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R-C
Curator

mr. A.E. Zweers
mr S.J. de Vries

Algemene gegevens
Naam onderneming
KLNC Verpakkingen B.V.

15-10-2018
1

Gegevens onderneming
De onderneming betreft een op 14 december 2018 opgerichte besloten
vennootschap.

15-10-2018
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met het produceren en ontw ikkelen van PP/PS
folies en plastic verpakkingsmaterialen w elke bestemd zijn voor de foodservice,
(voedselverw erkende) industrie, AGF en Retail.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 0,00

€ -21.123,00

€ 502.060,00

2017

€ 720.200,00

€ -243.013,00

€ 1.163.261,00

2018

€ 268.822,00

€ -859.258,00

Toelichting financiële gegevens

15-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers voor 2018 komen uit de interne administratie. De cijfers voor
2016/2017 uit de jaarrekening.

15-10-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

15-10-2018
1

Toelichting
Er w erd door de onderneming ook gebruikt van de diensten van via
uitzendbureau's ingeleend personeel.

Boedelsaldo
€ 0,00

15-10-2018
1

€ 5.625,00

15-01-2019
2

€ 137.779,25

21-10-2019
4

Toelichting
In de 4e verslagperiode is het saldo toegenomen door de afdracht door de
bank van 50% van de opbrengst van voorraad ad € 2.026,75 incl. BTW . Voor
dit bedrag is met de bank een schikking getroffen w egens discussie over de
vraag of de betreffende voorraad al dan niet onder het pandrecht van de bank
viel.
Verder is het saldo toegenomen door afdracht van de opbrengst van de
bodemzaken. De betreffende afgedragen opbrengst bedraagt € 130.127,50.
€ 137.788,66

21-04-2020
5

Toelichting
Het saldo is iets toegenomen door bijschrijving van rente op de
faillissementsrekening.
€ 45.586,16
Toelichting
Aan de bank is € 92.202,50 van de eerder afgedragen opbrengst
bodemzaken teruggestort, nu de vordering van de fiscus lager blijkt te zijn
dan het eerder afgedragen bedrag. Het boedelsaldo is met het bedrag van
de terugbetaling afgenomen.

Verslagperiode

20-05-2020
6

Verslagperiode
van
11-9-2018

15-10-2018
1

t/m
14-10-2018
van
15-10-2018

15-01-2019
2

t/m
13-1-2019
van
14-1-2019

16-04-2019
3

t/m
15-4-2019
van
16-4-2019

21-10-2019
4

t/m
20-10-2019
van
21-10-2019

21-04-2020
5

t/m
20-4-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

21 uur 30 min

2

17 uur 24 min

3

4 uur 30 min

4

6 uur 48 min

5

5 uur 0 min

6

3 uur 36 min

totaal

58 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alle aandelen w orden gehouden door T. Hendriksen Beheer BV te Lelystad,

15-10-2018

w elke vennootschap ook de statutair bestuurster is.

1

De aandelen van T. Hendriksen Beheer w orden gehouden door Stichting
Administratiekantoor Maxni.
De heer T. Hendriksen is de uiteindelijke bestuurder, via voornoemde
beheersvennootschap. De heer Hendriksen is tevens de enige bestuurder van
genoemd administratiekantoor.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is geen sprake van lopende procedures.

15-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
De bedrijfsverzekeringen zijn beëindigd, met uitzondering van de
verzekeringen die betrekking hebben op de inventaris en voorraad. Deze zijn
vooralsnog voortgezet, in afw achting van de verkoop van deze zaken.
De na faillissementsdatum verschuldigde premies w orden voldaan door de
Rabobank, die een pandrecht heeft op inventaris en voorraad.

15-10-2018
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte aan de James W attstraat 4 te Zw olle w erd gehuurd van Body
Cos BV. De huur is opgezegd tegen 31 december 2018. De vordering terzake
huur vanaf faillissementsdatum betreft een boedelschuld.

15-10-2018
1

De huurperiode is inmiddels geëindigd, maar het pand is nog niet leeg en
ontruimd opgeleverd omdat de machines nog niet zijn verkocht. Door de
curator zijn met de Rabobank als pandhouder en (via Rabo Lease) als eigenaar
van het leeuw endeel van de machines) afspraken gemaakt die inhouden dat
de boedel volledig w ordt gevrijw aard voor aanspraken van verhuurder die het
gevolg zijn van het niet (tijdig) ontruimen. Door de bank zijn hierover w eer
afspraken met de verhuurder gemaakt.

15-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van KLNC heeft, kort samengevat, het volgende als oorzaak
voor het faillissement genoemd.
Door KLNC is in 2016 van een onderneming in Turkije het gehele machinepark
gekocht en vervolgens naar Nederland verhuisd met de opzet de betreffende
onderneming feitelijk vanuit Nederland opnieuw te starten.
Vanaf de aanvang is dit niet soepel verlopen. De start is aanzienlijk vertraagd
door problemen met de aansluiting van de machines. Toen er uiteindelijk kon
w orden gestart, ontstonden er problemen met de shredder w aardoor er
opnieuw vertraging optrad en ook klanten ongeduldig en ontevreden w erden.
Uiteindelijk zijn er nog nieuw e machines bijgekocht en kw am de productie in de
tw eede helft van 2017 op gang.
Vervolgens is er in januari 2018 brand gew eest, w aardoor w eer alles kw am stil
te leggen en klanten vertrokken. De verzekering keerde alleen materiële
schade uit, omdat nog geen cijfers omtrent omzet konden w orden getoond.
Gezien de enorme doorlopende vaste kosten bleek vervolgens uiteindelijk
voortzetting van de onderneming niet meer haalbaar.

15-10-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

15-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

15-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-9-2018

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 18 september 2018 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de
w erknemers en het UW V, w aarin w erknemers door de curator en het UW V zijn
geïnformeerd over hun rechten en plichten als gevolg van het faillissement.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

15-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Thermofor machines, maalmolens,
doseeropstrellingen, verpakkingsmachines etc.

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 37.925,00

extruderlijn en persluchtinstallatie
w erkplaatsinventaris, incl. heftruck
kantoorinventaris
totaal

€ 37.925,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris/machines en voorraad is in opdracht van de Rabobank op 25
september 2018 getaxeerd door het NTAB.

15-10-2018
1

Na een periode w aarin de bank als pandhouder vergeefs heeft getracht de
bedrijfsmiddelen onderhands te verkopen, heeft er uiteindelijk in opdracht van
de bank als pandhouder op 10 april 2019 een door Industrial Auctions BV
georganiseerde veiling plaatsgevonden.

16-04-2019
3

Niet alle zaken zijn hierbij verkocht en op dit moment moet de uitlevering nog
plaatsvinden. De curator verw acht in de komende verslagperiode meer
informatie te kunnen verstrekken over de uitkomst van de veiling.
De hiervoor aangegeven verkoopopbrengst betreft de integrale opbrengst van
de bodemzaken, die door de bank op verzoek van de curator aan de boedel is
afgedragen.

21-10-2019
4

Aan de bank is € 92.202,50 terugbetaald, w aarna per saldo een door de
bank afgedragen deel van de opbrengst bodemzaken resteert van € 37.925,. Dit per saldo afgedragen bedrag is gelijk aan het bedrag van de fiscale
vordering w aarvoor het bodemrecht geldt.

20-05-2020
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Jegens de bank is aanspraak gemaakt op afdracht van de opbrengst van
bodemzaken.

15-10-2018
1

De uiteindelijke hoogte van de relevante vordering van de Belastingdienst is
nog niet bekend. Formeel is nog sprake van een vordering die hoger is dan het
bedrag dat aan de boedel is afgedragen. Met de Belastingdienst w ordt overleg
gezocht om de juiste hoogte van de relevante fiscale vordering vast te stellen.

21-10-2019
4

Het valt nog niet mee om met de Belastingdienst in overleg te komen.
Inmiddels zijn diverse brieven gew isseld, maar dit heeft nog niet tot concrete
resultaten geleid. De curator heeft nu recent de Belastingdienst om concrete
vaststelling van de aanslag ex art. 29 lid 7 W et Omzetbelasting gevraagd en
heeft daarvoor informatie aangeleverd, terw ijl verder een actuele is verzocht
van de overige vorderingen. De curator schat in dat de definitieve hoogte van
de relevante fiscale vordering lager is dan de opbrengst van de bodemzaken.

21-04-2020
5

In deze laatste verslagperiode is duidelijk gew orden hoe hoog de fiscale
vordering is w aarvoor het bodemrecht geldt, te w eten € 37.925,-. De
afdrachtplicht van de opbrengst bodemzaken is gelijk aan dit bedrag nu
verder sprake sprake is van een negatieve boedel.
Nu de bank meer had afgedragen, is het meerdere aan de bank
terugbetaald.

20-05-2020
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

diverse voorraad

€ 2.026,75

totaal

€ 2.026,75

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De activiteiten lagen op het moment van faillietverklaring al enige tijd stil. Er is
geen sprake van onderhanden w erk.

15-10-2018
1

De totale opbrengst van de door bank geveilde voorraad bedraagt volgens
informatie van de curator € 36.820,-. Voor een klein deel van de voorraad is
discussie gevoerd over de vraag of de betreffende voorraad al dan niet onder
het pandrecht van de bank viel. Terzake is een schikking getroffen op grond
w aarvan door de bank € 2.026,75 incl. BTW aan de boedel is afgedragen.

21-10-2019
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

brandschade

€ 5.625,00

totaal

€ 5.625,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft nog geen andere activa getraceerd.

15-10-2018
1

Door Interpolis is een bedrag van € 5.625,- op de faillissementsrekening
overgeboekt. Dit betreft de kosten die w aren verbonden aan de
w erkzaamheden van de door gefailleerde ingeschakelde contra-expert voor de
door deze in het kader van de brandschade verrichte w erkzaamheden. De
betreffende vordering is door de contra-expert ook in het faillissement
ingediend.

15-01-2019
2

De curator onderzoekt de mogelijkheden om verdere schade te
claimen/vergoed te krijgen.
Met toestemming van de rechter-commissaris is inmiddels aan Von Reth contraexpertise opdracht verstrekt voor begeleiding in de afw ikkeling van de
brandschade. Von Reth heeft aangegeven te verw achten dat er nog
aanvullend bedrijfsschade kan w orden gevorderd, alsmede belang/omvangverlies.

16-04-2019
3

De w erkzaamheden in dit kader moeten nog gestart w orden.
Door Von Reth contra-expertise is aanspraak gemaakt op betaling van het
hiervoor genoemde bedrag ad € 5.625,-, nu dit bedrag betrekking heeft op de
voor faillissement door Von Reth gemaakte kosten en volgens Von Reth de
betreffende vordering aan haar zou zijn gecedeerd.

21-10-2019
4

De curator heeft jegens Von Reth het standpunt ingenomen dat geen
doorbetaling aan Von Reth kan plaatsvinden. Jegens de verzekeraar heeft de
curator het standpunt ingenomen dat mogelijk niet bevrijdend aan de boedel is
betaald, als er inderdaad sprake w as van rechtsgeldige cessie. In dat geval
zou volgens de curator bij de boedel een vordering uit hoofde van
onverschuldigde betaling kunnen w orden ingediend.
Door deze discussie is de afhandeling van de schade vertraagd. De curator
heeft Von Reth gevraagd de afw ikkeling w eer op te pakken.

Von Reth heeft de discussie omtrent de verdere schadeafhandeling opgepakt,
w aarbij echter is gebleken dat geen nadere betalingen te verkrijgen zijn. De
voorafgaand aan het faillissement al betaalde voorschotten op de
bedrijfsschade staan aan verdere betalingen in de w eg. Het is volgens de
expert niet mogelijk om op basis van de bedrijfscijfers een hoger
schadebedrag te laten vaststellen dat al in de vorm van voorschotten
voorafgaand aan het faillissement is uitbetaald. Hierbij w reekt zich dat de
onderneming nog geen historie heeft, w aarmee een door de brand
veroorzaakt aanzienlijk omzetverlies kan w orden aangetoond.
De curator ziet geen mogelijkheden om verdere schadevergoedingen te
verkrijgen en beschouw t dit punt als afgew ikkeld.

3.9 Werkzaamheden andere activa

21-04-2020
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

diverse debiteuren

€ 42.275,92

€ 16.750,02

totaal

€ 42.275,92

€ 16.750,02

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie stond op datum faillietverklaring nog € 42.275,92 aan
vorderingen open, te voldoen door 5 debiteuren. De vordering w ordt in ieder
geval door 1 debiteur betw ist.

15-10-2018
1

Door debiteuren is een bedrag van € 16.750,02 voldaan. Er staat nog 1 forse
vordering open op Conpax die volledig w ordt betw ist w egens het feit dat de
leveringen niet aan de daaraan te stellen eisen zouden hebben voldaan.

15-01-2019
2

De bank is in overleg met de bestuurder over de mogelijkheden van incasso
en/of verkoop van de vordering.
Inzake de debiteuren zijn geen verdere betalingen of ontw ikkelingen te
melden.

16-04-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteuren w orden door de bank geïncasseerd.

15-10-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 415.609,47
Toelichting vordering van bank(en)
Door de Rabobank is een vordering uit hoofde van een rekening-courant
krediet gemeld voor een bedrag van € 415.609,47.

5.2 Leasecontracten

15-10-2018
1

5.2 Leasecontracten
Er w aren 5 lopende operationele lease (huur-) contracten voor een
verpakkingsmachine, een recyclelijn, een fabricagemachine, een drietal
maalmolens en 2 doseerunits/transportsystemen met Rabo Lease BV. Rabo
Lease heeft deze contracten ontbonden, een vordering gemeld van in totaal €
1.980.082,28. De eigendom is door Rabo Lease opgeeist en de curator heeft
de zaken aan Rabo Lease ter beschikking gesteld. De zaken zijn nog niet
opgehaald.

15-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft tot zekerheid van haar vordering op gefailleerde een
rechtsgeldig pandrecht op inventaris, voorraad en debiteuren.

15-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
De bank heeft aangegeven zelf tot uitw inning over w illen gaan en de curator
laat de initiatieven vooralsnog aan de bank. Mogelijk is dat uiteindelijk
toestemming zal w orden gevraagd voor onderhandse verkoop door de curator
tegen een aan deze te betalen boedelbijdrage.

15-10-2018
1

Door de curator is jegens de bank aanspraak gemaakt op afdracht van de
opbrengst van bodemzaken.
Door de bank w ordt overleg gevoerd met diverse gegadigden over de aankoop
van de machines die eigendom zijn van Rabo Lease en de machines die,
bezw aard met pandrecht, in de boedel vallen. Dit heeft tot dusver nog niet tot
overeenstemming geleid.
Naast het onderhandse traject w orden voorbereiding getroffen voor een
veiling van de machines en andere zaken.

15-01-2019
2

Zie ook hiervoor: inmiddels heeft er een veiling plaatsgevonden. Nadere
informatie hierover volgt in het volgende verslag.

16-04-2019
3

De veiling is afgerond en de opbrengst van de in boedel vallende zaken is
hiervoor verantw oord.

21-10-2019
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door diverse crediteuren is terzake voorraad een beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud. In enkele gevallen zijn de aanspraken erkend en zijn
de betreffende zaken door de leveranciers retour gegaan.
De curator gaat er van uit dat nog in enkele gevallen sprake kan zijn van een
eigendomsvoorbehoud en daarin w ordt actie ondernomen.

15-10-2018
1

Door één leverancier, een Spaanse vennootschap, is afgezien van de
eigendomsaanspraken. Dit gaat om een voorraad grondstoffen (granic). De
curator heeft de bank laten w eten dat deze zaken daarmee in de boedel vallen
en mee dienen te w orden genomen bij de verkooponderhandelingen/veiling,
w aarbij de curator aanspraak heeft gemaakt op de opbrengst.

15-01-2019
2

Terzake de hiervoor genoemde grondstoffen is met de bank een schikking
getroffen op grond w aarvan 50% van de opbrengst aan de boedel is
afgedragen.

21-10-2019
4

5.6 Retentierechten
N.v.t.

15-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet ingeroepen.

15-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er vindt regelmatig overleg met de bank plaats over de (voorgang van) de
verkoop van de in boedel vallende activa.

15-01-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voortzetten van de onderneming c.q. een doorstart is niet mogelijk gebleken,
nu de activiteiten ten tijde van de faillietverklaring al enige tijd stil lagen.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

15-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht is voldaan. De boekhouding w erd bijgehouden via Exact
Online.

15-10-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

15-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

15-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

15-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er is nog geen onderzoek ingesteld naar onbehoorlijk bestuur. De curator
heeft vooralsnog geen vraagtekens bij de door de bestuurder aangedragen
oorzaken voor het faillissement.

Toelichting
Er zal geen uitgebreid onderzoek w orden gedaan. De curator ziet hiervoor
geen aanleiding.

15-10-2018
1

21-04-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

15-10-2018
1

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er is sprake van een boedelvordering terzake huur vanaf datum faillissement.
Deze is door de curator vooralsnog p.m. genoteerd.

15-10-2018
1

Verder dient rekening te w orden gehouden met een boedelvordering van het
UW V en met salaris/verschotten van de curator.
€ 47.263,12

21-10-2019
4

Toelichting
Door het UW V is een boedelvordering voor genoemd bedrag gemeld. Door de
verhuurder is nog geen opgaaf gedaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.639,00

15-10-2018
1

Toelichting
De curator gaat er van uit dat door de Belastingdienst nog nadere vorderingen
zullen w orden aangemeld, terzake loonheffing en in ieder geval ook uit hoofde
van art. 29 lid 2 OB.
€ 177.165,00

15-01-2019
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend, w aarmee de
totale vordering nu uitkomt op het hiervoor genoemd bedrag. De aanvullende
vordering heeft betrekking op aanslag OB over het 3e kw artaal van 2018.
€ 37.925,00

20-05-2020
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Toelichting
De uiteindelijke fiscale vordering bedraagt € 37.925,- en heeft betrekking op
Vpb en OB.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door het UW V is nog geen vordering gemeld.
€ 79.784,73
Toelichting
De preferente vordering van het UW V betreft voor € 12.330,02 een
premievordering en voor
€ 67.454,71 een loonvordering

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-10-2018
1

21-10-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
23

15-10-2018
1

36

15-01-2019
2

37

21-10-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.155.621,50

15-10-2018
1

Toelichting
Het leeuw endeel van dit totaalbedrag heeft betrekking op de vordering van
Rabo Lease BV (€ 1.980.085,28).
€ 2.198.873,93

15-01-2019
2

€ 2.199.020,21

21-10-2019
4

€ 2.261.844,74

21-04-2020
5

€ 2.268.927,91

20-05-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan nog geen uitspraken doen over de verw achte w ijze van
afw ikkeling.

15-10-2018
1

Op basis van de huidige stand van zaken verw acht de curator dat het
faillissement uiteindelijk opgeheven zal moeten w orden bij gebrek aan baten.
Er is in ieder geval geen uitkering te verw achten voor de concurrente
crediteuren.

21-04-2020
5

Gelijktijdig met dit verslag w ordt door de curator een verzoek gedaan voor
opheffing bij gebrek aan baten.

20-05-2020
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De activa zullen te gelde moeten w orden gemaakt, w aarbij vooralsnog de bank
het voortouw heeft genomen. De curator houdt hierin de vinger aan de pols,
ook gezien art. 57 lid 3 Fw .

15-10-2018
1

De activa zijn nog steeds niet te gelde gemaakt, althans dit is nog niet volledig
het geval. Dit zal de komende verslagperiode duidelijker w orden.
Verder zal nu getracht w orden aanvullende brandschade te verhalen,
w aarvoor Von Reth contra expertise is ingeschakeld.

16-04-2019
3

De verkoop van activa is afgehandeld en de afw ikkeling van de brandschade
moet nog verder w orden opgepakt.

21-10-2019
4

Inzake de brandschade zullen geen verdere stappen w orden gezet. Het
w achten is op de vaststelling van de uiteindelijke fiscale vordering. Zodra die
bekend is, kan tot afw ikkeling w orden overgegaan.

21-04-2020
5

De w erkzaamheden zijn afgerond, zodat tot afw ikkeling kan w orden
overgegaan.

20-05-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan nog geen indicatie geven van de termijn van afw ikkeling.

15-10-2018
1

Zie ook het plan van aanpak: de afw ikkeling zal nog de nodige tijd vergen.

16-04-2019
3

De curator hoopt dat de Belastingdienst snel in bew eging komt, zodat tot
verdere afw ikkeling kan w orden overgegaan.

21-04-2020
5

Zie hiervoor. Gelijktijdig met dit eindverslag w ordt een voorstel tot opheffing
indiend.

20-05-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

