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

6
03-06-2021
F.08/20/3
NL:TZ:0000125748:F001
08-01-2020

R-C
Curator

mr. R.P. van Eerde
mr P. Weenink

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Snellehap B.V.

06-02-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Snellehap B.V.,
statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende te (7544 HC) Enschede aan
de Geesterenbrink 1.

06-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister blijkt dat De Snellehap B.V. zich bezig hield met de
exploitatie van een restaurant. De vennootschap dreef een snackbar te
Haaksbergen aan de Rembrandtstraat 13.

06-02-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019
2018

Toelichting financiële gegevens
Door de bestuurder van de vennootschap kon geen boekhouding w orden
aangeleverd.

06-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

06-02-2020
1

Toelichting
Blijkens de inschrijving in het Handelsregister is er sprake van 1 w erkzame
persoon. De huidige bestuurder tevens enig aandeelhouder heeft de curator
laten w eten dat er geen personeel (meer) op de loonlijst staat van de
vennootschap.

Boedelsaldo
€ 0,00

06-02-2020
1

€ 0,00

03-09-2020
3

€ 0,00

03-03-2021
5

Verslagperiode
van
8-1-2020

06-02-2020
1

t/m
6-2-2020
van
7-2-2020

06-05-2020
2

t/m
6-5-2020
van
7-5-2020

03-09-2020
3

t/m
3-9-2020
van
4-12-2020

03-03-2021
5

t/m
3-3-2021
van
4-3-2021
t/m
3-6-2021

Bestede uren

03-06-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 54 min

2

8 uur 18 min

3

5 uur 30 min

4

4 uur 24 min

5

5 uur 24 min

6

5 uur 18 min

totaal

37 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Gedurende de periode van het aanvangsverslag hebben de gebruikelijke
inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

06-02-2020
1

Disclaimer
Dit verslag strekt er toe een globaal inzicht te geven over (de stand van
afw ikkeling van) de boedel. Dit verslag vormt geen volledige verantw oording
van de (w ijze van) afw ikkeling van de boedel door de curator. De curator legt
aan de rechter-commissaris verantw oording af omtrent het beheer en de
vereffening van de boedel.
Dit verslag is met de nodige zorg samengesteld. Desondanks staat de curator
niet in voor de volledigheid, noch voor de juistheid van het verslag. Dit verslag
betreft een momentopname.
Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet
beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag
w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Uiteraard kan dit
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en in de eventueel
aangehechte bijlagen gedane vermeldingen alsmede voor de w eergegeven
vooruitzichten voor crediteuren, w aar het betreft de rangorde, het aantal, de
omvang en de kans op (gedeeltelijke) uitkering. Aan dit verslag (inclusief
eventuele bijlagen) kunnen geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Snellehap BV w erd opgericht op 7 februari 2018.
Bij de oprichting had de besloten vennootschap Pucky Holding B.V. te gelden
als bestuurder en enig aandeelhouder van De Snellehap BV. Bestuurder en
aandeelhouder van Pucky Holding BV is de heer P. Nijhuis.
Op 12 oktober 2018 heeft Pucky Holding BV de aandelen in De Snellehap BV
overgedragen aan de heer G.H. Keesmaat. Vanaf die datum w as de heer
Keesmaat tevens alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van De Snellehap BV.

06-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Curator is niet bekend met gerechtelijke procedures w aarbij De Snellehap BV is
betrokken.

06-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen, voor zover daar sprake van w as, zijn reeds voor
datum faillissement beëindigd/geroyeerd.

06-02-2020
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst w as reeds (ruim) voor datum faillissement opgezegd en
beëindigd.

06-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Onderstaande w eergave is door de curator opgetekend aan de hand van
gesprekken die hij met de bestuurder van De Snellehap BV heeft gevoerd. De
curator hecht eraan toe te voegen dat het vooralsnog een feitelijk relaas
betreft op basis van de huidige beschikbare informatie. Curator zal nog
zelfstandig (aanvullend) onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement en komt zo nodig hier in de volgende verslagen op terug.

06-02-2020
1

Bestuurder G.H. Keesmaat heeft onder meer hiertoe het volgende aangevoerd:
Bestuurder geeft aan dat hij medio 2018 door de heer Nijhuis (Pucky Holding),
met tussenkomst van de heer H. W evers, w erd benaderd voor overname van
de bestaande cafetaria in Haaksbergen. Het over te nemen bedrijf zat nog in
de opstartfase. Er heeft geen (uitvoerig) onderzoek plaatsgevonden naar de
boekhouding noch w erd andere
bedrijfsinformatie vooraf gecontroleerd door Keesmaat. De koopprijs van de
aandelen w erd bepaald op basis van de w aarde van de overgenomen inboedel
en inventaris.
Van de w ijzigingen in het bestuur en aandeelhouderschap van de Snellehap BV
is geen melding gedaan bij de verhuurder. Al snel bleek dat de vorige
bestuurder de huurtermijnen over een langere periode niet had voldaan.
Bestuurder Keesmaat heeft aangegeven dat de omzet niet voldoende w as om
zelf telkens tijdig en volledig de huur te voldoen. De betalingsachterstand in
huurtermijnen w as al snel te hoog. Ook andere crediteuren konden niet meer
tijdig voldaan w orden. Hierdoor moesten de bedrijfsactiviteiten reeds medio
2019 gestaakt w orden.

Verslag 2:
De curator heeft een aantal zaken nog in onderzoek.

06-05-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

06-02-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as er geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

06-02-2020
1

Toelichting
Bestuurder heeft aangegeven dat er tijdens zijn bestuur geen personeel op de
loonlijst heeft gestaan.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie/onderzoek. Contact met UW V.

06-02-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De Snellehap BV heeft geen onroerende zaken in eigendom.

06-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Kadastrale recherche.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

06-02-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inboedel en bedrijfsinventaris zijn medio 2019 in het kader van een regeling
met verhuurder afgestaan aan verhuurder ter voorkoming van een
executieveiling. De stukken daartoe zijn opgevraagd ter nadere bestudering.

06-02-2020
1

Verslag 5:
Uit de van de verhuurder ontvangen stukken bleek dat verhuurder op basis
van een vonnis van 22 januari 2019 een vordering had op gefailleerde van €
20.717,89. Bij voormeld vonnis w erd de huurovereenkomst ontbonden en
diende gefailleerde het gehuurde binnen 6 w eken te ontruimen. Gefailleerde is
daartoe niet tijdig overgegaan, evenmin w erd er enig bedrag voldaan aan
verhuurder.
Aangezien verhuurder het gehuurde w eer in de verhuur w enste te brengen
zijn partijen op 22 maart 2019 - met tussenkomst van een deurw aarder schriftelijk overeengekomen dat de aanw ezige activa in eigendom w ordt
overgedragen tegen de w aarde van € 5.000,00 tegen finale kw ijting (na
verrekening van de koopprijs).

03-03-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, doch niet relevant.

06-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek/inventarisatie.

06-02-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

06-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

06-02-2020
1

Toelichting andere activa
Er is vooralsnog geen zicht op andere activa.

06-02-2020
1

Verslag 2:
Uit informatie ontvangen van de RDW blijkt dat gefailleerde tw ee
bedrijfsw agen op naam geregistreerd heeft staan. Een van deze voertuigen is
inmiddels getraceerd en teruggehaald door de leasemaatschappij. Het andere
voertuig is niet bekend bij bestuurder. Hieromtrent is navraag gedaan bij de
oud-bestuurder van gefailleerde.

06-05-2020
2

Verslag 3:
Een van de voertuigen w erd op basis van financial lease ter beschikking
gesteld aan gefailleerde. Dit voertuig w erd reeds retour gehaald door de
leasemaatschappij (zie tevens rubriek 5 Bank/zekerheden).
Het andere voertuig w erd begin 2018 aangekocht door gefailleerde (oud
bestuurder). Naar verluidt is deze auto reeds op de sloop beland. Dit laatste
punt heeft de curator nog in onderzoek.

03-09-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.

06-02-2020
1

Verslag 2:
Correspondentie RDW en (oud-)bestuurders.

06-05-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting debiteuren
Het betrof een cafetaria. Klanten moesten direct betalen. Er hebben voorheen
ook online verkopen/bestellingen plaatsgevonden, ook deze orders zijn direct
financieel afgew ikkeld.

06-02-2020
1

Op datum faillissement w as er geen sprake van een debiteurensaldo.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek/inventarisatie.

06-02-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 578,99
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank betreft een tekort op de betaalrekening. De bank
heeft overigens de vordering nog niet ingediend.

5.2 Leasecontracten

06-02-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er w as sprake van een leasecontract met betrekking tot een koffiemachine
(incl. toebehoren). Stukken zijn opgevraagd ter beoordeling van de w ijze van
afw ikkeling.

06-02-2020
1

Verslag 2:
Met betrekking tot de koffiemachine bleek sprake te zijn van een
huurovereenkomst. De huurovereenkomst is op 24 september 2019 beëindigd.
Op grond van de overeenkomst zijn de achterstallige en toekomstige termijnen
direct volledig opeisbaar gew orden. De koffiemachine w erd reeds voor datum
faillissement teruggehaald.

06-05-2020
2

Voorts is gebleken van een leaseovereenkomst (financial lease) ter zake een
bedrijfsw agen van het merk Ford, type Transit custom, bouw jaar 2014. Deze
bedrijfsw agen stond bij een autosloper vanw ege diverse schadeposten. De
bedrijfsw agen w erd inmiddels namens de leasemaatschappij ingenomen. De
schade aan het voertuig is dermate dat het voertuig niet langer als courant
kan w orden beschouw d. Gelet op de toestand w aarin het voertuig zich bevindt
zal het voertuig als schade-auto w orden verhandeld. Curator zal na
afw ikkeling door de leasemaatschappij een opgaaf ontvangen van de
restvordering.
Verslag 3:
Eerst onlangs is het voertuig van het merk Ford, type Transit custom, verkocht
door de leasemaatschappij. De curator verw acht binnenkort een opgaaf van de
vordering te ontvangen.

03-09-2020
3

Verslag 4:
De leasemaatschappij heeft aangegeven binnenkort een schuldenopgaaf te
verstrekken.

03-12-2020
4

Verslag 5:
Ondanks rappel w erd nog geen opgaaf ontvangen.

03-03-2021
5

Verslag 6:
De leasemaatschappij heeft opgaaf gedaan van haar restant vordering onder
toezending van o.a. het leasecontract.

03-06-2021
6

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

06-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

06-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

06-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

06-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

06-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

06-02-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie bank.

06-02-2020
1

Verslag 2:
Correspondentie en contacten met Fidron en leasemaatschappij.

06-05-2020
2

Verslag 3:
Correspondentie leasemaatschappij en RDW .

03-09-2020
3

Verslag 6:
Correspondentie leasemaatschappij en RDW .

03-06-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten w aren reeds gestaakt voor datum faillissement, zodat er
geen mogelijkheid w as tot het voortzetten van de onderneming.

06-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-02-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

06-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Aangezien de activiteiten van de onderneming reeds voor faillissementsdatum
w aren gestaakt, w as een doorstart niet mogelijk.

06-02-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

06-02-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

06-02-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

06-02-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie.

06-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals te doen gebruikelijk, zal de curator onderzoek verrichten of de
gefailleerde vennootschap aan de op haar rustende boekhouder verplichting
heeft voldaan en w el in die zin dat zal w orden nagegaan of er op een
zodanige w ijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de vennootschap kunnen w orden gekend.

06-02-2020
1

De eerste indruk is dat de boekhouding / administratie niet correct is
gevoerd, voor zover er al enige boekhouding w erd gevoerd. De curator zal een
en ander nog nader onderzoeken.
Verslag 2:
Er w erd geen boekhouding aangetroffen, noch heeft de bestuurder de curator
kunnen voorzien van enige boekhouding c.q. administratieve bescheiden.

06-05-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De Snellehap BV w erd opgericht op 7 februari 2018. Het eerste boekjaar
eindigde blijkens de staten van de vennootschap op 31 december 2018. De
jaarcijfers over 2018 zijn niet opgesteld en derhalve ook niet tijdig
gedeponeerd.

06-02-2020
1

Aan de deponeringsplicht w erd niet voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

06-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting van € 100,00 is voldaan.

06-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Toelichting
Ja, naar het voorlopige oordeel van de curator is er sprake van onbehoorlijk
bestuur ex artikel 2:248 BW : er is niet voldaan aan de administratieplicht ex
artikel 2:10 BW en evenmin heeft deponering van de jaarrekening (tijdig)
plaatsgevonden. Interne aansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW is
eveneens aannemelijk.

7.6 Paulianeus handelen

06-02-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

06-02-2020
1

Toelichting
Een aantal rechtshandelingen en transacties zal nog nader onderzocht moeten
w orden.
In onderzoek

06-05-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Het onderzoek zal gedurende de komende verslagperiode w orden voortgezet
en zo mogelijk w orden afgerond.
In onderzoek

03-09-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
Het onderzoek zal gedurende de komende verslagperiode zo mogelijk w orden
afgerond.
In onderzoek

03-03-2021
5

Toelichting
Verslag 5:
Naar het voorlopige oordeel van de curator is er sprake van paulianeus
handelen. De bestuurder en indirect oud-bestuurder zijn hierover
aangeschreven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en zal in de komende verslagperiode
w orden voortgezet.

06-02-2020
1

Verslag 3:
Het onderzoek zal gedurende de komende verslagperiode zo mogelijk w orden
afgerond.

03-09-2020
3

Verslag 4:
Curator heeft de (voorlopige) bevindingen voorgelegd aan de bestuurder. De
bestuurder w enst (inhoudelijk) verw eer te voeren.
De oud bestuurder w erd ook aangeschreven, doch daar is tot op heden geen
reactie van ontvangen.

03-12-2020
4

Verslag 6:
De inhoudelijke reacties/verw eren van de bestuurder en oud bestuurder zijn
bekend nadat hoor en w ederhoor heeft plaatsgevonden. De curator zal een
nader te bepalen standpunt innemen en het vervolgtraject gaan bepalen en
dit voorleggen aan de rechter-commissaris.

03-06-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Gesprekken bestuurder; onderzoek bankmutaties en overige aanw ezige
documenten/stukken.

06-02-2020
1

Verslag 2:
Correspondentie (oud-)bestuurder, verhuurder en belastingdienst.

06-05-2020
2

Verslag 4:
Correspondentie en telefonisch contact met bestuurder, correspondentie met
oud bestuurder.

03-12-2020
4

Verslag 5:
Correspondentie bestuurder en indirect oud-bestuurder.

03-03-2021
5

Verslag 6:
Correspondentie bestuurder en indirect oud-bestuurder.

03-06-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

06-02-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 65.077,00

06-02-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft diverse vorderingen ingediend met betrekking tot
(ambtshalve) aanslagen inzake omzetbelasting, loonheffing en
motorrijtuigenbelasting.
€ 66.395,00

03-09-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
De belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend, zodat het
totaalbedrag thans € 66.395,00 bedraagt.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Aangezien er geen w erknemers meer in dienst w aren op faillissementsdatum,
zal naar verw achting geen vordering w orden ingediend door het UW V.

8.4 Andere pref. crediteuren

06-02-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.958,00

06-02-2020
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

06-02-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben 4 crediteuren vorderingen ingediend. Uit de
overhandigde stukken blijken er meer schuldvorderingen te bestaan.
7

06-05-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Tot op heden hebben 7 crediteuren vorderingen ingediend.
9

03-03-2021
5

Toelichting
Verslag 5:
Tot op heden hebben 9 crediteuren vorderingen ingediend.
11
Toelichting
Verslag 6:
Tot op heden hebben 11 crediteuren vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

03-06-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 16.838,40

06-02-2020
1

Toelichting
Dit betreft het huidige totaalbedrag aan ingediende vorderingen (4
crediteuren).
€ 21.963,19

06-05-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Dit betreft het huidige totaalbedrag aan ingediende vorderingen (7
crediteuren).
€ 22.539,20

03-03-2021
5

Toelichting
Verslag 5:
Dit betreft het huidige totaalbedrag aan ingediende vorderingen (9
crediteuren).
€ 42.331,35

03-06-2021
6

Toelichting
Verslag 6:
Dit betreft het huidige totaalbedrag aan ingediende vorderingen (11
crediteuren).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er dient rekening te w orden gehouden met een opheffing w egens gebrek aan
baten.

06-02-2020
1

Verslag 2:
Naar de huidige stand van zaken dient nog altijd rekening te w orden
gehouden met een opheffing w egens gebrek aan baten.

06-05-2020
2

Verslag 3:
Er dient rekening te w orden gehouden met een opheffing w egens gebrek aan
baten.

03-09-2020
3

Verslag 4:
Naar de huidige stand van zaken dient rekening te w orden gehouden met een
opheffing w egens gebrek aan baten.

03-12-2020
4

Verslag 5:
Ongew ijzigd. Naar de huidige stand van zaken dient rekening te w orden
gehouden met een opheffing w egens gebrek aan baten.

03-03-2021
5

Verslag 6:
Ongew ijzigd. Er dient rekening te w orden gehouden met een opheffing
w egens gebrek aan baten.

03-06-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren

06-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De Snellehap BV is niet als procespartij betrokken in een gerechtelijke
procedure.

06-02-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

06-02-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

06-02-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

06-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator zich richten op:
- het verrichten van onderzoek ten aanzien van de oorza(a)k(en) van het
faillissement;
- het verrichten van onderzoek ten aanzien van de administratie, het
handelen van de bestuurder en oud bestuurder en mogelijk paulianeus
handelen.

06-02-2020
1

Verslag 2:
De komende verslagperiode zal de curator zich richten op de voortzetting van
het rechtmatigheidsonderzoek en de voorlopige bevindingen daarvan
vervolgens voor te leggen aan de (oud-)bestuurder(s).

06-05-2020
2

Verslag 3:
Tijdens de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond zal beoordeeld w orden w elk vervolg er dient te w orden gegeven aan

03-09-2020
3

de bevindingen.
Verslag 4:
De voorlopige bevindingen w orden voorgelegd aan de (oud) bestuurder; op
basis van inhoudelijk verw eer, zal curator het vervolg jegens de bestuurder en
oud bestuurder bepalen.

03-12-2020
4

Verslag 5:
De voorlopige bevindingen zijn voorgelegd aan de (indirect) oud-bestuurder;
op basis van diens inhoudelijk verw eer, zal curator het vervolg jegens de
(indirect) oud bestuurder bepalen.

03-03-2021
5

Verslag 6:
- de curator zal een standpunt innemen met betrekking tot handelen de
bestuurder en oud bestuurder en op basis daarvan een voorstel doen aan de
rechter-commissaris omtrent het vervolg.

03-06-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dat is op dit moment nog niet bekend.

06-02-2020
1

Verslag 2:
Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer tot afw ikkeling van het
faillissement kan w orden gekomen.

06-05-2020
2

Verslag 3:
Daarover kan nog geen duidelijkheid w orden geboden.

03-09-2020
3

Verslag 4:
De termijn van afw ikkeling is op dit moment nog niet bekend.

03-12-2020
4

Verslag 5:
Het is nog onduidelijk binnen w elke termijn tot afw ikkeling van het faillissement
kan w orden gekomen.

03-03-2021
5

Verslag 6:
Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer tot afw ikkeling van het
faillissement kan w orden gekomen.

03-06-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
3-9-2021

10.4 Werkzaamheden overig

03-06-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen van het (financieel) verslag.

06-02-2020
1

Verslag 2:
Opstellen van het (financieel) verslag.

06-05-2020
2

Verslag 3:
Opstellen van het (financieel) verslag.

03-09-2020
3

Verslag 4:
Opstellen van het (financieel) verslag.

03-12-2020
4

Verslag 5:
Opstellen van het (financieel) verslag.

03-03-2021
5

Verslag 6:
Opstellen van het (financieel) verslag.

03-06-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

