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

12
12-09-2019
F.10/16/64
NL:TZ:0000002660:F001
02-02-2016

R-C
Curator

mr. J.C.A.M. Los
mr P.A. Visser

Algemene gegevens
Naam onderneming
Zonw eringsbedrijf W . van der Pas B.V.

29-05-2018
7

Gegevens onderneming
Zonw eringsbedrijf W . van der Pas B.V. kantoorhouden aan de Lange
Nieuw straat 223 te 3111
AJ Schiedam statutair gevestigd te Schiedam.
De vennootschap heeft bovendien een filiaal in Zw ijndrecht aan de
Burgemeester de
Bruinelaan 50A.

29-05-2018
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Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister: het vervaardigen van- en de handel in
zonw eringen en rolluiken.
Maken (fabricage) van houten- en aluminium markiezen en de verkoop
daarvan.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2013
2014

€ 847.659,57

2015

€ 770.995,41

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 4.829,00

€ 186.647,00

€ -112.209,00

€ 109.279,00

29-05-2018
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Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
5

29-05-2018
7

Boedelsaldo
€ 13.092,82

28-08-2018
8

€ 13.092,82

13-03-2019
10

Toelichting
Naast de boedelrekening beschikt de curator over een aanvullend bedrag ter
dekking van de kosten van de procedures. Dat bedrag is beschikbaar gesteld
Dienst Justis in het kader van een garantstellingsregeling.
€ 11.585,86

12-09-2019
12

Verslagperiode
van
3-3-2018

29-05-2018
7

van
29-5-2018

28-08-2018
8

t/m
28-8-2018
van
28-8-2018

27-11-2018
9

t/m
27-11-2018
van
28-11-2018

13-03-2019
10

t/m
13-3-2019
van
14-3-2019

11-06-2019
11

t/m
12-6-2019
van
13-6-2019
t/m
9-9-2019

12-09-2019
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

7 uur 18 min

8

12 uur 52 min

9

1 uur 29 min

10

1 uur 11 min

11

1 uur 6 min

12

0 uur 6 min

totaal

24 uur 2 min

Toelichting bestede uren
Let op:
De indeling van het openbare verslag is gew ijzigd. W aar mogelijk is de tekst
uit eerdere verslagen in dit verslag gekopieerd. Bijkomen probleem is dat de
nummering van het faillissementsverslag niet juist is. Het huidige verslag had
verslag 9 moeten zijn.
Voor zover er nieuw e feiten zijn toegevoegd aan het verslag, is voorafgaand
aan de tekst vermeld "7x)".
In totaal is 192 uur en 57 minuten aan tijd in dit faillissement besteed.

29-05-2018
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8) Het totaal bedraagt thans 204 uur en 27 minuten.

28-08-2018
8

9) Het totaal gew erkte uren bedraagt nu 204 uur en 51 minuten.

27-11-2018
9

10)
Het totaal aantal gew erkte uren bedraagt nu 206 uur en 09 minuten.
Daarnaast is onder de garantstellingsregeling 47 uur en 54 minuten besteed.

13-03-2019
10

11)
Het totaal aantal gew erkte uren bedraagt nu 207 uur en 15 minuten.
Daarnaast is onder de garantstelling inmiddels 82 uur en 3 minuten besteed.
De in het 10e verslag genoemde 47 uur en 54 minuten is niet correct. Op dat
moment stond er reeds 73 uur uit.

11-06-2019
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de organisatie is mevrouw H.C.M. Immel-Kuppens. Feitelijk
leidinggevende
w as gevolgmachtigd de heer R. Immel, echtgenoot van Immel-Kuppens.
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7

1.2 Lopende procedures
De aandeelhouders hebben een procedure aangespannen tegen de vorige
eigenaren van de
onderneming. De curator onderzoekt in hoeverre de boedel deze procedure
moet overnemen.
3) Ten aanzien van dit onderdeel zal verderop verslag w orden gedaan.

29-05-2018
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1.3 Verzekeringen
In onderzoek. De curator heeft een overzicht van de lopende verzekeringen
ontvangen en
heeft deze verzekeringen opgezegd en aanspraak gemaakt op
premierestitutie.
2) De lopende verzekeringen zijn beeindigd. Aan restituties is EUR 1.543,49
ontvangen.
3) De restituties van verzekeraars zijn opgelopen tot EUR 1.748,64.

29-05-2018
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1.4 Huur
De huur is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris opgezegd
per 28 februari 2016 (pand Zw ijndrecht, Burgemeester Bruïnelaan 50a)
respectievelijk 15 maart 2016 (pand
Schiedam, Lange Nieuw straat 223).

29-05-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurders van de vennootschap bleek na de overname in juni
2014 dat er
allemaal "lijken in de kast zaten". Deze veroorzaakten een acute
liquiditeitskrapte vanaf
aanvang van de onderneming. De huidige aandeelhouders zijn van mening dat
hen een kat in de zak is verkocht.
De curator onderzoekt deze gang van zaken.
4) De curator heeft in de afgelopen periode de administratie ten tijde van de
overname intern laten onderzoeken. Los van de gang van zaken na de
overname van de onderneming, is w el duidelijk dat de situatie van de
onderneming ten tijde van de overdracht inderdaad veel minderrooskleurig
w as dan w erd voorgespiegeld.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

29-05-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

29-05-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

4-5-2016

5

Na verkregen toestemming rechter-commissaris

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel is ontslagen en het UW V is hierover geïnformeerd. Voor dit
onderdeel zijn geen
verdere w erkzaamheden voorzien.

29-05-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

29-05-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie toelichting

€ 8.470,00

totaal

€ 8.470,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De onderneming bezat een tw eetal oude bedrijfsbusjes. Daarnaast
gereedschappen voor de
vervaardiging van markiezen en dergelijke. Bovendien een geringe
show roominventaris in
beide vestigingen.
Een en ander w as onvoldoende omvangrijk om een kostbare taxatie te
rechtvaardigen.

29-05-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
7x) Inmiddels zijn diverse fiscale vorderingen ingediend. Het fiscaal
bodemvoorrecht is van toepassing..

29-05-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen bijzondere nadere w erkzaamheden voorzien.

29-05-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Nagenoeg geen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De aanw ezige voorraad w as verw aarloosbaar.

29-05-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Begrepen in koopsom geheel.

29-05-2018
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

In totaal

€ 3.959,02

totaal

€ 3.959,02

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In onderzoek.
3) Van TNT Post is een restitutie verkregen.
7) De afgelopen periode is verzocht om van de belasting de teruggave ex
artikel 29 lid 1 te
verkrijgen. De belastingdienst bleef aanvankelijk w eigeren, maar de curator
heeft goede hoop
op korte termijn de teruggave te kunnen verkrijgen.
7x) Het bedrag is ontvangen.

29-05-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa
7) Geen nadere w erkzaamheden voorzien voor dit onderdeel.

29-05-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 31.928,00

€ 675,00

€ 0,00

€ 31.928,00

€ 675,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
4) Desgevraagd gaf de bank (pandhouder) recentelijk aan dat zij nog geen
aanvang had
gemaakt met het incasseren van de vorderingen op debiteuren. De curator
heeft haar hierna
een redelijke termijn ex artikel 58 Fw gesteld tot en met 31 december 2016.
Op die w ijze w ordt voorkomen dat de w aarde van de portefeuille door de tijd
verdampt.
5) De bank heeft inmiddels haar incassow erkzaamheden afgerond en daarover
rekening en
verantw oording afgelegd.
6) De curator poogt de omzetbelasting begrepen in de niet betaalde
vorderingen terug te
krijgen bij de belastingdienst (op bases artikel 29 lid 1 w et OB). De
belastingdienst heeft het
verzoek in eerste instantie afgew ezen nu het naar haar oordeel onvoldoende
is onderbouw d.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

29-05-2018
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator onderzoekt de kw aliteit van de debiteurenportefeuille. Bovendien
w ordt bezien in
hoeverre sprake is van een rechtsgeldig pandrecht van derden. De bank stelt
zich vooralsnog op het standpunt een rechtsgeldig pandrecht te hebben.
3: De bank heeft inmiddels aangetoond een rechtsgeldig pandrecht te hebben
op de
debiteuren. De curator heeft overigens tw ijfels bij de kw aliteit van de
debiteurenportefeuille
maar ziet voor zichzelf geen rol w eggelegd bij de incasso van de debiteuren.
4) Per ultimo 2016 zal met de bank w orden bezien hoe succesvol haar
incassopogingen zijn
gew eest en bezien w orden w at er alsdan nog resteert aan vorderingen op
debiteuren. In
overleg met de rechter-commissaris zal op dat moment w orden bezien of
verdere incasso
zinvol is.
5) De curator heeft bij de belastingdienst verzocht om restitutie van de
omzetbelasting
begrepen in de niet incasseerbare vorderingen ( de zogenaamde artikel 29 lid
1 OB).
6) De curator heeft een beroep gedaan op de pandhouder en de bestuurder
om aanvullende
informatie aan te leveren.
7) Zie verder overige activa.

29-05-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 82.287,22
Toelichting vordering van bank(en)
De huisbankier heeft een vordering aangemeld van EUR 82.287,22 + PM
4) Na enkele betalingen door debiteuren (zie aldaar) is de vordering van de
bank enigszins
afgenomen. De curator zal eind december na afronding van het
debiteurenincasso de stand op
dat moment opvragen.
5) Hieromtrent is nog geen opheldering verkregen.
8) De curator heeft nogmaals navraag bij de bank gedaan naar haar huidige
positie.

5.2 Leasecontracten

29-05-2018
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5.2 Leasecontracten
Een tw eetal personenauto's bleek te zijn geleased op financial basis van de
Volksw agenbank
N.V. De curator heeft dit laten onderzoeken, maar de contracten bleken geen
overw aarde te
vertegenw oordigen. Daarop is de lessor in de gelegenheid gesteld de auto's
op te halen.
4) Deze kw estie is afgew ikkeld.

29-05-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
4) De bank heeft de gebruikelijke pandrechten.

29-05-2018
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5.4 Separatistenpositie
De bank heeft pandrecht op bedrijfsuitrusting, voorraden en vorderingen op
derden.

29-05-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
4) Eventuele aanspraken zijn door de doorstarter afgew ikkeld.

29-05-2018
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5.6 Retentierechten
4) Geen.

29-05-2018
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5.7 Reclamerechten
4) Geen.

29-05-2018
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

29-05-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bezien zal w orden met de pandhouder w ie de vorderingen op debiteuren gaat
uitw innen.
4) Overleg met de pandhouder.
5) Voor dit onderdeel zijn geen noemensw aardige w erkzaamheden meer
voorzien.

29-05-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

29-05-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

29-05-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

29-05-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Geen van de gegadigden voor de "spullen" had intersse in een daadw erkelijke
doorstart.
Enkelen zagen geen brood in het in eigen productie fabriceren terw ijl de
anderen aangaven
met het eigen personeel uit de voeten te kunnen.

29-05-2018
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6.5 Verantwoording
Geen

29-05-2018
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6.6 Opbrengst
€ 0,00

29-05-2018
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

29-05-2018
7

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

29-05-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door de bestuurder is digitale en "papieren" administratie aangeleverd. Deze
is al vluchtig
bestudeerd en de eerste vragen zijn gesteld. Hierna is aanvullende informatie
verstrekt. Een
en ander behoeft nog nadere bestudering.
2) Het boekenonderzoek is nog niet afgerond.
3) Het eerste deel van de quick-scan is afgerond en ter zake zijn reeds enkele
vragen aan de
bestuurder voorgelegd.
4) De curator blijft in overleg.
5) De curator blijft in overleg.

29-05-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
2014 op 9-11-2015
2013 op 6-6-2014
2012 op 18-12-2013
2011 op 21-3-2012
en ook de voorgaande jaren steeds tijdig.

29-05-2018
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

29-05-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De onderneming stamt uit 1960. Een eventuele vordering ter zake zou al lang
verjaard zijn.

29-05-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
3) Het betreffende onderzoek is nog niet geheel afgerond.
4) Voortzetting onderzoek, bestudering eerdere beantw oording door
bestuurder.
5) geen w ijzigingen.

29-05-2018
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
3) Het betreffende onderzoek is nog niet geheel afgerond.
4) Voortzetting onderzoek, bestudering eerdere beantw oording door
bestuurder.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

29-05-2018
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek van de nageleverde stukken.
2) In de afgelopen periode is een aanvang gemaakt met het boekenonderzoek
en zijn ter zake
vragen gesteld aan de bestuurders. De beantw oording van de vragen behoeft
nog nadere
bestudering w aarna de curator - zo mogelijk - zijn uiteindelijk standpunt zal
bepalen.
3) Voortzetting onderzoek.
4) Voortgezet onderzoek. In de afgelopen periode heeft het nader onderzoek
zich toegespitst op de gang van zaken in aanloop naar de overname door de
huidige aandeelhouders. Dit in verband met de thans gevoerde procedure.
5) De curator heeft de bestuurder reeds geconfronteerd met de uitkomsten
van het
boekenonderzoek. Besprekingen hieromtrent lopen nog.
6) Idem.
8) De curator w enst eerst de procedure zoals genoemd onder punt 9 af te
ronden
alvorens de w erkzaamheden voor dit onderdeel af te ronden.

29-05-2018
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 29.528,68

29-05-2018
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Toelichting
PM
2) Uit hoofde van de huur van een tw eetal parkeerplaatsen is een
boedelvordering ingediend
van EUR 180,00.
6)
Het UW V heeft een drietal boedelvorderingen ingediend van respectievelijk €
20.783,00 €
3.905,20 en € 2.343,24.
De hoofdverhuurder heeft een vordering ingediend van € 2.317,23.
Hiermee komt het totaal aan boedelvorderingen op € 29.528,68.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 95.578,00
Toelichting
PM
2) Inmiddels EUR 95.702,00.
3) Thans EUR 95.919,00

8.3 Pref. vord. UWV

29-05-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.911,84

29-05-2018
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Toelichting
PM
6) Het UW V heeft een tw eetal preferente vorderingen ingediend van
respectievelijk € 1.411,90
(hoog preferent) en € 7.499.94 (laag preferent).

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
PM

29-05-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
29

29-05-2018
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Toelichting
11
2) 22
3) 27
4) 28
6) 29

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 170.526,70

29-05-2018
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Toelichting
141.678,48
2) EUR 131.258,53
3) 135.864,62
4) € 165.444,15
6) € 151.087,03

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet te overzien.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

29-05-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle crediteuren zijn aangeschreven. De curator inventariseert thans w at er
binnen komt.
2) Vooralsnog geen andere w erkzaamheden voorzien dan het monitoren van
hetgeen
binnenkomt.
3) Afgezien van de nog te verw achten vorderingen van het UW V voorziet de
curator geen
grote mutaties meer.
4) Geen bijzondere w erkzaamheden voorzien.

29-05-2018
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8) Er doen zich geen w ijzigingen meer voor in de crediteurenpositie.

28-08-2018
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Boelis Company Holding B.V., de heer M.C. Visser en mevrouw E. VisserReijnen.

29-05-2018
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9.2 Aard procedures
Door de failliete onderneming is een procedure aanhangig gemaakt w egens
bedrog / dw aling
bij het aangaan van de koopovereenkomst.

9.3 Stand procedures

29-05-2018
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9.3 Stand procedures
De dagvaarding is uitgebracht. Conclusie van antw oord is genomen met daarin
een eis in
reconventie. De zaak staat voor comparitie begin april 2016.
De procedure is aangehouden tot half juni. De curator heeft verzocht voor de
periode van drie maanden ze zaak op de parkeerrol te plaatsen in afw achting
van beantw oording van vragen.
De curator heeft nog geen opinie over het al dan niet voortzetten van de
procedure. Die zal
afhangen van de antw oorden op de door de curator gestelde vragen.
3: De curator heeft na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris de
procedure
overgenomen voor zover die ziet op de eis ingesteld door de failliete
onderneming. De
procedure staat voor bepaling comparitie van de zijde van de rechtbank.
4: De procedure is in de afgelopen verslagperiode voortgezet. Het vonnis is
geagendeerd voor 21 januari 2017. Daarbij valt echter niet uit te sluiten dat de
de zaak, gezien de aard van de vorderingen, w ordt doorverw ezen naar de
sector Civiel.
Tegelijkertijd heeft de curator gedaagden in overw eging gegeven een
aanvaardbaar
schikkingsvoorstel op tafel te leggen. Aldus kan een langdurige en voor alle
partijen kostbare procedure w ellicht w orden voorkomen.
5) Gedaagden hebben een akte na tussenvonnis genomen. De curator op zijn
beurt heeft een antw oordakte na tussenvonnis genomen. De zaak staat op
roldatum 8 juni 2017 voor uitlaten gedaagden.
6) Inmiddels heeft de Rechtbank gedaagden in de gelegenheid gesteld akte te
nemen. Die
akte zal w orden genomen op 31 augustus 2017. De curator zal daarna vonnis
laten vragen.
7) Het vonnis is zojuist ontvangen. De curator bestudeert dit en beziet dan
hoe verder moet
w orden gegaan.

29-05-2018
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8) Er is een deskundige benoemd. Het betreffende voorschot is onder de
garantstelling geboekt. De vragen van de deskundige zijn beantw oord. De
deskundige zal de rapportage afronden en nadien zal de curator een conclusie
na deskundigenbericht nemen.

28-08-2018
8

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Bestudering processtukken, overleg met advocaat w ederpartij en overleg met
advocaat van de
failliete onderneming.
3) bestudering van processtukken, afstemmen met de raadslieden van overige
eisers en
stellen in de procedure.
4) Voortzetting procedure en/of voeren van schikkingsonderhandelingen.
5) De procedure is helaas nog steeds niet afgerond.
6) Afronding procedure.
7) Voortzetting procedure.
8) De kantonrechter heeft partijen geadviseerd om de kw estie te regelen. De
curator
heeft onderzocht of dit mogelijk is en heeft schikkingsvoorstellen gedaan. De
w ederpartij w enst echter de procedure voort te zetten. De
schikkingsonderhandelingen
zijn dus op niets uitgelopen.
7x) Mede op verzoek van de rechter-commissaris w ordt geprobeerd de zaak
middels mediation tot een voor alle partijen aanvaardbaar einde te brengen.
De rechtbank heeft inmiddels bij tussenvonnis een deskundige benoemd.
Nadien zal de zaak w orden voort geprocedeerd. Een uitnodiging voor
mediation is door w ederpartij verw orpen.

29-05-2018
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8) Correspondentie met deskundigen, w ederpartij en de bestuurder van Van
der Pas. Met laatste genoemde heeft overleg plaatsgehad en de vragen van
de deskundige zijn beantw oord.

28-08-2018
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9) 12 december 2018 is een bijeenkomst gepland met de deskundige en alle
stakeholders. Daarna brengt de deskundige zijn advies uit.

27-11-2018
9

10) De deskundige heeft zijn rapportage in concept naar beide raadslieden
gezonden, zodat deze gebruik kunnen maken van de mogelijkheid hier
commentaar op te leveren, voordat de deskundige zijn rapportage aanbiedt
aan de Rechtbank.

13-03-2019
10

11) De w ederpartij staat thans voor antw oordconclusie na deskundigenbericht,
w aarna een vonnis valt te verw achten.

11-06-2019
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12) Er w ordt gew acht op het vonnis. Dit zou op 4 oktober 2019 moeten
komen.

12-09-2019
12

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De nadruk ligt in deze periode op het verkopen van de activa.
De activa zijn overgedragen. Er zijn nog enkele zaken in de afw ikkeling die
aandacht vergen.
De curator concentreert zich thans op de vraag of de procedure w elke
aanhangig is gemaakt
moet w orden voortgezet of niet en vervolgens de rechtmatigheidsvragen met
betrekking tot de administratie en transacties in de periode voorafgaand aan

29-05-2018
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faillissement.
3: Het plan van aanpak is nog niet afgerond. De procedure w ordt door de
curator
overgenomen.
4)
- De procedure w ordt voortgezet en/of zal er schikkingsoverleg plaats. Het een
sluit het ander niet uit.
- Monitoring incassow erkzaamheden door pandhouder en begin januari bezien
of opvolging
door de boedel mogelijk en gew enst is.
- Zo mogelijk proberen tot een afronding te komen van het boekenonderzoek
en bespreking
van de positie van de (feitelijk) leidinggevenden.
- Dossier doornemen in verband met mogelijke "losse eindjes".
5) Geen w ijzigingen.
6) Idem.
7) idem.
8) Idem.
7x) Idem.
10) De nadruk ligt nog steeds op het afronden van de aanhangige procedures.

27-11-2018
9

11) Idem.

11-06-2019
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te overzien.
7) De verw achting is dat afw ikkeling nog geruime tijd in beslag zal nemen.
8) Idem.

29-05-2018
7

10) Idem.

27-11-2018
9

11) Idem. De procedure bemoeilijkt een vlotte afw ikkeling.

11-06-2019
11

12) Na 4 oktober 2019 w ordt w aarschijnlijk de verdere afw ikkeling in gang
gezet.

12-09-2019
12

10.3 Indiening volgend verslag
10-12-2019

10.4 Werkzaamheden overig

12-09-2019
12

10.4 Werkzaamheden overig
7x) Door de curator is een krediet verkregen onder de garantstellingsregeling
curatoren ter financiering van de procedure.

29-05-2018
7

10) De financiering van de procedure vindt grotendeels plaats vanuit de
garantstellingsregeling. Hiervoor w ordt separaat rekening en verantw oording
afgelegd.

27-11-2018
9

Bijlagen
Bijlagen

