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

8
11-11-2022
F.08/20/189
NL:TZ:0000155940:F001
16-09-2020

R-C
Curator

mr. A.E. Zweers
mr M. Loef

Algemene gegevens
Naam onderneming
MG De Heeren B.V.

15-10-2020
1

Gegevens onderneming
MG De Heeren B.V.
handelend onder de naam: De Heeren op de Brink

15-10-2020
1

Vestigingsadres:
Brink 72
7411 BW Deventer

Activiteiten onderneming
De exploitatie van een horecagelegenheid.

15-10-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 133.000,00

€ -117.000,00

€ 291.350,00

2019

€ 570.268,00

€ 6.237,00

€ 239.915,00

2018

€ 493.347,00

€ -5.423,00

€ 332.349,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De omzet 2020 is nog een schatting en ex korting.

15-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

15-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 23.125,06

15-10-2020
1

€ 18.839,25

14-01-2021
2

€ 18.839,25

20-04-2021
3

€ 18.839,25

09-07-2021
4

€ 18.839,25

05-11-2021
5

€ 5.813,60

10-02-2022
6

€ 11.207,60

11-05-2022
7

€ 3.347,61

11-11-2022
8

Verslagperiode
van

15-10-2020
1

16-9-2020
t/m
13-10-2020
van
14-10-2020
t/m
12-1-2021

14-01-2021
2

van

20-04-2021
3

13-1-2021
t/m
12-4-2021
van

09-07-2021
4

13-4-2021
t/m
6-7-2021
van

05-11-2021
5

7-7-2021
t/m
3-11-2021
van

10-02-2022
6

4-11-2021
t/m
7-2-2022
van

11-05-2022
7

8-2-2022
t/m
8-5-2022
van
9-5-2022
t/m
9-11-2022

Bestede uren

11-11-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

74 uur 42 min

2

40 uur 0 min

3

44 uur 0 min

4

2 uur 54 min

5

17 uur 36 min

6

10 uur 54 min

7

19 uur 12 min

8

11 uur 48 min

totaal

221 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Gedurende de afgelopen periode is w einig tijd besteed, omdat de afw ikkeling
pas kon w orden voortgezet na het verkrijgen van de digitale administratie
(mailbox).

09-07-2021
4

Er is de nodige tijd besteed aan het inw innen van informatie voor de
vaststelling van de NOW en TVL, alsmede aan inventarisatie van de verkregen
mailbox en onderzoek naar de boekhouding.

05-11-2021
5

De afgelopen verslagperiode zijn de uren voornamelijk besteed aan
w erkzaamheden in het kader van de vaststelling van de NOW en TVL, alsmede
aan het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek.

10-02-2022
6

De afgelopen verslagperiode zijn de uren voornamelijk besteed aan het
rechtmatigheidsonderzoek.

11-05-2022
7

De afgelopen verslagperiode zijn de uren voornamelijk besteed aan de
afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

11-11-2022
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van MG De Heeren B.V. is MG Tenura B.V.
MG Tenura B.V. heeft diverse aandeelhouders.
Bestuurder van MG Tenura BV is een natuurlijk persoon.

15-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.

15-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is een verzekering afgesloten voor onder meer de roerende zaken. Deze
verzekering zal w orden voortgezet totdat de activa is verkocht. De
tussenpersoon is verzocht de overige verzekeringen te laten beëindigen.

15-10-2020
1

De activa is inmiddels verkocht en overgedragen. Alle verzekeringen zijn
beëindigd.

14-01-2021
2

1.4 Huur
Het bedrijfspand aan de Brink 72 te Deventer w ordt gehuurd. De
huurovereenkomst is opgezegd en zal 25 december 2020 eindigen.
Een uitbreiding van het terras van het café w erd gehuurd van de
naastgelegen kroeg. Het gebruik is per 1 september geëindigd. De
huurovereenkomst is voor zover deze nog mocht bestaan,
zekerheidshalve, opgezegd tegen de eerst mogelijke datum.
Een aantal roerende zaken (o.a. tapinstallatie, vaatw asser, camera's,
licht- en geluidinstallatie) w erden gehuurd of zijn in bruikleen gegeven.
De huurovereenkomsten zijn opgezegd tegen de eerst mogelijke datum.

15-10-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft meegedeeld dat de financiële problemen zijn ontstaan
door de maatregelen die genomen moesten w orden in verband met de coronapandemie. Volgens de bestuurder w erd aanvankelijk 80% van de omzet
gerealiseerd uit de 'nacht-functie' van het café. Door de maatregelen viel deze
omzet grotendeels w eg, is er verlies gedraaid en zijn de schulden - ondanks
overheidssteun - toegenomen. De bestuurder w as aanvankelijk in gesprek met
een potentiele koper, maar toen deze afhaakte zag de bestuurder geen
andere w eg dan het aanvragen van het faillissement.
De curator doet onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement.

15-10-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

15-10-2020
1

9

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
15-10-2020
1

Toelichting
Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-9-2020

8

5-1-2022

1

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Machtiging vragen aan RC voor ontslag personeel;
Ontslagaanzegging personeel;
Inschakelen UW V voor het opstarten van de
loondoorbetalingsverplichting.

15-10-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

15-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

15-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 13.648,21

totaal

€ 13.648,21

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn nog niet verkocht.

15-10-2020
1

De inventaris is, samen met de voorraad, verkocht voor een bedrag van in
totaal € 16.000,00. Gelet op de getaxeerde w aarden van de inventaris en de
voorraad, ziet een bedrag ad € 13.648,21 op de inventaris.

14-01-2021
2

Afgerond.

09-07-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.

15-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie / taxatie bedrijfsmiddelen
Inventarisatie geïnteresseerden
Diverse gesprekken potentiele doorstarters
Organiseren biedronde geïnteresseerden (doorstarters en opkopers)
Organiseren bezichtigingen voor geïnteresseerden (doorstarters en
opkopers)
Inventarisatie biedingen.

Diverse onderhandelingen met potentiele doorstarters
Voorleggen biedingen aan rechter-commissaris
Afronden doorstart/verkoop activa.
Afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

15-10-2020
1

14-01-2021
2

09-07-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 2.351,79

totaal

€ 2.351,79

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad is nog niet verkocht.

15-10-2020
1

De voorraad is, samen met de inventaris, verkocht voor een bedrag van in
totaal € 16.000,00. Gelet op de getaxeerde w aarden van de inventaris en de
voorraad, ziet een bedrag ad € 2.351,79 op de voorraad.

14-01-2021
2

Afgerond.

09-07-2021
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraad zal gelijk met de inventaris w orden verkocht, voor verrichte
w erkzaamheden zie hiervoor onder punt 3.5.

15-10-2020
1

Zie hiervoor onder punt 3.5.

14-01-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving
Kasgeld

Verkoopopbrengst
€ 628,40

Bankrekening met creditsaldo

€ 24.020,96

Goodw ill en immateriële activa

€ 3.500,00

Afrekening NOW 1

€ 5.394,00

Afrekening TVL

€ 15.087,31

totaal

€ 48.630,67

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het kasgeld en het creditsaldo van een bankrekening zijn overgemaakt naar
de boedelrekening.

15-10-2020
1

Er heeft een doorstart plaatsgevonden. Naast de koopprijs voor de inventaris
en de voorraden, heeft de koper een bedrag van € 3.500,00 betaald voor
goodw ill en immateriële activa (handelsnaam, klantenbestand en overige
immateriële activa).

14-01-2021
2

Afgerond.

09-07-2021
4

Er is vaststelling verzocht van de NOW -subsidie over de perioden 1 en 2
(2020).
De curator verw acht een bate. De omvang is onzeker, maar maximaal € 6.000,-

05-11-2021
5

Het UW V heeft nog geen beslissing genomen op de aanvraag tot vaststelling
van de NOW -subsidie over de perioden 1 en 2.

10-02-2022
6

Het UW V heeft inmiddels de NOW -subsidie over periode 1 vastgesteld; een
bedrag van € 5.394,00 is op de boedelrekening ontvangen. Het UW V heeft
de NOW -subsidie over periode 2 nog niet vastgesteld.

11-11-2022
8

De RVO heeft inmiddels de TVL ook vastgesteld; een bedrag van € 15.087,31
is op de boedelrekening ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De goodw ill en immateriële activa zijn gelijk met de materiele activa verkocht,
voor verrichte w erkzaamheden zie hiervoor onder punt 3.5.

14-01-2021
2

Afgerond.

09-07-2021
4

Opvragen gegevens, contact bestuur en accountant, contact fiscus

05-11-2021
5

Navraag UW V stand van zaken afw ikkeling aanvraag NOW .

10-02-2022
6

Het UW V heeft de NOW -subsidie over periode 1 inmiddels vastgesteld en in dit
kader een bedrag van € 5.394,00 overgemaakt naar de boedelrekening. De
NOW -subsidie over periode 2 is nog niet vastgesteld.

11-05-2022
7

Gew acht w ordt nog op een definitieve betaling van de TVL. Dat zal nog tot een
aanzienlijke bate leiden.
Monitoren vaststelling NOW -subsidie over periode 2.

11-11-2022
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Geen

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er blijkt een aantal vorderingen uit de boekhouding. De curator heeft de
bestuurder een toelichting gevraagd.

15-10-2020
1

Navraag bij de bestuurder leert dat de vorderingen op derden, betaalde
w aarborgsommen zijn gew eest. De betreffende debiteuren kunnen de
w aarborgsommen verrekenen met hun openstaande vorderingen op
gefailleerde, w aardoor er per saldo geen vorderingen op derden meer
openstaan.

14-01-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

15-10-2020
1

Afronding inventarisatie debiteuren.

14-01-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

15-10-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft een vordering in credit ingediend. De saldo-opgave van de bank
lijkt juist. De curator gaat er zodoende van uit dat zij geen vordering heeft.

5.2 Leasecontracten
Neen.

5.3 Beschrijving zekerheden

15-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De ING Bank N.V. stelt een pandrecht te hebben op de inventaris, voorraden
en vorderingen op derden. De vraag is w elke vordering daartegenover staat.

15-10-2020
1

Gebleken is dat de zekerheden zijn komen te vervallen, nu de ING Bank N.V.
geen vordering heeft op gefailleerde.

14-01-2021
2

5.4 Separatistenpositie
Ja, indien er een vordering is. Voor de inventaris geldt dan het bodemvoorrecht
van de fiscus.

15-10-2020
1

Neen.

14-01-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn diverse aanspraken van derden op eigendommen. Geen van die
aanspraken lijkt vooralsnog een eigendomsvoorbehoud te zijn.

15-10-2020
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog geen.

15-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog geen.

15-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 121,00

15-10-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie vordering bank en zekerheden
Overleg met de pandhouder over de verkoop van de verpande goederen.

Diverse correspondentie met de bank over het al dan niet bestaan van
een vordering en eventuele zekerheden.

6. Voortzetten / doorstart onderneming

15-10-2020
1

14-01-2021
2

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van de onderneming w aren op datum uitspraak
faillissement reeds gestaakt.

15-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

15-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheden van een eventuele doorstart w orden thans nog onderzocht.
Er zijn van diverse partijen biedingen ontvangen.

15-10-2020
1

Er heeft een doorstart plaatsgevonden. De doorstartende partij heeft met
ingang van 1 december 2020 de materiele en de immateriële activa van
gefailleerde overgenomen.

14-01-2021
2

Afgerond.

09-07-2021
4

6.5 Verantwoording
N.v.t.

15-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

15-10-2020
1

Nog niet bekend.

€ 19.500,00
Toelichting
Voor een toelichting, zie hiervoor onder punt 3.

6.7 Boedelbijdrage

14-01-2021
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

15-10-2020
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie mogelijkheden doorstart onderneming.
onderhandse verkoop onderneming;

Afronden verkoop/doorstart onderneming.
Afgerond.

15-10-2020
1

14-01-2021
2
09-07-2021
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.
De curator heeft de auditfiles van het digitale boekhoudpakket veilig gesteld.
Voor analyse van die bestanden heeft de curator Drs|Advies te Enschede
ingeschakeld.

15-10-2020
1

De curator heeft verzocht om de e-mail en fysieke administratie ter beschikking
te stellen, alsmede stukken rond de in de oorzaak van het faillissement
vermelde overname. De verstrekking van e-mail en de stukken van de
overname zijn door de bestuurder gew eigerd. De curator meent dat hij recht
heeft op afgifte en zal afgifte proberen af te dw ingen.

14-01-2021
2

De curator heeft ten overstaan van de rechter-commissaris, en in hogere
instantie bij de rechtbank, om afgifte van e-mails en stukken rond de overname
gevraagd.

20-04-2021
3

De e-mails zijn inmiddels door tussenkomst van een deskundige veiliggesteld
en w orden leesbaar gemaakt.
Kort voor de datum van verslaglegging is een leesbaar bestand ontvangen. De
curator zal de inhoud van de mailbox betrekken in het onderzoek.

09-07-2021
4

De curator heeft onderzoek gedaan naar de boekhouding en zal daarover in
gesprek gaan met het bestuur.

10-02-2022
6

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Naar de mening van de curator is
voldaan aan de boekhoudplicht.

11-11-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

15-10-2020
1

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

14-01-2021
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

15-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

15-10-2020
1

Voldaan. Afgerond.

09-07-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

15-10-2020
1

In onderzoek.

Nee
Toelichting
Naar de mening van de curator is er geen sprake van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

11-11-2022
8

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-10-2020
1

Ja

11-05-2022
7

Toelichting
Er zijn kort voor faillissement tw ee facturen voldaan (gezamenlijk ca 3.500,-).
Dit is gebeurd vlak nadat bekend w erd dat de overname geen doorgang kon
vinden, als gevolg w aarvan het faillissement onvermijdelijk w erd. De curator
heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van
samenspanning/begunstiging (art. 47 Fw ) en is hierover met de betrokkenen in
gesprek.

Ja

11-11-2022
8

Toelichting
Betrokkenen zijn het niet eens met het standpunt van de curator. De curator
en betrokkenen hebben, met toestemming van de rechter-commissaris,
besloten het geschil middels een minnelijke regeling te beslechten. In dit
kader hebben betrokkenen een bedrag van in totaal € 3.225,00 overgemaakt
naar de boedelrekening.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De komende verslagperiode(n) zal nader onderzoek w orden gedaan naar de
rechtmatigheid.

15-10-2020
1

Met de ontvangst van de mailbox zal gedurende de komende
verslagperiode(n) nader onderzoek w orden gedaan naar de rechtmatigheid.

09-07-2021
4

De administratie en mailboxen hebben diverse vraagpunten opgeroepen, die
met het bestuur besproken dienen te w orden.

10-02-2022
6

Er heeft een gesprek met het bestuur plaatsgevonden. Het bestuur heeft
toegezegd de vragen van de curator te beantw oorden, w aarna de curator zijn
onderzoek kan beëindigen.

11-05-2022
7

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Naar de mening van de curator is
er geen aanleiding het bestuur aansprakelijk te stellen voor het tekort in het
faillissement.

11-11-2022
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste inventarisatie administratie/boekhouding.

15-10-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

14-01-2021
2

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

20-04-2021
3

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

05-11-2021
5

Onderzoek. Gesprek bestuur.

11-05-2022
7

Afronding rechtmatigheidsonderzoek.

11-11-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

15-10-2020
1

Salaris curator P.M.
Kosten gebruik Claimsagent € 45,38
Kosten taxatie
Kosten Drs|Advies B.V.

Toelichting

09-07-2021
4

Salaris curator P.M.
UW V € 15.299,18
Kosten gebruik Claimsagent € 93,78.
Kosten taxatie (reeds voldaan)
Kosten Drs|Advies B.V. (reeds voldaan)

Toelichting

05-11-2021
5

Salaris curator P.M.
UW V € 15.299,18
Kosten gebruik Claimsagent € 93,78.
Kosten taxatie (reeds voldaan)
Kosten Drs|Advies B.V. (reeds voldaan)
Kosten inschakelen administratiekantoor t.b.v. vaststelling NOW (1 en 2) en
TVL.

Toelichting

10-02-2022
6

Salaris curator P.M.
UW V € 15.299,18
Kosten gebruik Claimsagent € 124,03
Kosten taxatie (reeds voldaan)
Kosten Drs|Advies B.V. (reeds voldaan)
Kosten inschakelen administratiekantoor t.b.v. vaststelling NOW (1 en 2) en
TVL.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 32.016,00

15-10-2020
1

€ 33.846,00

14-01-2021
2

€ 47.304,00

09-07-2021
4

€ 33.846,00

10-02-2022
6

Toelichting
De Belastingdienst heeft een opgelegde aanslag omzetbelasting op nihil
gesteld. De totale openstaande vordering van de Belastingdienst bedraagt
thans € 33.846,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

15-10-2020
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 14.393,22

20-04-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van in totaal € 14.393,22.

€ 13.393,77
Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van in totaal € 13.393,77.

8.4 Andere pref. crediteuren

09-07-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

15-10-2020
1

Er zijn tot op heden geen andere preferente vorderingen ingediend.

€ 13.393,77

20-04-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft tw ee preferente vorderingen ingediend van in totaal een
bedrag van € 13.393,77.

Toelichting

09-07-2021
4

Naast de Belastingdienst en het UW V zijn er geen andere preferente
vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

15-10-2020
1

22

14-01-2021
2

24

20-04-2021
3

25

09-07-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 19.994,27

15-10-2020
1

€ 228.158,38

14-01-2021
2

€ 233.439,20

20-04-2021
3

€ 238.493,29

09-07-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

15-10-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren.

15-10-2020
1

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

1. MG Tenura B.V.

15-10-2020
1
20-04-2021
3

9.2 Aard procedures
N.v.t.

1. Afgifte e-mails / stukken overname, geschil over w at tot de administratie
van gefailleerde behoort

15-10-2020
1
20-04-2021
3

9.3 Stand procedures
N.v.t.

1. Afgerond. Na een afw ijzende beschikking van de rechter-commissaris
heeft de rechtbank het verzoek gedeeltelijk toegew ezen.

15-10-2020
1
20-04-2021
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

15-10-2020
1

Er is in tw ee instanties geprocedeerd over de afgifte. Opstellen stukken,
voeren overleg en bijw onen mondelinge behandelingen.

20-04-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

Afronden verkoop activa
Onderzoek mogelijke vorderingen
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

De komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden gedaan naar
de rechtmatigheid.

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek
Afw achten uitkomst vaststelling NOW (1 en 2) en TVL.

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek
Afw achten uitkomst vaststelling NOW (1 en 2) en TVL.

Afw achten uitkomst vaststelling NOW 2
Afw ikkeling faillissement.

15-10-2020
1

14-01-2021
2

05-11-2021
5

10-02-2022
6

11-11-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

15-10-2020
1

Nog niet bekend.

09-07-2021
4

Nog niet bekend.

05-11-2021
5

Nog niet bekend.

10-02-2022
6

Het faillissement kan pas w orden afgew ikkeld als de NOW / TVL is ontvangen.

11-05-2022
7

Zodra de NOW -subsidie over periode 2 is vastgesteld en een eventuele bate
op de boedelrekening is ontvangen, zal w orden overgegaan tot afw ikkeling
van dit faillissement. De verw achting is dat het UW V uiterlijk eind maart 2023
de NOW -subsidie over periode 2 zal vaststellen.

11-11-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
10-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

11-11-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek
Afw achten uitkomst vaststelling NOW (1 en 2) en TVL.

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek
Afw achten uitkomst vaststelling NOW (1 en 2) en TVL.

Afw achten uitkomst vaststelling NOW 2

Bijlagen
Bijlagen

14-01-2021
2
05-11-2021
5

10-02-2022
6

11-11-2022
8

