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Algemene gegevens
Naam onderneming
Tim Full Service B.V.

11-11-2020
1

Gegevens onderneming
KvK-nummer: 27274929
Vestigingsadres: Lorentzplein 35, 2522ED 's-Gravenhage
Handelsnaam: Tim Full Service B.V.

11-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Blijkens de omschrijving in de Kamer van Koophandel: SBI-code 4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw , het in (onder)aanneming aannemen
van w erken.
Feitelijk exploiteerde gefailleerde een onderneming in het trekken van
glasvezelkabels.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

11-11-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Er zijn (nog) geen financiële gegevens beschikbaar. De curator is nog in
afw achting van de financiële administratie.

11-11-2020
1

De curator is nog in afw achting van de financiële administratie.

10-02-2021
2

Er zijn geen financiële gegevens voor handen. De administratie over 2020
zou niet beschikbaar zijn, omdat gefailleerde in 2020 nauw elijks
w erkzaamheden zou hebben verricht. Over 2018 en 2019 beschikt de curator
slechts over de in- en verkoopfacturen en een aantal stukken van
pensioenfondsen. Voor de digitale administratie verw ijst de bestuurder naar
zijn boekhouder, terw ijl de boekhouder aangeeft dat hij in afw achting is van
acties van de bestuurder.

28-04-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

11-11-2020
1

Toelichting
Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er bij gefailleerde geen
personeelsleden in dienst.

Toelichting
Het is niet bekend hoeveel personeel er in het verleden in loondienst w as bij
gefailleerde. De activiteiten zouden begin 2020 zijn gestaakt. Er heeft zich
geen (oud)personeel bij de curator gemeld.

28-04-2021
3

Boedelsaldo
€ 0,00

11-11-2020
1

€ 13.000,00

28-04-2021
3

Toelichting
Het saldo is opgebouw d uit een ontvangen betaling uit hoofde van de
regeling tot afkoop c.q. verder onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid.
Hiervoor w ordt verw ezen naar onderdeel 7 van dit verslag.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-10-2020

11-11-2020
1

t/m
9-11-2020
van
10-11-2020

10-02-2021
2

t/m
9-2-2021
van
10-2-2021

28-04-2021
3

t/m
25-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 6 min

2

30 uur 42 min

3

15 uur 12 min

totaal

60 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Zie verslag.

11-11-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is de meeste tijd besteed aan
w erkzaamheden die vallen binnen de tijdschrijfgroep rechtmatigheid. De
curator verw ijst hiervoor naar onderdeel 7 van het verslag.

28-04-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Tim Bedrijfsdiensten B.V. is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Tim Full
Service B.V. en van haar zustervennootschap Tim Den Haag B.V.
HFM Holding B.V. is enig bestuurder en aandeelhouder van Tim Bedrijfsdiensten
B.V.
De heer Celik is enig bestuurder en aandeelhouder van HFM Holding B.V.

1.2 Lopende procedures

11-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

11-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Niet bekend.

11-11-2020
1

Niet bekend. Volgens de bestuurder zou er sprake zijn van een lege
vennootschap zonder lopende verplichtingen.

28-04-2021
3

1.4 Huur
Volgens opgave van de bestuurder is er geen sprake van een
huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

11-11-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde dreef sinds begin 2005 een goedlopende onderneming in het
trekken van (glasvezel)kabels. Dit zou zij uitsluitend voor één (grote) klant
hebben gedaan. Gefailleerde leende daartoe zo'n 25-30 uitzendkrachten uit
aan deze klant en zij stuurde de uitzendkrachten aan bij de uitvoering van de
w erkzaamheden.
In 2016 ontstonden er problemen met het pensioenfonds. Gefailleerde zou
sinds de oprichting al zijn ingedeeld in de sector uitzendbranche. De
pensioenaangiftes zouden dan ook zijn gedaan bij het pensioenfonds voor
uitzendkrachten, StiPP.
In 2016 zou een ander pensioenfonds, de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
voor de Bouw nijverheid, diverse boetes hebben opgelegd. Ook zou dit
pensioenfonds hebben verzocht om betaling van alle bedragen die gefailleerde
eerder al aan StiPP had afgedragen. StiPP zou volgens de bestuurder op haar
beurt niet bereid zijn gew eest de bedragen door te betalen, terw ijl
gefailleerde niet de middelen had om de bedragen tw ee keer af te dragen.
Daardoor zou er een impasse zijn ontstaan.
Om de kw estie alsnog tot een goed einde te brengen, zou gefailleerde alle
benodigde informatie over de periode vanaf 2016 tot en met begin 2020
hebben aangeleverd bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouw nijverheid.
Vervolgens zou het pensioenfonds ambtshalve aanslagen hebben opgelegd
over de jaren voorafgaand aan 2016, omdat er over deze jaren geen
informatie w as verstrekt. Ondertussen liep ook de schuld aan de
Belastingdienst op.
Vervolgens zou het pensioenfonds derdenonderzoek hebben verricht bij de
enige klant van gefailleerde en legde de Belastingdienst executoriaal
derdenbeslag onder deze klant. Hierdoor zou gefailleerde het vertrouw en van
deze klant hebben verloren, en zou de klant kenbaar hebben gemaakt geen
opdrachten meer te zullen geven aan gefailleerde. Vanaf dat moment (begin
2020), zijn de w erkzaamheden binnen gefailleerde gestaakt, aldus de
bestuurder.
Het faillissement is vervolgens aangevraagd door de Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouw nijverheid, samen met tw ee andere
pensioenfondsen. De bestuurder van gefailleerde heeft overw ogen om verzet
in te stellen tegen het faillissement, aangezien hij het er pertinent niet mee
eens is. Vanw ege de hoogte van de gepretendeerde vordering van het
pensioenfonds van € 137.777,39, zag de bestuurder helaas geen mogelijkheid
om het verzet te laten slagen.
De inhoud van dit verslag is gebaseerd op de informatie die de curator heeft
ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuw e inzichten leiden. Dit betekent
dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere gegevens op enig
moment kunnen w orden aangepast. Aan de inhoud van dit verslag kunnen dan
ook geen rechten w orden ontleend.

11-11-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

11-11-2020
1

Toelichting
Volgens opgaaf van de bestuurder van gefailleerde, had gefailleerde slechts
uitzendkrachten in dienst. Nadat de enige klant van gefailleerde de
samenw erking had beëindigd, zou gefailleerde van alle uitzendkrachten in
goed overleg afscheid hebben genomen.

Toelichting
Er hebben zich (ook) in de afgelopen verslagperiode geen
(oud)personeelsleden bij de curator gemeld.

28-04-2021
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
30

11-11-2020
1

Toelichting
Volgens opgaaf van de bestuurder w erkte gefailleerde met circa 25-30
uitzendkrachten.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

11-12-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Vragenformulier Belastingdienst.

11-11-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

11-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

11-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het is de curator gebleken dat thans nog tw ee aanhangw agens (uit 2011) op
naam van failliet staan geregistreerd. De curator heeft de bestuurder van
failliet verzocht de aanhangw agens bij de curator in te leveren.

11-11-2020
1

Volgens opgaaf van de bestuurder is er verder geen sprake van
bedrijfsmiddelen. De curator doet hier onderzoek naar.
De bestuurder heeft één van de tw ee aanhangw agens bij de curator
ingeleverd. Deze aanhangw agen is opgehaald door pandhouder ING Bank en
w ordt geveild. De opbrengst daarvan strekt in mindering op de vordering van
ING Bank.

10-02-2021
2

Inmiddels heeft BVA Auctions de aanhangw agen in opdracht van pandhouder
ING Bank geveild. De netto veilingopbrengst bedraagt ca. € 750,--. ING Bank
heeft een aangepaste vordering in het faillissement ingediend.

28-04-2021
3

De curator heeft de andere aanhangw agen die nog op naam van gefailleerde
staat, niet in de boedel aangetroffen. De bestuurder heeft hierover verklaard
dat gefailleerde deze aanhangw agen al geruime tijd geleden zou hebben
verkocht aan een derde, voor een bedrag van € 400,--. De bestuurder kan
naar eigen zeggen niet plaatsen dat deze aanhangw agen niet op naam van
deze derde is overgeschreven. De curator heeft de bestuurder herhaaldelijk
verzocht om de onderliggende factuur en de contactgegevens van deze
derde aan de curator te verstrekken. De onderliggende factuur zou spoorloos
zijn, en de derde zou niet meer bereikbaar zijn op het bij de bestuurder
bekende telefoonnummer. De curator acht het gezien de w aarschijnlijk
geringe w aarde niet opportuun om hier verder w erk van te maken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

11-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contact met bestuurder.

11-11-2020
1

Contact met bestuurder i.v.m. aanhangw agens.

10-02-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgaaf van de bestuurder exploiteerde gefailleerde op
faillissementsdatum al enige tijd geen activiteiten meer en w as er dan ook
geen sprake meer van lopende opdrachten.

11-11-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen

11-11-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

11-11-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
E-mails van en naar geïnteresseerden in activa.

11-11-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens opgaaf van de bestuurder is er geen sprake van debiteuren.

11-11-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen

11-11-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 225.772,91
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft een kredieten verstrekt aan gefailleerde, Tim Den Haag B.V. en
Tim Bedrijfsdiensten B.V.
In 2006 hebben Tim Bedrijfsdiensten B.V. en Tim Den Haag B.V. met ING Bank
een compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst gesloten. In 2015
is ook gefailleerde toegetreden bij deze overeenkomst. Daarmee is
gefailleerde hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen van ING Bank op Tim
Den Haag B.V. en/of Tim Bedrijfsdiensten B.V.
Tim Full Service B.V. hield een bankrekening aan met een positief saldo van €
103,98.
Tim Den Haag B.V. heeft bij ING Bank een krediet in rekening courant van €
74.927,30.
Tim Bedrijfsdiensten B.V. heeft bij ING Bank een krediet in rekening courant van
€ 150.949,59.
De totale schuld aan ING Bank (excl. vervallen rente, provisies en kosten) na
verrekening met het positieve banksaldo van gefailleerde bedraagt €
225.772,91. ING bank heeft deze vordering ingediend in het faillissement van
gefailleerde.
Verder hield gefailleerde een G-rekening aan bij ING Bank met een positief
saldo van € 1.582,53 per faillissementsdatum. De curator is in afw achting van
het bericht van de Belastingdienst, w aaruit zal blijken of zij aanspraak maakt
op dit saldo.

11-11-2020
1

€ 173.686,19

28-04-2021
3

Toelichting vordering van bank(en)
ING bank heeft de vordering naar beneden bijgesteld, onder meer vanw ege
de inning van een verpande debiteur in het parallelle faillissement van Tim
Bedrijfsdiensten B.V.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgaaf van de bestuurder n.v.t.

11-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft aan ING Bank diverse zekereden verstrekt tot meerder
zekerheid van betaling van alle vorderingen van ING Bank op gefailleerde,
namelijk:
- pandrecht op alle vorderingen van gefailleerde op derden;
- pandrecht op alle roerende zaken, met inbegrip van de algehele
bedrijfsuitrusting;
- hoofdelijke aansprakelijkheid, uit hoofde van de compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst (zie ook 5.1).

11-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

11-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

11-11-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

11-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

11-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

11-11-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contacten met ING Bank.

11-11-2020
1

Contacten met ING Bank i.v.m. pandrecht op aanhangw agens.

10-02-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

11-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

11-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

11-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

11-11-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

11-11-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

11-11-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

11-11-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

11-11-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is nog in afw achting van de administratie en kan daarom nog niet
beoordelen of er is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW .

11-11-2020
1

Een gedeelte van de administratie is aangeleverd. Het betreft echter slechts
in- en verkoopfacturen over de jaren 2018 en 2019 en enkele stukken
afkomstig van pensioenfondsen. De curator beschikt niet over de
boekstukken (fysiek noch digitaal) behorende bij de mutaties op de
bankrekeningen. De administratie over 2020 is in het geheel niet
voorhanden.

28-04-2021
3

Het vorenstaande brengt met zich dat de rechten en verplichtingen niet te
allen tijde kunnen w orden gekend en dat niet is voldaan aan de
boekhoudplicht zoals opgenomen in artikel 2:10 BW .

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2019 diende op faillissementsdatum nog niet te zijn
gedeponeerd.
De jaarrekening over 2018 is niet gedeponeerd.
De jaarrekening over 2017 is niet gedeponeerd.
De laatst gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over 2013.
Vanw ege het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen over de periode
2014 tot en met 2018, is er niet voldaan aan de deponeringsplicht ex artikel
2:394 BW .

11-11-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

11-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De stortingsplicht w as op faillissementsdatum reeds verjaard, zodat onderzoek
naar de volstorting niet opportuun is.

11-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar de
oorzaken en achtergronden van het faillissement en naar de rol van de
bestuurder daarbij. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de curator haar
voorlopige conclusies alsook enkele vragen aan de bestuurder voorgelegd, met
het verzoek om hierop te reageren. De curator is in afw achting van een
inhoudelijke reactie van de bestuurder. De termijn hiervoor verloopt op 15
februari 2021.
Ja
Toelichting
Door het niet voldoen aan de boekhoud- en deponeringsplicht staat op grond
van artikel 2:248 lid 2 BW vast dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling,
w aarvan (w eerlegbaar) w ordt vermoed dat dat een belangrijke oorzaak is
van het faillissement.
De curator heeft de bestuurder aangegeven dat in haar optiek sprake is van
kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Volgens de curator kan de bestuurder onder andere w orden
verw eten het nalaten van het voeren van verw eer in een procedure
w aardoor de vennootschap tot betaling van een substantieel bedrag is
veroordeeld en het laten oplopen van de belastingschuld door niet aan de
belastingverplichtingen te voldoen en na te laten belastingaangiftes te doen.
De curator heeft de heeft de bestuurder aangeschreven over haar voorlopige
bevindingen en heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld hierop te
reageren. De bestuurder heeft dat in eerste insantie nagelaten, zodat de
curator de bestuurder aansprakelijk heeft gesteld voor het tekort in het
faillissement en de schade die de vennootschap heeft geleden als gevolg van
de onbehoorlijke taakvervulling.
De (advocaat van de) bestuurder heeft na de aansprakelijkstelling direct
gereageerd en heeft aangegeven alsnog inhoudelijk te w illen reageren. De
bestuurder betw ist dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder
stelt dat hij er alles aan heeft gedaan om de faillissementen te voorkomen.
Uit oogpunt van kosten en baten heeft de curator uiteindelijk met
toestemming van de rechter-commissaris een schikking met de bestuurder
getroffen. Het betreft (w ederom uit oogpunt van kosten en baten) een
totaalschikking in de alle drie de clusterfaillissementen Tim Full Service B.V.,
Tim Bedrijfsdiensten B.V. en Tim Den Haag B.V.
De schikking houdt in dat de bestuurder in totaal een bedrag van € 25.000,betaalt, te voldoen in tw ee termijnen. De eerste termijn van € 15.000,- is
reeds voldaan. De tw eede termijn van € 10.000,- verw acht de curator op
zeer korte termijn. De bestuurder voldoet vooralsnog aan zijn verplichtingen
uit hoofde van de minnelijke regeling.
Het bedrag van € 25.000,- w ordt met toestemming van de rechtercommissaris als volgt verdeeld: € 13.000,- in Tim Full Service B.V., € 8.000,- in
Tim Bedrijfsdiensten B.V. en € 4.000,- in Tim Den Haag B.V.

11-11-2020
1

10-02-2021
2

28-04-2021
3

Doordat de eerste termijn reeds is voldaan, is het schikkingsbedrag van €
13.000,- reeds bijgeschreven op de faillissementsrekening van Tim Full
Service B.V.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

11-11-2020
1

Nee

28-04-2021
3

Toelichting
Voor zover bij de curator bekend is er geen sprake van paulianeus handelen
in het faillissement van Tim Full Service B.V.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

11-11-2020
1

Met de bestuurder is een regeling getroffen ter afkoop van de
bestuurdersaansprakelijkheid. De regeling loopt nog.

28-04-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact met bestuurder i.v.m. aanleveren administratie.

11-11-2020
1

Rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie met bestuurder.

10-02-2021
2

Correspondentie met bestuurder en advocaat van bestuurder,
w erkzaamheden i.v.m. totstandkoming minnelijke regeling.

28-04-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen aangemeld.

11-11-2020
1

Salaris en kosten curator: p.m.

Toelichting
Salaris en kosten curator: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

28-04-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 943.496,73

11-11-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft diverse vorderingen aangemeld met een totaal (incl. kosten)
van € 943.496,73.
€ 1.116.159,73

10-02-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft diverse vorderingen aangemeld met een totaal (incl. kosten)
van € 1.116.159,73.
€ 1.192.881,73

28-04-2021
3

Toelichting
De vordering van de fiscus bedraagt ten tijde van het opstellen van dit
verslag € 1.192.881,73 (incl. kosten). De bestuurder heeft aangegeven dat
hij verw acht dat de vordering van de Belastingdienst met een substantieel
bedrag naar beneden zal w orden bijgesteld, omdat hij bezig is om alsnog
aangiftes te doen die volgens de bestuurder zouden leiden tot een forse
vermindering.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

11-11-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11-11-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

11-11-2020
1

Toelichting
De bestuurder heeft nog geen crediteurenlijst aangeleverd. De crediteuren zijn
dan ook nog niet aangeschreven.
Er is tot op heden slechts één concurrente crediteur die zich uit eigen
bew eging heeft gemeld, zijnde ING Bank (zie ook hoofdstuk 5).
2

10-02-2021
2

Toelichting
Inmiddels heeft ook het Bedrijfstakpensioenfonds zich uit eigen bew eging
gemeld met de indiening van een vordering.
De bestuurder heeft geen crediteurenlijst aangeleverd.
3

28-04-2021
3

Toelichting
Inmiddels heeft ook Technisch Bureau Bouw & Infra een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 225.772,91

11-11-2020
1

Toelichting
Zie 8.5.
€ 321.324,94

10-02-2021
2

€ 404.456,70

28-04-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-11-2020
1

Nog niet bekend.

10-02-2021
2

Gezien de omvang van de preferente vorderingen verw acht de curator niet
dat er een uitkering zal plaatsvinden aan concurrente crediteuren. Mede
gezien de stand van de faillissementsboedel verw acht de curator dat ook in
het geval dat de vordering van de Belastingdienst naar beneden w ordt
bijgesteld, er geen uitkering aan concurrente crediteuren zal kunnen
plaatsvinden.

28-04-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contact i.v.m. aanleveren crediteurenadministratie.

11-11-2020
1

Contact met crediteuren en crediteurenadministratie.

28-04-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

11-11-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

11-11-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

11-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

11-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkrijgen informatie en administratie;
- onderzoek administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- eventuele vervolgacties indien nodig.

11-11-2020
1

- w achten op reactie bestuurder;
- eventuele vervolgacties indien nodig.

10-02-2021
2

- Controle naleving betalingsregeling.

28-04-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog geen zicht op.

11-11-2020
1

Het faillissement zal eerst na ommekomst van de betalingsregeling kunnen
w orden afgew ikkeld. Deze loopt nog tot medio mei 2021. Eerst dan zal het
faillissement kunnen w orden afgew ikkeld.

28-04-2021
3

Er zijn in dit faillissement verder geen w erkzaamheden meer te verrichten. De
curator zal bezien of het aangew ezen is om na ommekomst van de
betalingsregeling tot beëindiging van dit faillissement over te gaan, of dat het
aangew ezen is om te w achten totdat ook alle w erkzaamheden in de
clusterfaillissementen zijn verricht.

10.3 Indiening volgend verslag
26-7-2021

28-04-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
N.v.t.

Bijlagen
Bijlagen

11-11-2020
1

