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Algemene gegevens
Naam onderneming
Districomm BV

06-04-2021
1

Districomm BV

05-07-2021
2

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Districomm BV,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6546 BB) Nijmegen aan Kerkenbos
1015L, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 100441872

06-04-2021
1

Activiteiten onderneming
volgens de registers van de Kamer van Koophandel het maken en uitgeven
van geluidsopnamen

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 0,00

€ -7.158,00

€ 55.811,00

2020

€ 264.924,45

€ -42.798,76

€ 172.240,00

2018

€ 0,00

€ -9.479,00

€ 43.842,00

2021

€ 17.746,25

€ 116.191,00

06-04-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Het balanstotaal over het jaar 2020 is nog onbekend.

06-04-2021
1

Het omzetbedrag over het jaar 2021 € 17.746,25 is onvolledig. W inst en
verlies en balanstotaal over het jaar 2021 nog onbekend.
De administratie is door mij opgevraagd en grotendeels ontvangen.

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

06-04-2021
1

Boedelsaldo
€ 32.545,02

06-04-2021
1

€ 45.045,88

05-07-2021
2

€ 48.350,57

29-09-2021
3

€ 2.721,69

24-11-2021
4

Verslagperiode
van
9-3-2021

06-04-2021
1

t/m
5-4-2021
van
6-4-2021

05-07-2021
2

t/m
5-7-2021
van
6-7-2021

29-09-2021
3

t/m
28-9-2021
van
30-9-2021
t/m
24-11-2021

Bestede uren

24-11-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

76 uur 54 min

2

45 uur 24 min

3

11 uur 6 min

4

5 uur 42 min

totaal

139 uur 6 min

Toelichting bestede uren
De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de
bestuurder en aandeelhouder, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten
van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, ter
aanschrijving van en contact met de
crediteuren/bank/leasemaatschappij/gegadigden van een eventuele doorstart,
aan de debiteurenincasso, aan het onderzoeken, realiseren en effectueren van
de doorstart, en aan het rechtmatigheidsonderzoek.

06-04-2021
1

De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de
bestuurder en aandeelhouder, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten
van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, ter
aanschrijving van en contact met de
crediteuren/bank/leasemaatschappij/gegadigden van een eventuele doorstart,
aan de debiteurenincasso, aan het onderzoeken, realiseren en effectueren van
de doorstart, en aan het rechtmatigheidsonderzoek.

29-09-2021
3

De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de
bestuurder en aandeelhouder, ter inventarisatie van mogelijke activa en
baten van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, ter
aanschrijving van en contact met de
crediteuren/bank/leasemaatschappij/gegadigden van een eventuele
doorstart, aan de debiteurenincasso, aan het onderzoeken, realiseren en
effectueren van de doorstart, en aan het rechtmatigheidsonderzoek.

24-11-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Districomm BV
(hierna tevens: “de gefailleerde vennootschap”) is op 19 december 1994
opgericht en op 11 januari 1995 voor het eerst ingeschreven in het
Handelsregister.
Bestuurder van en enig aandeelhouder in Districomm BV is UP/Universal
Publications BV.
Bestuurder van en enig aandeelhouder van UP/Universal Publications BV is
W aayenburgh Beheer BV, w aarvan op haar beurt de heer Jozef W illem Lukas
Heessels enig bestuurder en aandeelhouder is.

06-04-2021
1

1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft mij geïnformeerd dat er geen lopende procedures zijn
w aarbij de gefailleerde vennootschap partij is.

06-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder zou alleen een arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
afgesloten zijn.

06-04-2021
1

Ik heb de verzekeraar bericht dat deze verzekering beëindigd mag w orden en
dat eventuele restituties naar de faillissementsrekening kunnen w orden
overgemaakt.

1.4 Huur
Er zou volgens de bestuurder geen sprake zijn van een huurovereenkomst.
W el zouden er periodiek allerlei kosten (overhead etc.) doorberekend w orden
vanuit een groepsvennootschap die het bedrijfspand aan Kerkenbos 1015L
huurde.

1.5 Oorzaak faillissement

06-04-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Districomm BV is een uitgevers- en marketinghuis op het gebied van Telecom
en IT. Zij is een platform met daaronder merken voor verschillende disciplines
richting het kanaal en richting dedicated eindgebruikers.

06-04-2021
1

Een onderdeel is TBM, een platform (met nieuw sbrieven, een magazine e.d.)
voor de meer op telecom gerichte IT reseller. TBM w erd in licentie betrokken.
Een ander onderdeel is IT Pro. Dit betreft diverse titels zoals Datacenterw orks,
Cloudw orks, Infosecurity Magazine, Business &IT en Appw orks. Onder meer
w ebsites en magazines w erden geëxploiteerd.
In 2020 is – zo berichtte de bestuurder mij – gestart met het ontw ikkelen van
een platform voor het hele IT-kanaal, genaamd ITChannelPro. ITChannelPro
richt zich op alle aspecten van IT en is bedoeld voor resellers, MSP’s,
vakhandel, groothandel, VAR’s en leveranciers die via een indirect
verkoopmodel w erken. Hiervoor zijn onder meer een w ebsite en een stramien
voor een magazine ontw ikkeld.
De bestuurder heeft mij bericht dat in 2020 een samenw erking met een
verkoopagent annex partner is aangegaan die op enig moment ook zou
toetreden als bestuurder en aandeelhouder van Districomm BV.
Eind 2020 bleken volgens de bestuurder de kosten van Districomm BV te hoog
opgelopen en w erden de verw achte inkomsten niet gehaald, mede vanw ege
tegenvallende omzet van klanten. De toetreding van de agent/partner w erd
toen opnieuw besproken alsook de mogelijkheid om afscheid te nemen van
elkaar.
Toen duidelijk w erd dat de w egen zouden scheiden, kw amen volgens de
bestuurder vanuit de agent geen opdrachten meer binnen, w aardoor er
nauw elijks inkomsten meer gegeneerd w erden. De bestuurder heeft daarop
besloten om het faillissement aan te vragen.
Ik heb nog in onderzoek of dit de juiste en/of enige oorzaken van het
faillissement zijn.
Ik heb de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.

05-07-2021
2

Ik heb de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.

29-09-2021
3

Ik heb geen aanleiding om te veronderstellen dat de door de bestuurder
opgegeven oorzaken niet de juiste en/of enige oorzaken van het
faillissement zijn.

24-11-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

06-04-2021
1

Toelichting
Er w aren op datum faillissement drie w erknemers in dienst van de gefailleerde
vennootschap. Ik heb de arbeidsovereenkomsten van deze personeelsleden
opgezegd op 10 maart 2021 na daartoe gemachtigd te zijn door de rechtercommissaris.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

06-04-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-3-2021

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De intake van het UW V heeft inmiddels plaatsgevonden en de
loongarantieregeling is in w erking gezet. Het is thans w achten op het indienen
van de vordering door het UW V.

06-04-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Naar opgaaf van de bestuurder zou de gefailleerde vennootschap geen
onroerende zaken op haar naam hebben staan. Dat volgt ook uit door mij
verricht onderzoek.

06-04-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Afgerond.

3.3 Bedrijfsmiddelen

06-04-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Naar opgaaf van de bestuurder zou de gefailleerde vennootschap geen
bedrijfsmiddelen in eigendom hebben. Dat volgt ook uit door mij verricht
onderzoek.

06-04-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

06-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgerond.

06-04-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de bestuurder liepen er diverse opdrachten op datum faillissement,
w aarvan een beperkt aantal in een vergevorderd stadium. Ik heb het
onderhanden w erk mee verkocht als onderdeel van de goodw ill. Ik verw ijs
naar hoofdstuk 6.

06-04-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgerond.

06-04-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De gefailleerde vennootschap houdt een bankrekening aan bij ABN AMRO Bank
NV.

06-04-2021
1

Op de ABN AMRO Bank rekening stond een zeer klein positief saldo. De bank
heeft toegezegd dit creditsaldi – vermeerderd met storneringen en
crediteringen na datum failissement – over te boeken naar de
faillissementsrekening. Het gaat volgens de bank om een bedrag van €
4.754,78. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.
De gefailleerde vennootschap is verder eigenaar van IE-rechten (zoals
domeinnamen, handelsnamen etc.). Deze IE-rechten zijn als onderdeel van de
goodw ill in het kader van de doorstart en met toestemming van de rechtercommissaris verkocht voor een bedrag van € 20.000,00. De koopsom is
inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening. Ik verw ijs verder naar
hoofdstuk 6 van dit verslag.
Na datum faillissement heeft nog een aantal crediteringen plaatsgevonden op
de rekening van de gefailleerde vennootschap. Deze zijn op mijn verzoek
doorgestort naar de faillissementsrekening. Het gaat in totaal om een bedrag
van € 623,36 (naast het eerder genoemde bedrag van € 4.754,78).

05-07-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgerond.

06-04-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Blijkens de aan mij overhandigde debiteurenlijst heeft de gefailleerde
vennootschap nog voor een bedrag van € 37.285,46 te vorderen van vijf
debiteuren.

06-04-2021
1

De debiteuren zijn aangeschreven en verzocht de openstaande bedragen te
betalen op de faillissementsrekening.
Een bedrag van € 5.290,24 is inmiddels betaald. Ten aanzien van de overige
vorderingen w ordt inhoudelijk verw eer gevoerd, een beroep op verrekening
gedaan of is door de betreffende debiteur om nadere stukken gevraagd.
Ik zal de verw eren en verrekeningsberoepen in de komende verslagperiode
bestuderen en de inning verder ter hand nemen.
De debiteurenlijst bleek op datum faillissement niet helemaal up to date te zijn.
Er bleken nog een paar w ijzigingen doorgevoerd te moeten w orden.

05-07-2021
2

- De afgelopen verslagperiode is nog eens een bedrag van € 11.877,50
betaald. Er is nu in totaal een bedrag van € 17.167,74 betaald.
- Er is voor een bedrag van € 8.453,97 verrekend.
- Er had in totaal voor een bedrag van € 4.768,00 aan vorderingen
gecrediteerd moeten w orden;
- Een debiteur w eigert op inhoudelijke gronden te betalen. Het gaat om een
bedrag van
€ 3.630,00. Na ruggenspraak met de bestuurder en accountmanager acht ik
rechtsmaatregelen niet opportuun.
- Er staat nog voor in totaal een bedrag van € 6.944,75 aan vorderingen open.
Ik ben in gesprek met de betreffende debiteuren.

De fiscus heeft mij bericht dat de btw -restitutie verrekend w ordt met prefaillissementsvorderingen van de fiscus.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

24-11-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inning van de debiteurenvorderingen.

06-04-2021
1

De afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 3.304,69 betaald. Er is nu in
totaal een bedrag van € 20.472,43 betaald. Er is verder voor een bedrag van €
8.453,97 verrekend en voor een bedrag van € 4.768,00 had aan vorderingen
gecrediteerd moeten w orden.

29-09-2021
3

Ter zake het resterende bedrag acht ik na ruggenspraak met de bestuurder en
accountmanager rechtsmaatregelen niet opportuun. Ik heb de fiscus verzocht
om een btw -restitutie ten aanzien van de niet-geinde vorderingen en
vorderingen die gecrediteerd hadden moeten w orden.
W erkzaamheden debiteuren: ik ben in afw achting van een reactie op mijn btw restitutie verzoek.

Afgerond.

24-11-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens de bestuurder zouden er geen vorderingen van banken zijn.

06-04-2021
1

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een geleased voertuig. Het gaat om operational lease. Het
voertuig is inmiddels opgehaald door de leasemaatschappij.

06-04-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De verkoper van de IT Pro stelt een pandrecht te hebben op de titels die door
hem verkocht zijn in de zomer van 2020. Dit pandrecht diende ter securering
van betaling van de koopsom. Op datum faillissement stond er van die
koopsom nog een bedrag van € 5.000,00 open.

06-04-2021
1

Gezien het feit dat de verkoper van IT Pro via verrekening betaling
afgedw ongen heeft van het hiervoor genoemde bedrag is een (nadere)
beoordeling van het pandrecht niet opportuun.

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog niet van toepassing.

06-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen partijen gemeld die aanspraak maken op een
eigendomsvoorbehoud.

06-04-2021
1

5.6 Retentierechten
Bij mij hebben zich geen partijen gemeld die aanspraak maken op
retentierecht.

06-04-2021
1

5.7 Reclamerechten
Bij mij hebben zich geen partijen gemeld die aanspraak maken op het recht
van reclame.

06-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

06-04-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Vooralsnog afgerond.

06-04-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

06-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-04-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afgerond.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving

06-04-2021
1

6.4 Beschrijving
Met de doorstarter heb ik op 24 maart 2021 – na verkregen toestemming van
de rechter-commissaris – overeenstemming bereikt over de verkoop van de
goodw ill (behalve met betrekking tot TBM dat in licentie betrokken w erd) voor
een bedrag van € 20.000,00. Dit bedrag is inmiddels betaald op de
faillissementsrekening.

06-04-2021
1

Gezien de hoogte van de bieding van de doorstarter ben ik – na hiertoe
verkregen toestemming van de rechter-commissaris – akkoord gegaan met de
door de doorstarter gedane bieding. Hierbij merk ik volledigheidshalve op dat
alternatieve biedingen door mij onderzocht zijn, maar niet reëel gebleken c.q.
beduidend minder aantrekkelijk w aren dan de uiteindelijke bieding van de
doorstarter.
Volledigheidshalve merk ik op dat de doorstarter zich ook verplicht heeft tw ee
van de drie personeelsleden een nieuw e arbeidsovereenkomst aan te bieden.
De goodw ill van TBM is door mij met toestemming van de rechter-commissaris
verkocht voor een bedrag van € 2.500,00 aan de licentiegever. Ook dit bedrag
is inmiddels betaald op de faillissementsrekening.

6.5 Verantwoording
Ik verw ijs naar paragraaf 6.4 van dit verslag.

06-04-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 22.500,00

06-04-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

06-04-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgerond.

06-04-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog lijkt voldaan te zijn aan de administratieplicht.

06-04-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatste jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

06-04-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit heb ik onderzoek.

06-04-2021
1

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de vennootschap vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.

05-07-2021
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit heb ik onderzoek.

06-04-2021
1

De gefailleerde vennootschap is van die leeftijd, dat een eventuele
stortingsverplichting is verjaard.

05-07-2021
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Ik heb in onderzoek of sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Nee

06-04-2021
1

29-09-2021
3

Toelichting
Momenteel voer ik overleg met de bestuurder ten aanzien van mijn
bevindingen.

Nee
Toelichting
Toelichting: de bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode aanvullende
stukken overlegd en mijn vragen afdoende beantw oord.

7.6 Paulianeus handelen

24-11-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

06-04-2021
1

Toelichting
Ik heb in onderzoek of sprake is van paulianeus handelen.
In onderzoek

05-07-2021
2

Toelichting
Ik heb nog in onderzoek of sprake is van paulianeus handelen. Ik ben op een
aantal transacties gestuit w aarover ik vragen heb gesteld aan de bestuurder.
Ik ben in afw achting van beantw oording.
In onderzoek

29-09-2021
3

Toelichting
Momenteel voer ik overleg met de bestuurder ten aanzien van mijn
bevindingen.
Nee

24-11-2021
4

Toelichting
De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode aanvullende stukken
overlegd en mijn vragen afdoende beantw oord.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het grootste gedeelte van de administratie is ontvangen. Deze moet ik nog
nader bestuderen.

06-04-2021
1

Ik heb nog in onderzoek of en in hoeverre sprake is van kennelijk onbehoorlijk
bestuur, of er sprake is van eventueel paulianeus/onrechtmatig handelen en
w at de oorzaken zijn van het faillissement. Ter zake heb ik een aantal
(aanvullende) vragen gesteld aan de bestuurder. Ik ben in afw achting van zijn
antw oord. Ik verw acht mijn onderzoek in de komende verslagperiode af te
ronden.

05-07-2021
2

Mijn onderzoek is afgerond. Momenteel voer ik overleg met de bestuurder ten
aanzien van mijn bevindingen.

29-09-2021
3

Afgerond.

24-11-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

06-04-2021
1

Overleg met de bestuurder.

29-09-2021
3

Afgerond.

24-11-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden is het salaris van de curator als boedelvordering verschuldigd.
Het UW V zal in de komende verslagperiode vermoedelijk ook opgaaf doen van
haar boedelvordering.
€ 13.711,29

06-04-2021
1

29-09-2021
3

Toelichting
UW V heeft een boedelvordering ter grootte van € 13.711,29.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.043,00

06-04-2021
1

Toelichting
Door de fiscus is tot op heden voor een totaalbedrag van € 4.043,00 aan
preferente vorderingen ter verificatie bij mij ingediend.
€ 877,00

05-07-2021
2

Toelichting
De vordering van de belastingdienst is – na gegrondverklaring van een
bezw aarschrift – aangepast naar een bedrag van € 877,00.
€ 877,00

29-09-2021
3

€ 247,00

24-11-2021
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Toelichting
De fiscus zal de in hoofdstuk 4 van dit verslag genoemde btw -teruggaaf van
€ 630,00 verrekenen met de geverifieerde vordering van € 877,00 w aardoor
onder de streep nog een fiscale vordering van € 247,00 zal resteren.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door het UW V is (vooralsnog) geen preferente vordering ingediend.

Toelichting
Het UW V zal vermoedelijk in de komende verslagperiode opgaaf doen van haar
preferente vordering.
€ 7.539,78
Toelichting
UW V heeft een preferente vordering ter grootte van € 7.539,78.

06-04-2021
1

05-07-2021
2

29-09-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn (vooralsnog) geen andere preferente vorderingen ingediend.

29-09-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

06-04-2021
1

Toelichting
Tot op heden hebben 20 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie
bij mij ingediend.
23

05-07-2021
2

Toelichting
Tot op heden hebben 23 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie
bij mij ingediend.
23

29-09-2021
3

Toelichting
Tot op heden hebben 23 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie
bij mij ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 185.828,16

06-04-2021
1

Toelichting
In totaal is er voor een bedrag van € 185.826,16 aan concurrente vorderingen
bij mij ter verificatie ingediend.
€ 213.158,46

05-07-2021
2

Toelichting
In totaal is er voor een bedrag van € 213.158,46 aan concurrente vorderingen
bij mij ter verificatie ingediend.
€ 213.213,66
Toelichting
In totaal is er voor een bedrag van € 213.213,66 aan concurrente vorderingen
bij mij ter verificatie ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

29-09-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling van
dit faillissement.

06-04-2021
1

Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling van
dit faillissement.

29-09-2021
3

Vaststaat dat er onvoldoende activa zijn om aan de preferente en
concurrente crediteuren enige uitkering te doen. Ik heb de rechtercommissaris derhalve verzocht het faillissement voor te dragen aan de
rechtbank voor opheffing bij gebrek aan baten. De crediteuren die hun
vordering bij mij ter verificatie hebben ingediend, zullen w orden
aangeschreven dat aan hen geen uitkering gedaan kan w orden. Voor zover
in een vordering omzetbelasting is begrepen, w orden crediteuren op deze
w ijze in de gelegenheid gesteld aanspraak te maken op restitutie c.q.
verrekening van de BTW bij de belastingdienst.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De mij bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vorderingen bij mij ter
verificatie in te dienen. Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van
de schuldeisers. Ingediende vorderingen w orden beoordeeld en geplaatst op
de lijst van de voorlopig erkende dan w el voorlopig betw iste
schuldvorderingen.

06-04-2021
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De mij bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vorderingen bij mij ter
verificatie in te dienen. Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van
de schuldeisers. Ingediende vorderingen w orden beoordeeld en geplaatst op
de lijst van de voorlopig erkende dan w el voorlopig betw iste
schuldvorderingen.
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Zie paragraaf 8.7 van dit verslag.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ik ben nog geen procedures gestart en evenmin heb ik die overgenomen.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Voortzetting debiteurenincasso;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- Verw erken ingediende crediteurenvorderingen.
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- Gesprekken met de bestuurder;
- Verw erken ingediende crediteurenvorderingen.

29-09-2021
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- Afw ikkeling van het faillissement. Ik heb de rechter-commissaris verzocht
het faillissement voor te dragen aan de rechtbank voor opheffing bij gebrek
aan baten.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen
uitlatingen doen.
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De w erkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie paragraaf 10.1 van dit verslag.
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Afw ikkeling van het faillissement.
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Bijlagen
Bijlagen

