Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

5
10-11-2022
F.05/21/204
NL:TZ:0000201841:F001
28-09-2021

R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr R.C. Faase

Algemene gegevens
Naam onderneming
Janssen Transport en Expeditie Bulk B.V.

05-11-2021
1

Gegevens onderneming
Saltshof 2519, 6604GC W ijchen

05-11-2021
1

Activiteiten onderneming
Dienstverlening voor vervoer over land;
Goederenvervoer over de w eg (geen verhuizingen);
Het verlenen van diensten op het gebied van (internationaal)transport van
goederen en het verrichten van expeditiew erkzaamheden;

05-11-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 337.206,00

2017

€ 105.379,00

Toelichting financiële gegevens
Curator is nog in afw achting van veel boekhoudkundige stukken.

05-11-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

05-11-2021
1

Boedelsaldo
€ 9.249,09

05-11-2021
1

€ 23.056,78

11-02-2022
2

€ 1.967,93

11-05-2022
3

€ 33.966,78

11-08-2022
4

€ 44.251,13

10-11-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van

05-11-2021
1

28-9-2021
t/m
2-11-2021
van

11-02-2022
2

3-11-2021
t/m
9-2-2022
van

11-05-2022
3

10-2-2022
t/m
10-5-2022
van

11-08-2022
4

11-5-2022
t/m
10-8-2022
van

10-11-2022
5

11-8-2022
t/m
9-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 12 min

2

112 uur 6 min

3

40 uur 30 min

4

119 uur 6 min

5

69 uur 30 min

totaal

371 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Janssen Transport en Expeditie Bulk B.V., gevestigd te Nijmegen, is op 28
september 2021 op verzoek van tw ee schuldeisers door de Rechtbank
Gelderland in staat van faillissement verklaard.

05-11-2021
1

Gefailleerde is op 2 juni 2017 opgericht. De bestuurder en enig aandeelhouder
van gefailleerde is de heer R.A. Janssen, die bovendien andere
vennootschappen en een eenmanszaak exploiteert die eveneens betrokken
zijn bij het goederenvervoer.
De bestuurder heeft verklaard dat de financiële problemen van gefailleerde
hun oorzaak vinden in meerdere gebeurtenissen en situaties. Zo is de
bestuurder betrokken gew eest bij een ongeluk, w aarbij de andere partij
bew ust op de bestuurder zou zijn ingereden. Voorts is de bestuurder
hartpatiënt en is bij hem een burn out vastgesteld. Tot slot heeft de
bestuurder in het afgelopen jaar last gehad van corona.
De curator doet zelf onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, w elk
onderzoek onderdeel uitmaakt van de rechtmatigheidsonderzoeken. Zo nodig
zal curator in een volgend verslag terugkomen op dit onderw erp.
Dit verslag is door de curator en zijn medew erkers met zorg samengesteld. De
curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het
is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk
dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen.
Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.
Verslag 5:
Dit verslag is door de curator en zijn medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het
mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit
kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

10-11-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer R.A. Janssen is enig bestuurder en enig aandeelhouder van
gefailleerde.

05-11-2021
1

1.2 Lopende procedures
Curator heeft processtukken ontvangen w aaruit blijkt dat gefailleerde in de
periode voorafgaand aan het faillissement door diverse partijen in rechte is
betrokken vanw ege het onbetaald laten van vorderingen. Curator heeft één
en ander in onderzoek.

05-11-2021
1

1.3 Verzekeringen
Curator heeft begrepen dat de verzekeringen liepen via een
zustervennootschap van gefailleerde.

05-11-2021
1

De curator is gew ezen op het bestaan van enkele door gefailleerde afgesloten
verzekeringen. De betreffende verzekeringen beëindigd. De premierestituties in totaal € 97,52 - zijn naar de boedelrekening geleid.

11-02-2022
2

1.4 Huur
Voor zover curator bekend, zijn er door gefailleerde geen huurovereenkomsten
gesloten.

05-11-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Voor de door het bestuur genoemde oorzaken w ordt verw ezen naar de
inleiding van dit verslag. De curator zal in de komende verslagperiode nader
onderzoek doen naar mogelijke andere oorzaken van het faillissement.

05-11-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

05-11-2021
1

2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
05-11-2021
1

Toelichting
In onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-9-2021

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventariseren gegevens w erknemers, contacten met UW V, correspondentie
met w erknemers, intake UW V.

05-11-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de bestuurder zou gefailleerde geen bedrijfsmiddelen hebben. Een
zustervennootschap van gefailleerde stelde het rollend materieel ter
beschikking, zodat gefailleerde haar vervoersw erkzaamheden kon uitvoeren.

05-11-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

05-11-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

05-11-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Curator heeft de bestuurder gevraagd om alle nog niet gefactureerde
w erkzaamheden alsnog te factureren.

05-11-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie.

05-11-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo op faillissementsdatun

€ 138,03

totaal

€ 138,03

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar mogelijke andere activa, ontvangst bedragen.

05-11-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 311.644,50

€ 64.586,82

totaal

€ 311.644,50

€ 64.586,82

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de debiteurenlijst zou gefailleerde vorderingen op 48 debiteuren
hebben, die met name in Nederland, België en Duitsland gevestigd zijn.
Curator zal zich richten op de inning van de vorderingen op debiteuren.

05-11-2021
1

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator een externe
partij ingeschakeld om de vorderingen op de debiteuren van gefailleerde te
innen. Veel debiteuren stellen zich jegens deze externe partij op het
standpunt dat gefailleerde van hen niets (meer) te vorderen heeft, dan w el dat
deze debiteuren (grotere) verrekenbare tegenvorderingen hebben. Bovendien
heeft de externe partij in veel gevallen meer informatie nodig om de
vorderingen te kunnen innen. De curator heeft deze informatie opgevraagd bij
de bestuurder van gefailleerde, die daarop meldde dat hij geen toegang meer
had tot het boekhoudpakket. Dat bleek niet het geval te zijn. De curator w acht
dan ook op de verdere informatie van de bestuurder van gefailleerde om
daarmee de externe partij van de aanvullende informatie te kunnen voorzien.

11-02-2022
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator veelvuldig contact gehad met
de externe partij die de inning van de vorderingen op de debiteuren van
gefailleerde in opdracht van de curator ter hand heeft genomen. Naar
aanleiding van dit contacten zijn de nodige vragen aan de bestuurder van
gefailleerde voorgelegd. Deze reageert evenw el te laat of helemaal niet op de
vragen van de curator. Kort na het uitbrengen van dit verslag verstrijkt een
hernieuw de termijn; als de bestuurder niet binnen de gestelde termijn de
vragen van de curator beantw oordt, dan zal de curator verdere stappen
zetten om de vragen beantw oord te krijgen.

11-05-2022
3

De curator heeft zijn incassogemachtigde gevraagd om per debiteur verslag uit
te brengen en een eindopstelling te maken. Aan de hand van de individuele
rapporten zal de curator voorts te eventueel tegen de debiteuren te nemen
acties inventariseren.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de eindopstelling van zijn
incassogemachtigde ontvangen en heeft de afrekening plaatsgevonden. Door
tussenkomst van de incassogemachtigde kon een bedrag van € 28.819,23
w orden geïnd. Na aftrek van de kosten van de incassogemachtigde w erd een
bedrag van € 24.007,08 naar de boedelrekening geleid.

11-08-2022
4

Daarop heeft de curator de incasso van de resterende vorderingen ter hand
genomen. Aldus w erd vooralsngo een bedrag van €7.991,77 geïnd.
Verslag 5:
In de afgelopen verslagperiode heeft de incasso door de curator een bedrag
van € 10.284,35 opgeleverd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

10-11-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

05-11-2021
1

correspondentie en telefoongesprekken met deurw aarderskantoor, debiteuren
en bestuurder.

11-02-2022
2

correspondentie en telefoongesprekken met deurw aarderskantoor, debiteuren
en bestuurder.

11-05-2022
3

correspondentie en telefoongesprekken met deurw aarderskantoor, debiteuren
en bestuurder.

11-08-2022
4

Verslag 5:
Correspondentie met debiteuren en bestuurder, verw erken ontvangen
betalingen ed.

10-11-2022
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

05-11-2021
1

Gefailleerde bankierde bij ING Bank, en op de faillissementsdatum vertoonden
de bankrekeningen positieve saldi.
Op de faillissementsdatum heeft ING Bank evenw el tw ee bedragen van de
bankrekening van gefailleerde gedebiteerd, w elke zouden zien op schulden
van de moedervennootschap van gefailleerde. Curator heeft deze transacties
nog in onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)

11-02-2022
2

Veel debiteuren hebben na de faillissementsdatum (alsnog) betaald op de
bankrekening van gefailleerde bij ING Bank. De curator heeft met ING Bank
gecorrespondeerd om de betreffende gelden naar de boedelrekening te laten
overmaken.
Voorts heeft de curator met ING Bank een discussie gevoerd over de volgende
kw estie. De bestuurder van gefailleerde heeft op de faillissementsdatum tw ee
bedragen van in totaal € 1.700 vanaf de bankrekening van gefailleerde betaald
aan een aan gefailleerde gelieerde partij. Daarop heeft ING Bank op de
bijschrijvingen na de faillissementsdatum aanvankelijk een bedrag van € 1.700
ingehouden. Pa na diverse verzoeken daartoe is het bedrag van € 1.700 door
ING Bank betaald aan de boedel. Kort voor het uitbrengen van dit verslag
heeft de curator evenw el geconstateerd dat ING Bank opnieuw een bedrag
van € 1.700 inhoudt. Ter zake heeft de curator opnieuw ING Bank
aangeschreven.

Toelichting vordering van bank(en)

11-05-2022
3

In de afgelopen verslagperiode heeft ING Bank opnieuw het bedrag van €
1.700 aan de boedel betaald. Daarmee is deze kw estie tot een einde
gekomen.

Toelichting vordering van bank(en)

10-11-2022
5

Verslag 5:
In de afgelopen verslagperiode bleken tw ee debiteuren hun openstaande
vorderingen te hebben voldaan op de bankrekening van gefailleerde in plaats
van op de boedelrekening. Op verzoek van de curator heeft de bank beide
betalingen overgemaakt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

05-11-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

05-11-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-11-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De leverancier van tolkastjes voor in vrachtw agens heeft tw ee tolkastjes
teruggevorderd. Deze zijn inmiddels bij curator afgegeven.

05-11-2021
1

5.6 Retentierechten
Curator zijn geen claims bekend.

05-11-2021
1

5.7 Reclamerechten
Curator zijn geen claims bekend.

05-11-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-11-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek bankposities, correspondentie met banken.

05-11-2021
1

Onderzoek bankposities, correspondentie met banken.

11-02-2022
2

Onderzoek bankposities, correspondentie met banken.

11-05-2022
3

Correspondentie met ING Bank over bijschrijvingen en opheffing rekening.

11-08-2022
4

Verslag 5:
Correspondentie met bank.

10-11-2022
5

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bestuurder heeft tijdens de eerste bespreking te kennen gegeven
eventueel interesse te hebben in een doorstart. Curator heeft de bestuurder
gevraagd om die interesse te concretiseren, maar daarop heeft curator niet
meer van de bestuurder vernomen. Evenmin is curator benaderd door een
derde partij met eventuele interesse in de overname van de activiteiten. Gelet
daarop achtte curator het niet opportuun om de activiteiten voort te zetten.

05-11-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

05-11-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

05-11-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

05-11-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator heeft pas kort voor het uitbrengen van dit verslag diverse stukken
aangeleverd gekregen. Deze dienen nog nader te w orden onderzocht.

05-11-2021
1

Curator heeft verder gecorrespondeerd met de bestuurder over het
aanleveren van de nog ontbrekende administratie. Daarop heeft de curator
opnieuw enkele stukken ontvangen, die op dit moment w orden bestudeerd.

11-02-2022
2

De boekhouding is voor de curator vooralsnog niet inzichtelijk.

11-05-2022
3

De curator correspondeert hierover met de bestuurder. Het onderzoek is
vooralsnog niet afgerond.

11-08-2022
4

Verslag 5:
Ondanks diverse verzoeken van de curator aan de bestuurder is de
boekhouding van failliet niet inzichtelijk. Het onderzoek is nog niet afgerond.

10-11-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 4 september 2018.
De jaarrekening over 2018 is gedeponeerd op 6 november 2019.
De jaarrekening over 2019 is niet gedeponeerd.

05-11-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vennootschap is gelet op haar omvang niet controleplichtig.

05-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Curator zal nog onderzoeken in hoeverre is voldaan aan de
stortingsverplichting van € 120,=.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-11-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

05-11-2021
1

Toelichting
De jaarrekening over 2019 is niet gedeponeerd. Gelet daarop staat vast dat
het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat de
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.
De curator zet de rechtmatigheidsonderzoeken evenw el voort.

Toelichting

11-02-2022
2

In onderzoek.

Toelichting

11-08-2022
4

De curator correspondeert hierover met de bestuurder. Het onderzoek is
vooralsnog niet afgerond.

Ja

10-11-2022
5

Toelichting
Verslag 5:
Het onderzoek is nog niet afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-11-2021
1

In onderzoek

11-02-2022
2

In onderzoek

11-08-2022
4

Toelichting
De curator correspondeert hierover met de bestuurder. Het onderzoek is
vooralsnog niet afgerond.

In onderzoek
Toelichting
Verslag 5:
Het onderzoek is nog niet afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

10-11-2022
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het inhoudelijke rechtmatigheidsonderzoek dient nog te w orden opgestart.

05-11-2021
1

In onderzoek.

11-02-2022
2

De curator correspondeert hierover met de bestuurder. Het onderzoek is
vooralsnog niet afgerond.

11-08-2022
4

Verslag 5:
Over het rechtmatigheidsonderzoek w ordt gecorrespondeerd met de
bestuurder.

10-11-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste check boekhouding en bankafschriften, nagaan deponeringsdata
jaarrekeningen.

05-11-2021
1

Check boekhouding en administratie. Correspondentie met bestuurder.

11-02-2022
2

Check boekhouding en administratie. Correspondentie met bestuurder.

11-05-2022
3

Check boekhouding en administratie. Correspondentie met bestuurder.

11-08-2022
4

Verslag 5:
Verhaalsonderzoek, communicatie met bestuurder en rechter-commissaris

10-11-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

05-11-2021
1

Curator verw acht nog opgaaf van de vorderingen van UW V uit hoofde van de
loondoorbetaling na faillissement.

€ 9.335,15

11-05-2022
3

Toelichting
De hoogpreferente boedelvordering van UW V bedraagt € 1.597,11. Haar
laagpreferente vordering bedraagt € 7.738,04

€ 9.335,15

10-11-2022
5

Toelichting
Verslag 5:
UW V heeft een preferente premievordering van € 1.597,11 en een preferente
loonvordering
van € 7.738,04 aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 226.385,00

05-11-2021
1

Toelichting
De ingediende vorderingen betreffen in 2020 en 2021 opgelegde aanslagen
omzetbelasting, loonheffingen van december 2017 tot en met augustus 2021
en vennootschapsbelasting over 2019.

€ 237.413,00

11-02-2022
2

€ 228.658,00

11-05-2022
3

€ 228.658,00

10-11-2022
5

Toelichting
Verslag 5:
De vorderingen van de fiscus zien op (naheffings)aanslagen omzetbelasting
over 2020 en 2021, loonheffingen over december 2017 tot en met augustus
2021 en vennootschapsbelasting over 2019.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

05-11-2021
1

Vooralsnog onbekend.

€ 32.549,36
Toelichting
De hoogpreferente vordering van UW V bedraagt € 4.370,45; haar
laagpreferente vordering bedraagt € 28.178,91.

8.4 Andere pref. crediteuren

11-05-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

05-11-2021
1

Vooralsnog geen.

€ 1.123,15

11-02-2022
2

Toelichting
kosten faillissementsaanvrage, preferent ex art. 3:288 sub a BW

€ 1.123,15

10-11-2022
5

Toelichting
Verslag 5:
Kosten faillissementsaanvraag, preferent ex art. 3:288 sub a BW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

05-11-2021
1

Toelichting
Vooralsnog hebben slechts vier crediteuren hun vorderingen ter verificatie
ingediend. Curator merkt op dat hij pas kort voorafgaand aan het uitbrengen
van dit verslag een crediteurenlijst heeft ontvangen. Deze crediteuren w orden
aangeschreven, reden w aarom het in de verw achting ligt dat nog veel
crediteuren hun vorderingen ter verificatie zullen indienen.

31

11-02-2022
2

35

11-05-2022
3

37

11-08-2022
4

37

10-11-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 29.276,89

05-11-2021
1

Toelichting
Het ligt in verw achting dat dit totaal nog zal oplopen.

€ 120.638,54

11-02-2022
2

€ 127.995,52

11-05-2022
3

€ 201.559,92

11-08-2022
4

€ 201.559,92

10-11-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

05-11-2021
1

Verslag 5:
vooralsnog onbekend.

10-11-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren, belastingdienst.

05-11-2021
1

Correspondentie crediteuren, belastingdienst.

11-02-2022
2

Correspondentie crediteuren, belastingdienst.

11-05-2022
3

Correspondentie crediteuren, belastingdienst.

11-08-2022
4

Correspondentie crediteuren, belastingdienst.

10-11-2022
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gefailleerde is betrokken bij een gerechtelijke procedure in België. De
w ederpartij heeft gefailleerde in rechte betrokken, maar de bestuurder van
gefailleerde vertelde dat gefailleerde een grotere tegenvordering op deze
Belgische w ederpartij heeft. De procedure is op dit moment geschorst en
curator heeft van de Belgische advocaat van gefailleerde de (proces)stukken
ontvangen. Curator bestudeert deze stukken om te bezien w elke acties er
kunnen w orden ondernomen.

05-11-2021
1

Na bestudering van de stukken en overleg met de bestuurder van gefailleerde
en de advocaat van gefailleerde in België heeft de curator besloten om de
gerechtelijke procedure in België niet voort te zetten, omdat de kans op succes
te klein w as.

11-02-2022
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Contacten met Belgische advocaat, inventarisatie stukken.

05-11-2021
1

Contacten met bestuurder en Belgische advocaat, inventarisatie stukken.

11-02-2022
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:

05-11-2021
1

de inning van de vorderingen op debiteuren;
de debitering van de ING-rekening op de faillissementsdatum;
het opzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken;
de verdere correspondentie met crediteuren.
In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:

11-02-2022
2

de inning van de vorderingen op debiteuren;
de debitering van de ING-rekening op de faillissementsdatum;
het voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken;
de verdere correspondentie met crediteuren.
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name bezighouden met:
de inning van de vordering op debiteuren;
het voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken;

11-05-2022
3

de verdere correspondentie met crediteuren.
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name bezighouden met
het voortzetten van zow el de inning van de vorderingen op debiteuren als de
rechtmatigheidsonderzoeken.

11-08-2022
4

Verslag 5:
Zow el de inning van de vorderingen op debiteuren als de
rechtmatigheidsonderzoeken zullen de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

10-11-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan curator hierover nog geen uitspraken
doen.

05-11-2021
1

Verslag 5:
Nog niet bekend.

10-11-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
10-2-2023

10-11-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden

05-11-2021
1

Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden

11-02-2022
2

Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden

11-05-2022
3

Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden

11-08-2022
4

Verslag 5:
Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden.

10-11-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

