne administratie, correspondentie en telefonisch overleg rechtercommissaris i.v.m. onderhandse verkoop, correspondentie en telefonisch
overleg administrateur, correspondentie en telefonisch overleg bestuurder

09-04-2021
2

6 uur en 56 minuten: onderzoek pauliana, opmaken verslag, correspondentie
en telefonisch overleg administrateur en bestuurder, bijw erken financieel
verslag

14-10-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog zijn er geen boedelvorderingen ingediend. Verw acht w ordt dat
UW V een vordering zal indienen.
€ 11.103,48
Toelichting
UW V diende een vordering in van €11.103,48.

12-01-2021
1

09-04-2021
2

€ 11.812,66

09-07-2021
3

Toelichting
UW V heeft een verbeterde vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.201,00

12-01-2021
1

Toelichting
De fiscus diende vorderingen in terzake loonheffing van - in totaal - €5201,-.
€ 5.909,00

09-04-2021
2

Toelichting
Van de fiscus is een nadere vordering ontvangen zodat het totaal der
vorderingen thans €5.909,- bedraagt.
€ 11,00

09-07-2021
3

Toelichting
Door verrekening heeft de fiscus thans nog een vordering van €11,-

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V diende nog geen vordering in; deze w ordt w el verw acht gelet op de
achterstand in de uitbetaling van salarissen.
€ 16.631,01

12-01-2021
1

09-04-2021
2

Toelichting
UW V diende een vordering in van €16.631,01.
€ 19.912,04

09-07-2021
3

Toelichting
UW V diende een verbeterde vordering in die thans sluit op €19.912,04.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn geen andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12-01-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

12-01-2021
1

Toelichting
7 crediteuren dienden een vordering in.
13

09-04-2021
2

14

14-10-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 229.064,63

12-01-2021
1

Toelichting
De aan de onderneming "gelieerde" zorggroep diende tw ee vorderingen in die
samen €210.000,- belopen, zulks uit hoofde van geldlening / financiering.
€ 234.278,91

09-04-2021
2

€ 233.187,47

09-07-2021
3

Toelichting
Door de door UW V ingediende verbeterde vordering daalde de som van de
ingediende concurrenten vorderingen.
€ 233.427,05
Toelichting
Een nieuw e crediteur diende een vordering in.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

14-10-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover valt momenteel niet veel te zeggen.

12-01-2021
1

Op dit moment is dit nog onzeker. Dit hangt met name af van de uitkomst van
de btw teruggaaf van de fiscus.

09-07-2021
3

Een vereenvoudigde afw ikkeling is, gelet op het huidige boedelactief, binnen
bereik gekomen.
Mede namens de curator heeft de administrateur contact met de fiscus, die
talmt met de aanslag teruggaaf omzetbelasting. W ederom is een
crediteurenlijst toegezonden w aaruit de btw component blijkt. Deze is zeer
gering, ook in vergelijking met de gevraagde teruggaaf. De mogelijkheid van
een uitkering aan concurrente crediteuren is in hoge mate afhankelijk van deze
teruggaaf.

14-10-2021
4

De fiscus dient zich nog immer over diverse teruggaven omzetbelasting te
uiten. Alle gegevens zijn verstrekt, uit de aangifte Vpb komt geen
betalingsverplichting voort en er is - voor zover bekend - geen andere grond
voor de fiscus om een vordering te hebben op gefailleerde. Curator heeft de
administrateur gevraagd ter zake contact op te nemen teneinde de status te
w eten van de besluitvorming. Dat is bepalend voor de afw ikkeling. Ook
curator zelf zal de fiscus aanschrijven met het verzoek zich te uiten.

11-01-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
2 uur en 30 minuten: correspondentie crediteuren.

09-04-2021
2

12 minuten: correspondentie crediteuren

14-10-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures.

12-01-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

12-01-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

12-01-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie.

12-01-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curator zal de aangetroffen bedrijfsmiddelen te gelde gaan maken.

12-01-2021
1

Curator dient de w aarborgsom met de verhuurder af te w ikkelen. Curator dient
met de belastingdienst de btw teruggaaf af te w ikkelen; per saldo is de
voorbelasting over heel 2020 nog niet terugontvangen vanw ege het niet
(kunnen) doorgeven van het rekeningnummer w aarop teruggaaf diende te
geschieden. De fiscus zal daarnaast w aarschijnlijk de aangifte vpb w ensen te
ontvangen, zodat de jaarstukken opgemaakt dienen te w orden. Curator heeft
reeds contact gezocht met de voormalig administrateur van de vennootschap
om een en ander in goede banen te leiden en tot afspraken te komen.

09-04-2021
2

Met de voormalig administrateur zijn afspraken gemaakt om de formaliteiten af
te w ikkelen. Deze is nu doende. Curator dient daarnaast de w aarborgsom met
de verhuurder af te w ikkelen, het onderzoek pauliana af te ronden, het geen
parallel loopt met het onderzoek naar de administratie alsmede het onderzoek
bestuurdersaansprakelijkheid op te starten.

09-07-2021
3

Curator zal met de r-c in overleg gaan over de kw estie met de w aarborgsom
en de verhuurder. Het onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid zal w orden
opgestart en het contact met de administrateur zal w orden onderhouden
teneinde de teruggaaf omzetbelasting te kunnen afw ikkelen.

14-10-2021
4

Vooralsnog ziet de curator om - slechts en alleen - proces economische
redenen op tegen een mogelijke procedure. De kosten w egen w aarschijnlijk
niet tegen de baten op. Het onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid w ordt
voortgezet en naar verw achting de komende periode afgerond. Curator zal
pogen de beslistermijnen van de fiscus te achterhalen en - indien mogelijk te versnellen.

11-01-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover is op dit moment geen uitspraak te doen.

12-01-2021
1

Het eerste kw artaal van 2022 lijkt haalbaar om tot afw ikkeling te komen.

14-10-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
11-4-2022

10.4 Werkzaamheden overig

11-01-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

