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Gegevens onderneming
Algemene opmerkingen:
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen,
w aarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. De tekst van eventueel
voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verw ezen w ordt naar de hierna
w eergegeven disclaimer.
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Disclaimer:
Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen
zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen.
Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een
later stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie nog niet openbaar
gemaakt kan w orden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of
juistheid van het verslag en de bijlagen.
Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend en
schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een
mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van nieuw e of gew ijzigde
informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende
schuldvorderingen kunnen evenmin rechten w orden ontleend.
Gegevens onderneming:
NetzoDruk Groep B.V. (faillissementsnummer C/08/19/270 F) ingeschreven in
het handelsregister van de KvK onder nummer 08183333, statutair gevestigd
te Enschede en kantoorhoudende te (7521 PL) Enschede, aan Capitool 25.
Datum uitspraak: 18 september 2019
Curator: mr. P.E.M. Schol
Rechter-commissaris (RC): mr. A.E. Zw eers

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf van de KvK betreffende de activiteiten van failliet:
Het exploiteren van een w ebshop. Het verkopen en leveren van grafische
producties en reproducties. Het verlenen van diensten en geven van adviezen
op het gebied van grafische producties en reproducties. Het beheren en
dupliceren van informatie. Online drukw erk verkopen. Beheer- en
beleggingsmaatschappij.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.281.241,00

€ -428.706,00

€ 338.324,00

2018

€ 1.894.743,00

€ -316.141,00

€ 420.379,00

2017

€ 632.489,00

2015

€ 822.455,00

2014

€ 974.581,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Van het bestuur is de kolommenbalans en de verlies en w instrekening over
2018 en 2019 (bijgew erkt tot en met augustus 2019) verkregen en hebben
invulling gegeven aan de voornoemde financiële gegevens.
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Ten aanzien van de boekjaren 2014 tot en met 2017 is het uittreksel uit de
Kamer van Koophandel geraadpleegd en zijn alleen de balanstotalen
beschikbaar. Het balanstotaal 2016 is niet w eergegeven in het register van de
Kamer van Koophandel doch de jaarrekening is w el tijdig gedeponeerd.

Gemiddeld aantal personeelsleden
12
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 12 personeelsleden in dienst. Op 20
september 2019 heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris
het ontslag aangezegd.

Boedelsaldo
€ 179.579,61
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Toelichting
Het boedelsaldo zie grotendeels op de verkoopopbrengst van activa, e.e.a. in
het kader van de doorstart alsmede het saldo aan liquide middelen aanw ezig
bij de banken van failliet per datum faillissement.
€ 188.703,27

15-01-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen naar aanleiding van een afrekening met de
doorstarter en ontvangen banksaldi w aarvan een eerste inventarisatie leert
dat deze bedragen zien op de door de doorstarter gerealiseerde omzetten.
Met de doorstarter w orden dienaangaande nadere afspraken gemaakt.

Verslagperiode
van
18-9-2019

16-10-2019
1

t/m
16-8-2019
van
16-10-2019
t/m
13-1-2020

Bestede uren
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2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 36 min

2

23 uur 56 min

totaal

75 uur 32 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie van failliet w ordt gevoerd door de middellijk bestuurders, de heer
M.H. Damhuis en de heer R. van Baal. Failliet houdt 100% van de aandelen in
een dochtermaatschappij w elke nagenoeg dezelfde w erkzaamheden verricht in
een filiaal te Groningen (zie ook paragraaf 6).

16-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgaven van het bestuur niet aan de orde.
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1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke verzekeringen. De verzekeringen inzake
bedrijfsaansprakelijkheid en voor het personeel zijn gedurende de
onderhandelingen met de doorstarter aangehouden en w orden overgenomen
door de doorstarter.
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1.4 Huur
De huurverplichtingen w orden door de doorstarter per datum faillissement
overgenomen.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Ten aanzien van de oorzaak van het faillissement heeft het bestuur het
navolgende verklaard:
De Vennootschap is als gevolg van een mislukte integratie en aanhoudende
operationele problemen financieel onder druk komen te staan. Er zijn
maatregelen genomen om de operatie w eer renderend te krijgen. Om de
schuldenlast te verlagen is geopteerd voor een crediteurenakkoord. De
financiering van het crediteurenakkoord w as voorw aardelijk toegezegd door
een derde partij. Ondanks alle inspanningen is het voor de Vennootschap
onmogelijk gebleken om aan de gestelde voorw aarden te voldoen. Op
maandag 16 september 2019 vernamen w ij dat definitief niet voldaan kan
w orden aan de
voorw aarden en er geen financiering is gekomen. De Vennootschap is niet
langer (zelfstandig) in staat om aan haar lopende financiële verplichtingen te
voldoen, zodat niets anders resteert dan een eigen faillissement aan te
vragen.
De curator zal de komende verslagperioden het door het bestuur gestelde
toetsen en de oorzaak/oorzaken van het faillissement inventariseren en
rapporteren.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12
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Toelichting
Het ontslag van het personeel is aangezegd en het UW V is ingeschakeld. De
curator heeft het personeel in bijzijn van het UW V inlichtingen verschaft
omtrent de voorhanden zijnde rechten en plichten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
20
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Toelichting
Naar opgave van het bestuur is voorafgaand aan het faillissement een deel
van het personeel afgevloeid en zijn dienaangaande
vaststellingsovereenkomsten opgesteld. De curator heeft de naw gegevens
van dit deel van het personeel verkregen en aangeschreven. Tevens is het
UW V hieromtrent geïnformeerd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-9-2019

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Mogelijke inventarisatie van vorderingen van een deel van het (ex) personeel
noodzakelijk aangezien naar alle w aarschijnlijkheid niet alle vorderingen van
het (ex) personeel door het UW V zullen w orden overgenomen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De onderneming van failliet heeft inventaris w elke zou zijn verpand aan
financiers w elke tevens schuldeisers zijn van failliet. De curator verw ijst
hieromtrent naar paragraaf 6 "Doorstart".
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft na datum faillissement bodembeslag gelegd op zaken van
derden aanw ezig op de door failliet gehuurde bedrijfslocatie. De fiscus heeft in
dit kader een aanslag ex artikel 29 OB opgelegd van meer dan € 100.000,-.; dit
naar aanleiding van de te verw achten terugvorderingen OB. De fiscus dient
haar vordering hieromtrent nog ter verificatie in te dienen. De
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie paragraaf 6 "Doorstart".

16-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie paragraaf 6 "Doorstart".
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie paragraaf 6 "Doorstart".
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Zie paragraaf 6 "Doorstart".
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie paragraaf 6 "Doorstart".
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Zie paragraaf 6 "Doorstart".
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie paragraaf 6 "Doorstart".
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Failliet heeft geen schuld bij bankinstellingen.
De bij de curator bekende bankinstellingen alw aar failliet bankiert zijn
aangeschreven met het verzoek het voorhanden zijnde positief saldo over te
maken naar de boedelrekening.
Een totaalbedrag ad € 4.577,94 is vooralsnog dienaangaande op de
boedelrekening bijgeschreven. Mogelijkerw ijs ziet een deel van dit bedrag op
betalingen van debiteuren van voor datum faillissement die zijn verkocht aan
de doorstarter (voor zover vrij van pandrechten en ter beschikking staande
van de boedel). Aldus heeft de doorstarter mogelijk recht op een deel van
deze gelden. Zodra de curator de bankafschriften van de bank(en) heeft
ontvangen, zal e.e.a. dienaangaande w orden uitgezocht.

Toelichting vordering van bank(en)
Met de doorstarter is overleg omtrent de w ijziging van de tenaamstelling van
de (ING) bankrekeningen en doorstorten van ontvangen gelden zijnde omzet
gegenereerd door de doorstarter.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
(print) machines zijn door failliet geleased. Een deel van de contracten
dienaangaande stellen dat er sprake zou zijn van operational lease. De
leasemaatschappijen zijn door de curator doorverw ezen naar de fiscus, dit in
het kader van het door haar gelegde bodembeslag.
De curator zal de komende verslagperiode de rechten van de
leasemaatschappijen verder inventariseren.
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De voorhanden zijnde crediteuren die lease contracten hebben lopen ten
aanzien van materiële activa hebben zich gemeld bij de fiscus. Ten aanzien
van een deel van deze crediteuren heeft de fiscus reëel eigendom erkend en
is de doorstarter verzocht medew erking te verlenen aan afgifte van de
geleasede zaken. Naar de curator heeft begrepen is thans nog een crediteur
inzake geleasede zaken in discussie met de fiscus inzake de vraag w el of
geen reëel eigendom. De curator w acht de berichten dienaangaande af.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Failliet onderhield een factoringovereenkomst met een factoringmaatschappij
aan w ie de debiteuren zijn verpand en ten overvloede gecedeerd.
In het kader van de doorstart zijn er met de factoringmaatschappij afspraken
gemaakt inhoudende dat zodra de vordering van de factoringmaatschappij is
voldaan, de inkomsten van de debiteuren aan de doorstarter toekomen. Per
datum faillissement zou een debiteurenpositie blijkens opgave van failliet
voorhanden zijn van ruim € 246.000,- voor handen zijn. De
factoringmaatschappij heeft een vordering van ruim € 125.000,- gesteld.
De factoringovereenkomst is door de factoringmaatschappij een dag voor het
faillissement ontbonden.
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Naar de curator heeft begrepen heeft de doorstarter het contract met de
factoringmaatschappij overgenomen, voortgezet. De factoringmaatschappij
heeft haar vordering ingetrokken.

15-01-2020
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5.4 Separatistenpositie
De factoringmaatschappij kan haar rechten uitoefenen als w are er geen
faillissement.
De door de factoringmaatschappij aangeleverde stukken laten het rechtsgeldig
bestaan van zekerheden genoegzaam zien.

16-10-2019
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Vooralsnog afgerond.

15-01-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren stellen een eigendomsvoorbehoud. In het kader van de
doorstart is met de koper overeengekomen dat de rechten van derden door de
koper moeten w orden gerespecteerd. De curator zal de gestelde
eigendomsvoorbehouden de komende verslagperiode toetsen en de koper
dienaangaande informeren.
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De curator heeft de door de crediteuren gestelde eigendom voorbehouden
tot en met december 2019 geïnventariseerd en afgehandeld. Op een enkele
zaak na betrof het alle zaken w elke in het productieproces zijn verbruikt c.q.
gebruikt en uitgeleverd voor datum faillissement. De betreffende crediteuren
zijn door de curator geïnformeerd.
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5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet aan de orde.
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5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet aan de orde.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De factoring maatschappij zal de komende verslagperiode een stand van
zaken w orden gevraagd omtrent de debiteurenincasso, dit te meer nu op
datum faillissement en de daarop tw ee volgende dagen gefactureerde,
afgemaakte, OHW posities mogelijkerw ijs zijn voldaan aan de
factoringmaatschappij w aarbij de opbrengsten dienaangaande de boedel
toekomen.

16-10-2019
1

Ten aanzien van de geleasede zaken en de discussie die dienaangaande
tussen de betreffende crediteur en de fiscus w ordt gevoerd en mogelijkerw ijs
crediteuren die zich melden met een eigendomsvoorbehoud, verw acht de
curator vooralsnog niet veel w erkzaamheden meer ten aanzien van dit
onderw erp.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Gedurende de periode 18 september 2019 tot en met 20 september 2019
heeft het personeel de opdrachten die konden w orden afgemaakt, afgerond,
verstuurd en gefactureerd. Een en ander is in overleg gegaan met de
(uiteindelijke) doorstarter w elke op 20 september 2019 met de curator een
overeenkomst heeft bereikt omtrent de doorstart. De doorstarter stond in voor
de gemaakte (boedel) kosten gedurende deze dagen. Verzekeringsdekking
voor het personeel w as op die dagen nog voorhanden.
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6.2 Financiële verslaglegging
Met de doorstarter is overeengekomen dat de nutslasten, huurlasten etc. per
datum faillissement w orden overgenomen. Voorts is met de doorstarter een
boedelbijdrage overeengekomen voor de w erkzaamheden van de curator in
het kader van het voorzetten van de w erkzaamheden voor deze beperkte
duur zijnde de door de curator in deze bestede tijd. De boedel heeft de
doorstarter dienaangaande een factuur ad € 1.840,- inclusief BTW gestuurd
met het verzoek deze te voldoen.

16-10-2019
1

Voorts is ten aanzien van de gefactureerde debiteuren ten aanzien van w ie
het OHW is afgemaakt gedurende de voornoemde dagen bedongen dat deze
bedragen aan de boedel toekomen. Het betreft een bedrag ad € 3.769,(inclusief BTW ) w elke mogelijkerw ijs al deels is binnen gekomen op de
bankrekening van failliet dan w el bij de factoringmaatschappij. De komende
verslagperiode zal de curator dit nader inventariseren en kortsluiten met de
doorstarter.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De onderneming van failliet is tw ee dagen na het faillissement voortgezet door
de doorstarter.
Thans resteert alleen nog de voornoemde financiële afw ikkeling.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De curator is per datum faillissement in contact getreden met de financieel
adviseur van de financiers van failliet w elke de doorstarter hebben
aangedragen. Op basis van de balans en V+W rekening per datum
faillissement alsmede het bestuderen van diverse stukken, heeft de curator tot
en met 20 september 2019 onderhandelingen gevoerd met de financieel
adviseur w elke namens de doorstarter en de financiers optrad. De
voornoemde financiers hebben per datum faillissement een vordering op failliet
van ruim € 400.000,- op een totale (door het bestuur opgegeven) schuldenlast
van ruim € 900.000,-.
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De voornoemde financiers hebben kort voor faillissement een pandrecht op alle
vaste activa van failliet gevestigd door registratie van een daartoe in 2018
opgestelde overeenkomst.
Deze gebeurtenis en de daaraan verbonden juridische discussie heeft
meegew ogen in het besluit omtrent de doorstart.
De op vrijdag 20 september 2019 bereikte overeenstemming heeft de curator
in het w eekend geformaliseerd. Alle activa van failliet is verkocht aan de
doorstarter voor een bedrag ad € 175.000,-. Voorts zijn de aandelen die failliet
hield in een dochtervennootschap, verlieslatend en met een negatief eigen
vermogen w aarbij de passiva de activa aanzienlijk overtroffen, meeverkocht
voor een symbolisch bedrag ad € 1,-.
Een verder onderdeel in de voornoemde transactie is dat de voornoemde
financiers afstand diende te nemen van hun vorderingen op failliet van ruim €
400.000,-. De voornoemde mogelijke juridische discussie omtrent de
voornoemde verpanding is met de voornoemde afstand beslecht.
Op 23 september 2019 is de overeenkomst tussen partijen geformaliseerd en
is toestemming van de rechter-commissaris hieromtrent verkregen.

6.5 Verantwoording
zie paragraaf 6.4
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6.6 Opbrengst
€ 175.001,00

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Ten aanzien van de verkochte debiteuren, voor zover de factoringmaatschappij
geen rechten meer kan uitoefenen, dient door de curator te w orden
geïnventariseerd w elke debiteuren de boedel toekomen en of deze bedragen
al zijn ontvangen via de bankafdrachten. Voorts dient de boedelbijdrage
omtrent de door de curator verrichtte w erkzaamheden in het kader van het
OHW nog geïncasseerd te w orden van de doorstarter. Betaling zal naar
zeggen van de doorstarter zo spoedig mogelijk volgen e.e.a. afhankelijk van
de snelheid verbonden aan het verkrijgen van een nieuw e bankrekening.
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De met de doorstarter overeengekomen boedelbijdragen zijn thans door de
boedel ontvangen door middel van verrekening met gelden die de
doorstarter toekomen betreffende aanw as van banksaldi na datum
faillissement die thans op de boedelrekening zijn overgemaakt.
Alleen de tenaamstelling van de (ING) bankrekeningen dient nog te w orden
gerealiseerd en overboeking van de gelden die de doorstarter toekomen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De digitale administratie van failliet is veiliggesteld alsmede de emailcorrespondentie van het bestuur. De komende verslagperioden zal de
curator hieromtrent nader onderzoek verrichten.
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De curator heeft een eerste korte inventarisatie gedaan door het stellen van
vragen aan het bestuur. De antw oorden van het bestuur dient de curator
nog te bestuderen. In de komende verslagperioden zal een meer uitgebreid
onderzoek naar de (fysieke en digitale) administratie plaatsvinden.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Een eerste onderzoek van de curator leert dat de jaarrekeningen van de
afgelopen drie boekjaren voor datum faillissement tijdig zijn gedeponeerd.

16-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet aan de orde, een eventuele vordering indien voorhanden is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

Toelichting
De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.
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15-01-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.
In onderzoek

15-01-2020
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Toelichting
De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.
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De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

15-01-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.
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De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 172,43
Toelichting
Salaris curator: PM. Claimsagent: € 172,43
Kosten uittreksels KvK: PM (voorgeschoten door kantoor curator)
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€ 25.704,68

15-01-2020
2

Toelichting
Salaris curator: PM. Claimsagent: € 223,85. Kosten uittreksels KvK: PM
(voorgeschoten door kantoor curator). Ricoh Nederland B.V. € 25.480,83
(deels betw ist; een discussie met Ricoh w ordt gevoerd).

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.204,00
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Toelichting
De vordering van de fiscus in het kader van de artikel 29 OB claim dient nog ter
verificatie te w orden ingediend.
€ 141.371,00

15-01-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V is de vorderingen van het personeel aan het inventariseren. De
curator w acht de indiening van de vorderingen dienaangaande af.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog onbekend.
€ 7.686,82
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Toelichting
Betreft een vordering van een ex-w erknemer w elke nog dient te w orden
getoetst.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
56

16-10-2019
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71

15-01-2020
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Toelichting
W aarvan 5 betw iste vorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 618.060,53
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Toelichting
De curator heeft nog geen van de vorderingen getoetst op juistheid. Alle
vorderingen zijn voorlopig erkend zonder dat crediteuren daaraan enig recht
kunnen ontlenen. De gestelde eigendomsvoorbehouden zullen de komende
verslagperiode door de curator w orden getoetst.
€ 612.574,60

15-01-2020
2

Toelichting
Van een vijftal crediteuren is geen deugdelijke onderbouw ing van de
gestelde vordering verkregen. één van de vijf crediteuren stelt een vordering
ad € 288.845,- op failliet te hebben. Uit de aangeleverde stukken blijkt dat
deze vordering ziet op een andere entiteit dan failliet.
In totaal is voor een bedrag ad € 323.349,83 door de curator voorlopig
betw ist. Voor een bedrag ad € 289.224,77 zijn de vorderingen van
zesenzestig crediteuren voorlopig erkend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

16-10-2019
1

Vooralsnog onbekend.

15-01-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren nader in kaart brengen. Gestelde eigendomsvoorbehouden
toetsen

16-10-2019
1

Crediteuren nader in kaart brengen. Gestelde eigendomsvoorbehouden
toetsen.
Discussie voeren met betw iste concurrente crediteuren.

15-01-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens het bestuur niet aan de orde.

16-10-2019
1

Thans zijn geen lopende procedures per datum faillissement door de curator
geconstateerd.

15-01-2020
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog geen verdere w erkzaamheden.

15-01-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- crediteuren nader in kaart brengen, gestelde eigendomsvoorbehouden
toetsen;
- afw ikkeling doorstart (factoringmaatschappij/inning boedelbijdrage)
- rechtmatigheidsonderzoek

16-10-2019
1

- crediteurenbehandeling;
- afw ikkeling doorstart (ING rekeningen)
- rechtmatigheidsonderzoek.

15-01-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

16-10-2019
1

Vooralsnog onbekend.

15-01-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
13-4-2020

15-01-2020
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

16-10-2019
1

Zie plan van aanpak.

15-01-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

