Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
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NL:TZ:0000063566:F001
21-08-2018

R-C
Curator

mr. B.A. Cnossen
mr F. el Houzi

Algemene gegevens
Naam onderneming
Scope Consultants B.V.

17-09-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scope Consultants
B.V., statutair gevestigd te Heenvliet, kantoorhoudende te (3208 KA)
Spijkenisse aan de Boylew eg 8. De vennootschap staat ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24435965.

17-09-2018
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister
als volgt: "De w erving en selectie van personeel alsmede het detacheren en
het ter beschikking stellen van personeel, zomede al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, de uitoefening
van een technisch adviesbureau w aaronder begrepen het inspecteren van
betonconstructies in en of langs het w ater met behulp van inspectievaartuigen,
beheer en holding activiteiten en het beleggen van gelden".

Financiële gegevens

17-09-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017
2016
2015

€ 760.844,60

€ -14.664,96

€ 153.975,44

2014

€ 1.137.055,69

€ 3.610,43

€ 246.040,90

2013

€ 1.077.440,65

€ 29.434,37

€ 247.781,69

2012

€ 874.632,76

€ 8.040,37

€ 236.941,51

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens over de jaren 2012 t/m 2015 zijn ontleend aan
gegevens uit de jaarrekeningen. De jaarrekeningen over 2016 en 2017 zouden
niet zijn niet samengesteld.

17-09-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

17-09-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

17-09-2018
1

€ 12.820,81

20-03-2019
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn de bedragen van de geïncasseerde
debiteuren op de boedelrekening ontvangen.
€ 12.820,81

02-07-2019
4

€ 13.075,17

28-11-2019
5

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een teruggaaf W et tegemoetkoming
Loondomein van de Belastingdienst ad € 254,36 ontvangen.
€ 25.526,77

22-05-2020
7

€ 34.526,77

19-08-2020
8

€ 37.526,77

16-09-2020
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-8-2018

17-09-2018
1

t/m
17-9-2018
van
18-9-2018

17-12-2018
2

t/m
16-12-2018
van
17-12-2018

20-03-2019
3

t/m
15-3-2019
van
16-3-2019

02-07-2019
4

t/m
2-7-2019
van
2-7-2019

28-11-2019
5

t/m
27-11-2019
van
28-11-2019

24-02-2020
6

t/m
23-2-2020
van
24-2-2020

22-05-2020
7

t/m
20-5-2020
van
21-5-2020

19-08-2020
8

t/m
18-8-2020
van
19-8-2020
t/m
15-9-2020

Bestede uren

16-09-2020
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 36 min

2

34 uur 48 min

3

7 uur 42 min

4

34 uur 18 min

5

14 uur 42 min

6

5 uur 48 min

7

6 uur 54 min

8

2 uur 54 min

9

1 uur 0 min

totaal

146 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden
heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen
gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid w orden ontleend. Het is
zeer w el mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers en/of andere
gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of
vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets
in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid, noch als afstand van enig recht.

17-09-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 16 mei 2008. Bestuurder en enig
aandeelhouder is Scope Holding B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van
Scope Holding B.V. is de heer Frans Huibert van Eekeren.

17-09-2018
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder zijn er geen lopende
procedures. Hiervan is tot op heden ook niet gebleken.

1.3 Verzekeringen

17-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
Failliet houdt diverse verzekeringen aan w aaronder een Ziekteverzuim, W IA,
Ongevallen, Inventaris goederen, Bedrijfsaansprakelijkheid, W egam en een
Rechtsbijstandsverzekering. De curator is in afw achting van een opgave van
de verzekeringstussenpersoon ten aanzien van de dekking.

17-09-2018
1

De verzekeringen w orden beëindigd. De curator is in afw achting van de
royementsverklaringen.

17-12-2018
2

De curator heeft de verzekeringstussenpersoon nogmaals gerappelleerd ten
aanzien van de royementsverklaringen en eventuele premierestitutie.

20-03-2019
3

De royementsverklaringen zijn ontvangen. Na verrekening van premierestitutie
met achterstallige premies resteert per saldo nog een vordering van € 3,02
van de verzekeringsmaatschappij op failliet.

02-07-2019
4

1.4 Huur
Failliet huurde bedrijfsruimte aan de Boylew eg 8 te Spijkenisse. Met machtiging
van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst op 28 augustus 2018
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, conform
het bepaalde in art 39 Fw .

17-09-2018
1

In overleg met de verhuurder is de huurovereenkomst op 30 september 2018
geëindigd. De door failliet afgegeven w aarborgsom ad € 1.875,-- is in
mindering gebracht op de openstaande huurpenningen van vóór datum
faillissement. De verhuurder heeft thans een boedelvordering ingediend van €
804,26 inclusief btw .

17-12-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder zijn de financiële problemen van
failliet ontstaan door omzetverlies in de afgelopen tw ee jaar. De klanten van
failliet zouden steeds vaker landelijke contracten afsluiten voor het inlenen van
w egverkeersleiders, brugoperators en startende w erkvoorbereiders in de
civiele techniek. Daarnaast zouden veel klanten niet binnen de gestelde
betalingstermijn betalen, of helemaal niet meer aan hun
betalingsverplichtingen voldoen. Hierdoor zou failliet niet meer aan haar eigen
lopende betalingsverplichtingen kunnen voldoen en zag de (middellijk)
bestuurder zich genoodzaakt eigen aangifte van het faillissement te doen.

17-09-2018
1

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
De curator is geen andere oorzaak gebleken.

22-05-2020
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

17-09-2018
1

Toelichting
Ten tijde van faillietverklaring w aren er volgens opgave van de bestuurder
tw ee w erknemers in dienst. Mogelijk is het dienstverband van tw ee
w erknemers reeds vóór datum faillissement geëindigd. Zekerheidshalve zijn
deze w erknemers voor zover nog vereist door de curator ontslagen.
De salarissen van de w erknemers zijn volgens opgave van het bestuur
voldaan tot en met juni 2018.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

17-09-2018
1

Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-8-2018

4

Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de w erknemers
ontslagen. Het faillissement is aangemeld bij UW V en de intake
met 3 van de 4 w erknemers heeft op 4 september 2018
plaatsgevonden.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
- Inventarisatie w erknemers;
- Machtiging ontslag w erknemers;
- Ontslagbrieven opstellen;
- Contact UW V.

17-09-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het kadaster heeft failliet geen onroerende zaken in eigendom.

17-09-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

17-09-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris van failliet bestaat uit kantoormeubilair, een printer en een
computer.

17-09-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator behartigt op grond van art. 57 lid 3 Fw . de belangen van de fiscus.
De fiscus heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw 1990 jo. art. 21 lid 2 Iw 1990 een
voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.

17-09-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Inventarisatie bedrijfsmiddelen;
- Correspondentie (middellijk) bestuurder.

17-09-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van voorraden is geen sprake.

17-09-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Bij de RDW is een opgave uit het kentekenregister opgevraagd. Hieruit volgt
dat geen kentekens op naam van failliet staan of hebben gestaan.

17-09-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Aanschrijven RDW .

17-09-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteur 1

€ 9.220,79

€ 9.220,79

Debiteur 2

€ 8.264,78

€ 0,00

Debiteur 3

€ 3.600,03

€ 3.600,03

Debiteur 4

€ 11.407,28

€ 0,00

totaal

€ 32.492,88

€ 12.820,82

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In de administratie van failliet is aangetroffen een openstaande postenlijst
w aaruit volgt dat 2 debiteuren een bedrag van € 17.485,57 zijn verschuldigd.
De curator heeft de debiteuren aangeschreven.

17-09-2018
1

Debiteur 1:
Debiteur 1 heeft de openstaande facturen ad € 9.220,79 voldaan op de
geblokkeerde rekening van failliet bij Rabobank.

17-12-2018
2

Debiteur 2:
Debiteur 2 geeft aan dat sprake zou zijn van een creditnota ad € 32.074,08,
w aarmee per saldo geen vordering op debiteur 2 zou resteren, maar debiteur
2 een vordering zou hebben op failliet. De curator heeft vorenstaande in
onderzoek.
Debiteur 3:
Uit de stukken gevoegd bij de faillissementsaanvrage volgt dat sprake is van
een vordering op debiteur 3 van € 3.600,03. Dit bedrag is door de curator
geïncasseerd.
Debiteur 4:
Uit de digitale administratie van failliet blijkt dat sprake is van een
openstaande vordering van € 11.407,28 op debiteur 4. Deze vordering komt
niet voor op de bij de faillissementsaanvrage gevoegde lijst. De curator heeft
de betreffende debiteur aangeschreven.
De geïncasseerde bedragen van debiteur 1 en 3 zijn op de boedelrekening
ontvangen.

20-03-2019
3

Debiteur 4:
Debiteur 4 heeft na diverse aanmaningen gereageerd en stelt dat in ieder
geval 3 van de 4 facturen reeds zouden zijn voldaan. De curator heeft de
debiteur om betalingsbew ijzen verzocht.
Debiteur 2:
In onderzoek.

02-07-2019
4

Debiteur 4:
Debiteur 4 heeft betalingsbew ijzen van 3 van de 4 facturen kunnen
overleggen. Uit de bankafschriften van failliet heeft de curator de betaling van
de vierde factuur kunnen traceren. Er is derhalve geen sprake meer van een
openstaande vordering.
Debiteur 2:
De gefailleerde vennootschap blijkt ineens een creditfactuur te hebben
verstrekt aan debiteur 2, w aardoor geen vordering meer zou bestaan.
Zie ook in dit verband 7.5 onbehoorlijk bestuur.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

28-11-2019
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Inventarisatie en aanschrijven debiteuren.

17-09-2018
1

- Inventarisatie en aanschrijven debiteuren;
- Onderzoek administaratie;
- Correspondentie debiteur 3 in verband met aanleveren facturen.

17-12-2018
2

- Correspondentie debiteur 4.

20-03-2019
3

- Correspondentie bestuurder en debiteur 4.

02-07-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 12.938,36

17-09-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Failliet bankierde bij de Rabobank. De Rabobank heeft uit hoofde van een
verstrekt krediet een vordering van € 12.938,36 ingediend.

5.2 Leasecontracten
In de administratie van failliet zijn aangetroffen operational
leaseovereenkomsten voor een Volksw agen Up en een Volksw agen Tiguan. De
overeenkomst voor de Volksw agen Up is op 25 februari 2014 gesloten en de
laatste termijn zou in februari 2018 zijn voldaan. De leaseovereenkomst voor
de Volksw agen Tiguan is op 18 januari 2016 gesloten. De curator doet nader
onderzoek naar de leaseovereenkomsten.

17-09-2018
1

Gebleken is dat de echtgenote van de bestuurder - die voor zover bekend niet
op de loonlijst van failliet stond - gebruik maakte van de Volksw agen Up.

17-12-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank pretendeert pandrechten op:
- alle huidige en toekomstige transportmiddelen;
- alle huidige en toekomstige inventaris.

17-09-2018
1

Onderzoek naar de pandrechten van Rabobank is niet opportuun gebleken nu
geen transportmiddelen en nagenoeg geen inventaris aanw ezig w aren.

02-07-2019
4

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
De curator heeft de gestelde zekerheden in onderzoek.

17-09-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich nog geen partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

17-09-2018
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich nog geen partijen gemeld met een beroep op
retentierechten.

17-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich nog geen partijen gemeld met een beroep op
reclamerechten.

17-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

17-09-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Correspondentie banken;
- Onderzoek leaseovereenkomsten;
- Onderzoek zekerheden Rabobank.

17-09-2018
1

- Onderzoek gebruik Volksw agen Up.

17-12-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de onderneming is niet aan de orde.

17-09-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

17-09-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

17-09-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

17-09-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

17-09-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De fysieke administratie over 2016, 2017 en 2018 is door de (middellijk)
bestuurder bij de curator afgeleverd en zal w orden onderzocht.

17-09-2018
1

In de afgelopen verslagperiode heeft een gesprek met de bestuurder over de
administratie plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zijn diverse stukken

02-07-2019
4

van het bestuur ontvangen.
De administratie lijkt vooralsnog compleet en bijgew erkt.

24-02-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: niet gedeponeerd;
2016: niet gedeponeerd;
2015: gedeponeerd 14 februari 2016, derhalve tijdig;
2014: gedpeoneerd 12 februari 2015; derhalve te laat;
2013: gedeponeerd 6 mei 2015, derhalve te laat.

17-09-2018
1

Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder zijn de jaarstukken over 2016
en 2017 niet opgemaakt.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring van de accountant w as niet vereist.

17-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De onderneming is opgericht in 2008. Een eventuele vordering uit hoofde van
de volstortingsplicht is derhalve verjaard, zodat hier geen nader onderzoek
naar zal w orden gedaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

17-09-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Uit de grootboekadministratie 2018 blijkt een rekening-courant vordering op de
bestuurder van € 162.871,22. De bestuurder is aangeschreven tot betaling
van dit bedrag.
Verder is de bestuurder aangesproken tot betaling van het bedrag ter hoogte
van een creditfactuur vlak voor faillietverklaring ad € 32.074,08 vanw ege
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De bestuurder heeft voornoemde vorderingen betw ist. Met de bestuurder is
een schikking overeengekomen w aarbij hij EUR 25.000 betaalt ter finale
kw ijting. Het bedrag ad EUR 25.000 w ordt in zes termijnen betaald. Voormelde
schikking is vastgelegd in een notariële akte. Tot op heden is een bedrag van
EUR 13.000 ontvangen; en resteert nog EUR 12.000 te ontvangen.

Toelichting
Inmiddels is totaal een bedrag van EUR 22.000 ontvangen en resteert nog EUR
3.000 te ontvangen.

Toelichting
Inmiddels is ook de laatste termijn ad EUR 3.000 op de boedelrekening
ontvangen.

17-09-2018
1

28-11-2019
5

22-05-2020
7

19-08-2020
8

16-09-2020
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

17-09-2018
1

22-05-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Verkrijgen fysieke administratie;
- Onderzoek deponering jaarrekeningen.

17-09-2018
1

- Onderzoek administratie

02-07-2019
4

- Afw ikkelen schikking bestuurder

24-02-2020
6

- Incasso termijnbetalingen schikking bestuurder

19-08-2020
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12,10

17-09-2018
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 12,10
De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van € 2.251,94. Deze
vordering is voorw erp van nader onderzoek.
€ 825,44

17-12-2018
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 21,18
Huur pand: € 804,26. De verhuurder had in eerste instantie een
boedelvordering ingediend van € 2.251,94. Het gehuurde is echter reeds op 30
september 2018 opgeleverd (en niet pas na drie maanden ex art. 39 FW op 27
november 2018). De boedelvordering van de verhuurder is mitsdien naar
evenredigheid aangepast.
€ 14.112,46

20-03-2019
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: € 32.265,85
Huur: € 804,26
Claims Agent B.V.: € 42,35
€ 14.112,46
Toelichting
De boedelvordering van het UW V bedraagt € 13.265,85.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

28-11-2019
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 25.673,32

17-09-2018
1

Toelichting
De fiscus heeft de navolgende vordering ingediend:
OB: € 13.380
LH: € 9.238
VpB: € 2.728,64
€ 47.056,64

17-12-2018
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst aanvullende
vorderingen Omzetbelasting ingediend.
€ 50.251,64

20-03-2019
3

€ 49.699,00

02-07-2019
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de amtshalve opgelegde aanslag VpB 2018
verminderd.
€ 50.814,00

28-11-2019
5

€ 51.904,00

22-05-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 18.293,26

17-09-2018
1

20-03-2019
3

Toelichting
€ 15.464,13 ex art 3:288 sub e
€ 2.829,13 ex art 66 lid 3 W W

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-09-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

17-09-2018
1

5

17-12-2018
2

9

20-03-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 37.984,04

17-09-2018
1

Toelichting
Het bedrag is inclusief de onder 5.1 genoemde bankvordering.
€ 39.394,41

17-12-2018
2

Toelichting
De door de verhuurder ingediende concurrente vordering ad € 2.642,78 is
verw ijderd van de lijst van schuldvorderingen.
€ 53.687,84

20-03-2019
3

€ 52.960,18

02-07-2019
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de vordering van de
verzekeringsmaatschappij verminderd in verband met premierestitutie.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

17-09-2018
1

Naar verw achting zal dit faillissement w orden opgeven bij gebrek aan baten.

22-05-2020
7

Dit faillissement zal w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

16-09-2020
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- inventariseren en aanschrijven crediteuren;
- verw erken ingediende vorderingen.

17-09-2018
1

- verw erken gew ijzigde huurvordering;
- verw erken ingediende vorderingen.

17-12-2018
2

- verw erken ingediende vorderingen.

20-03-2019
3

- verw erken gew ijzigde vorderingen.

02-07-2019
4

- verw erken ingediende vorderingen.

28-11-2019
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

17-09-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

17-09-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

17-09-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

17-09-2018
1

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Verkoop activa;
- Overleg pandhouder in verband met uitw inning zekerheden;
- Incasso debiteuren;
- Onderzoek leaseovereenkomsten;
- Onderzoek onrechtmatigheden/paulianeus handelen;
- Crediteurenadministratie.

17-09-2018
1

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Verkoop activa;
- Overleg pandhouder in verband met uitw inning zekerheden;
- Incasso debiteuren;
- Onderzoek onrechtmatigheden/paulianeus handelen;
- Crediteurenadministratie.

17-12-2018
2

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- afw ikkeling verzekeringen;
- Overleg pandhouder in verband met uitw inning zekerheden;
- Incasso debiteuren;
- Onderzoek onrechtmatigheden/paulianeus handelen;
- Crediteurenadministratie.

20-03-2019
3

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek debiteur Qperts;
- Onderzoek onrechtmatigheden/paulianeus handelen;
- Crediteurenadministratie.

02-07-2019
4

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek debiteur Qperts;
- Onderzoek onrechtmatigheden/paulianeus handelen;
- Crediteurenadministratie.

28-11-2019
5

- Afw ikkelen schikking bestuurder

24-02-2020
6

- Incasso termijnbetaling schikking bestuurder

19-08-2020
8

Het faillissement zal ter opheffing w orden voorgedragen.

16-09-2020
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afw ikkeling kan nog niet w orden gegeven.

17-09-2018
1

De curator verw acht het faillissement binnen enkele maanden af te w ikkelen.

19-08-2020
8

Het faillissement zal ter opheffing w orden voorgedragen.

16-09-2020
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden w orden verricht.

Bijlagen
Bijlagen

17-09-2018
1

