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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F. (1)

27-12-2018
1

Gegevens onderneming
De vennootschap onder firma Ned-Hun-EU W erkdienst, kantoorhoudende te
Tieflandstraat 21, 3194 VP Hoogvliet Rotterdam, KvK-nummer 69209197. (1)

27-12-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgave van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en
voortvloeiend uit de akte van oprichting bestonden de activiteiten van de
onderneming van Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F. uit:
i. interieurreiniging van gebouw en
ii. dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
iii. uitzendbureaus
iv. uitleenbureaus
v. pakken, sorteren e.d. in loon
vi. overige gespecialiseerde reiniging van gebouw en en industriële reiniging
vii. interieurreiniging en reinigingen na brand- of w aterschade, tevens
dienstverlening aan tuinbouw en logistiek en uitzend- en uitleenbureau. (1)

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

27-12-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Vooralsnog zijn geen financiële gegevens van Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F.
bekend. (1)

27-12-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

27-12-2018
1

Toelichting
Geen (alleen tw ee vennoten). (1)

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

27-12-2018
1

Verslagperiode
van
27-11-2018

27-12-2018
1

t/m
26-12-2018
van
27-12-2018

27-03-2019
2

t/m
26-3-2019
van
27-3-2019

26-06-2019
3

t/m
26-6-2019
van
27-6-2019

26-09-2019
4

t/m
26-9-2019
van
27-9-2019

24-12-2019
5

t/m
24-12-2019
van
25-12-2019

24-03-2020
6

t/m
24-3-2020
van
25-3-2020

24-06-2020
7

t/m
23-6-2020
van
24-6-2020

22-09-2020
8

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020
t/m
22-12-2020

Bestede uren

22-12-2020
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 48 min

2

30 uur 18 min

3

7 uur 6 min

4

7 uur 6 min

5

0 uur 30 min

6

1 uur 0 min

7

0 uur 30 min

8

0 uur 42 min

9

2 uur 0 min

totaal

63 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Indien gedurende deze verslagperiode ten aanzien van een bepaald
onderw erp w erkzaamheden door de curator zijn verricht, dan kunt u dat in de
paragrafen terugvinden onder “w erkzaamheden”.

27-12-2018
1

Dit faillissement is gelieerd aan de faillissementen van de (natuurlijk) vennoten
van Ned-Hun-EU W erkdienst, w elke bij de rechtbank bekend zijn onder de
navolgende faillissementsnummers: F.10/18/464 (de heer Z. Kovacs) en
F.10/18/463 (mevrouw G. W eisz).
De inhoud van dit verslag is tot stand gekomen op basis van de eerste
bevindingen van de curator. Aan de inhoud van dit verslag kunnen door derden
geen rechten w orden ontleend. (1)

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F. heeft tw ee vennoten, de heer Z. Kovács en
mevrouw G. W eisz, w elke beide (tegelijk met Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F.) in
staat van faillissement zijn verklaard. Hun faillissementen w orden eveneens
door de curator afgew ikkeld. (1)

27-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
Onbekend. (1)

1.3 Verzekeringen

27-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
Onbekend. (1)

27-12-2018
1

1.4 Huur
De vennoten verrichten de w erkzaamheden van de VOF vanuit hun w oning te
Hoogvliet. De huurovereenkomst staat op naam van (een van de) vennoten.
De VOF is zelf niet betrokken bij een lopende huurovereenkomst. (1)

27-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De vennoten hebben het navolgende verklaard over de oorzaken van het
faillissement van de VOF:

27-12-2018
1

De VOF had (vanw ege het inhuren van personeel) een schuld bij de aanvrager
van het faillissement. De VOF heeft getracht met deze schuldeisers een
regeling te treffen, hetgeen niet is gelukt. De schuldeisers is overgegaan tot
het aanvragen van het faillissementen, hetgeen bij de vennoten niet bekend
w as. De rechtbank heeft - buiten de aanw ezigheid van de vennoten - de
faillissementen van de VOF en de vennoten uitgesproken.
De curator heeft de verklaringen van de vennoten in onderzoek.
Tijdens de eerste bespreking met de vennoten hebben de vennoten aan de
curator te kennen gegeven dat zij in verzet w ilde tegen de uitgesproken
faillissementen. Zij hebben daarvoor een advocaat in de arm genomen die een
verzetschrift heeft ingediend. Later bleek echter dat het niet mogelijk w as om
met de aanvrager van de faillissementen een regeling te treffen, reden
w aarom het verzetschrift daags voor de behandeling (die stond gepland op 20
december 2018) is ingetrokken. Thans dient de curator nog een
vervolgafspraak te hebben met de vennoten om de (verdere) gevolgen van de
faillissementen met hen te bespreken. (1)
De vennoten van Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F. hebben verklaard dat het
faillissement is veroorzaakt door ernstige miscommunicatie met de aanvrager
van het faillissement. De vennoten verkeerde in de veronderstelling dat met de
aanvrager afspraken w aren gemaakt over de betaling van de openstaande
facturen in meerdere termijnen. Deze afspraken staan echter niet op schrift,
noch hebben de vennoten kunnen aantonen dat dergelijke afspraken op
andere w ijze tot stand zijn gekomen. De aanvrager betw ist dat er nog een
betalingsregeling liep en blijft zich op het standpunt stellen dat Ned-Hun-EU
W erkdienst V.O.F. ruimschoots in verzuim verkeerde, reden w aarom de
aanvrager tot aanvraag van het faillissement is overgegaan. (2)

27-03-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De VOF heeft geen onroerende zaken in eigendom. Zij verrichte haar
activiteiten vanuit de w oning van de vennoten. De huurovereenkomst staat op
naam van de vennoten, zodat de curator constateert dat de VOF niet
betrokken is bij een lopende huurovereenkomst. (1)

27-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzoek gedaan in het Kadaster. (1)

27-12-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Vooralsnog is onbekend of de VOF bedrijfsmiddelen heeft. De vennoten
bew eren dat de VOF geen bedrijfsmiddelen heeft. Vanw ege het ingediende
verzetschrift heeft de curator ter zake zijn w erkzaamheden beperkt gehouden.
De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek verrichten naar
de verklaringen van de vennoten. (1)

27-12-2018
1

Volgens de vennoten had Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F. geen
bedrijfsmiddelen in eigendom. De vennoten van Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F.
exploiteerde de activiteiten vanuit hun gezamenlijke w oning. De curator heeft
bij een bezichtiging van die w oning kunnen vaststellen dat aldaar geen
bedrijfsmiddelen van de vennootschap aanw ezig w aren. (2)

27-03-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(Vooralsnog) niet van toepassing. (1)

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

27-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft i.v.m. het ingediende verzetschrift zijn w erkzaamheden tot
heden beperkt gehouden. In de komende verslagperiode zal de curator nader
onderzoek doen. (1)

27-12-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De vennoten hebben tijdens de eerste bespreking verklaard dat er per datum
faillissement geen onderhanden w erk w as (er w aren op dat moment geen
personeelsleden gedetacheerd bij derden). De curator dient deze verklaringen
nog nader te onderzoeken. (1)

27-12-2018
1

Volgens de vennoten had Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F. op datum
faillissement geen onderhanden w erk uitstaan, noch zaten er nieuw e
opdrachten in de pijplijn. (2)

27-03-2019
2

Ondanks diverse pogingen van de curator hebben de vennoten tot heden
geen administratie van Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F. aangeleverd. De curator
zal de vennoten oproepen voor faillissementsverhoor. (3)

26-06-2019
3

Zie hetgeen elders in het verslag staat vermeld. (4)

26-09-2019
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft i.v.m. het ingediende verzetschrift zijn w erkzaamheden tot
heden beperkt gehouden. In de komende verslagperiode zal de curator nader
onderzoek doen. (1)

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

4 auto's
totaal

Toelichting andere activa

27-12-2018
1

Toelichting andere activa
De curator is vooralsnog niet bekend met andere activa. De curator zal hier
nader onderzoek naar doen. (1)

27-12-2018
1

Gebleken is dat Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F. op datum faillissement een
viertal kentekens op naam geregistreerd had staan, zijnde voor een Citroen
Xsara, een Mercedes-Benz E 200, Mercedes-Benz S 320 en een Hyundai I30.
De tw ee Mercedes-Benz w erden via een financial leaseovereenkomst
geleased. De leasemaatschappijen hebben de verkoop van deze tw ee voertuig
zelf ter hand genomen met afdracht van een eventuele overw aarde aan de
boedel. De Citroen Xsara zou volgens de vennoten in april 2018 total loss zijn
gereden. De Hyundai I30 zou reeds ruim voor het faillissement zijn
geëxporteerd (datum onbekend). Onderbouw ing van het feit dat de Citroen
Xsara in april 2018 totall loss is gereden en dat de Hyundai I30 is
geëxporteerd ontbreken, reden w aarom de curator ten aanzien van die
voertuigen aangifte/melding heeft gedaan van vermissing.

27-03-2019
2

De curator is thans in afw achting van de verkoopopbrengst van de tw ee
Mercedes-Benz. (2)
De leasemaatschappij lijkt de Mercedes-Benz nog altijd niet te hebben
verkocht. De curator heeft de leasemaatschappij gesommeerd om nu dan
eindelijk tot verkoop over te gaan en de 'overw aarde' aan de boedel af te
dragen. (3)

26-06-2019
3

De leasemaatschappij heeft opgaaf gedaan aan de curator van de verkoop van
het voertuig. Uit die opgaaf blijkt dat de uiteindelijk gerealiseerde
verkoopopbrengst lager is dan de vordering van de leasemaatschappij. Er zal
dus geen opbrengst aan de boedel w orden afgedragen. De curator heeft deze
kw estie afgerond. (4)

26-09-2019
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft i.v.m. het ingediende verzetschrift zijn w erkzaamheden tot
heden beperkt gehouden. In de komende verslagperiode zal de curator nader
onderzoek doen. (1)

27-12-2018
1

De curator heeft overleg gevoerd met de leasemaatschappijen en de
vennoten. Voorts heeft de curator aangifte/melding van vermissing gedaan. (2)

27-03-2019
2

De curator heeft de leasemaatschappij gesommeerd tot verkoop van de
Mercedes-Benz. (3)

26-06-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het is de curator (nog) niet bekend of de VOF vorderingen op derden heeft. De
curator zal hier nader onderzoek naar doen. (1)

27-12-2018
1

Ondanks herhaalde verzoeken, beschikt de curator nog altijd niet over een
overzicht van (historische) debiteuren. Eén van de vennoten heeft inmiddels
bevestigd dat er niet meer administratie kan w orden verstrekt. De curator
constateert aldus dat er geen juiste/volledige debiteurenadministratie
aanw ezig is (zie ook verderop in het verslag). (2)

27-03-2019
2

De curator zal de vennoten oproepen voor verhoor. Zie hetgeen elders in dit
verslag staat vermeld. (3)

26-06-2019
3

Zie hetgeen elders in het verslag staat vermeld. (4)

26-09-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft i.v.m. het ingediende verzetschrift zijn w erkzaamheden tot
heden beperkt gehouden. In de komende verslagperiode zal de curator nader
onderzoek doen. (1)

27-12-2018
1

De curator heeft diverse malen overleg gevoerd met de vennoten over de
debiteurenadministratie (die thans nog altijd ontbreekt). (2)

27-03-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 92,75

27-12-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Ondanks het ingediende verzetschrift heeft de curator de bij hem bekende
banken aangeschreven met het verzoek opgaaf te doen van debet- en/of
creditsaldi. Gebleken is dat de VOF bankiert bij ING Bank. Op de zakelijke
rekening stond op datum faillissement een debetsaldo van € 92,75. De VOF
houdt ook een G-rekening aan, w elke G-rekening op datum faillissement een
creditsaldo van € 73,68 toonde. Het saldo van de G-rekening komt
(w aarschijnlijk) toe aan de Belastingdienst. (1)

5.2 Leasecontracten
Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F. w as betrokken bij ten minste tw ee financial
leaseovereenkomsten voor voornoemde tw ee Mercedes-Benz. Deze
leaseovereenkomsten zijn inmiddels beëindigd. (2)

27-03-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de bij hem bekende banken aangeschreven. (1)

27-12-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de VOF zijn per datum faillissement gestaakt. De vennoten
hebben (overigens) verklaard dat de activiteiten van de VOF reeds enkele
w eken voor het faillissement w aren gestaakt). De curator heeft die verklaring
nog in onderzoek. (1)

27-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt vooralsnog niet over de administratie van de VOF. (1)

27-12-2018
1

Ondanks herhaalde verzoeken beschikt de curator nog altijd niet over de
(volledige) administratie van Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F. De curator
vermoedt dat er geen verdere administratie van Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F.
kan w orden verstrekt. Daarmee komt de curator tot de voorlopige conclusie
dat de boekhoudplicht is geschonden, nu geen inzicht kan/kon w orden
gekregen in de vermogenstoestand van Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F. en de
administratie niet op zodanige w ijze is gevoerd dat daaruit te allen tijde de
rechten en verplichtingen van Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F. konden w orden
gekend. (2)

27-03-2019
2

De curator constateert dat niet alleen de boekhoudplicht is geschonden, maar
dat evenmin medew erking w ordt verleend aan de afw ikkeling van het
faillissement, noch inlichtingen w orden verstrekt. Dit is voor de curator reden
om de vennoten op te roepen voor faillissementsverhoor. (3)

26-06-2019
3

De vennoten zijn niet op het faillissementsverhoor verschenen. De curator
heeft ex artikel 87 Fw om inverzekerde bew aringstelling verzocht. Dat verzoek
w ordt binnenkort behandeld. In de tussentijd is er geen contact meer gew eest
met de vennoten. (4)

26-09-2019
4

De Rechtbank heeft het verzoek tot inverzekerde bew aringstelling
toegew ezen. Tot op heden heeft dat niet tot een resultaat geleid. De
inverzekerde bew aringstelling is verleend voor de periode van één jaar. De
curator zal in die periode eventuele resultaten daarvan afw achten en w aar
mogelijk daarop attenderen. (5)

24-12-2019
5

De curator is nog in afw achting van de resultaten van de inverzekerde
bew aringstelling. Tot op heden zijn er geen ontw ikkelingen. (6)

24-03-2020
6

Geen w ijzigingen. Als de inverzekerde bew aringstelling in de komende
verslagperiode niet tot een resultaat leidt, dan zal het faillissement voor
afw ikkeling w orden voorgedragen. (7)

24-06-2020
7

De eerder ingestelde IBS is niet goed door het OM in behandeling genomen.
Dat is thans alsnog gebeurd. De curator w acht de komende verslagperiode af
om te bezien of de IBS alsnog tot een resultaat leidt. (8)

22-09-2020
8

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de IBS niet tot enig resultaat geleid
en is de termijn verstreken. De curator heeft geen beroep op verlenging van
de eerder ingestelde IBS gedaan. (9)

22-12-2020
9

7.2 Depot jaarrekeningen
Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F. heeft geen deponeringsverplichting. Er zijn ook
geen jaarrekeningen gedeponeerd. (1)

27-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek. (1)
Ja
Toelichting
Op basis van het onderzoek van de curator (mede gerelateerd aan de
schending van de boekhoudplicht), komt de curator tot de voorlopige conclusie
dat de vennoten/bestuurders van Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F. hun taken
onbehoorlijk hebben vervuld. Zij zijn reeds privé aansprakelijk voor de
schulden van Ned-Hun-EU W erkdienst V.O.F., zodat de curator verder geen
actie zal ondernemen. (2)

7.6 Paulianeus handelen

27-12-2018
1

27-03-2019
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek. (1)
Ja

27-12-2018
1

27-03-2019
2

Toelichting
De curator heeft zijn tw ijfels bij de vermissing van tw ee van de vier voertuigen,
reden w aarom hij daarvan aangifte/melding van vermissing heeft gedaan. De
curator zal hieronder vooralsnog geen verdere actie ondernemen. (2)

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek moet nog aanvangen. (1)

27-12-2018
1

Het rechtmatigheidsonderzoek (dat summier heeft plaatsgevonden) is
afgerond. (2)

27-03-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
(Vooralsnog) geen. (1)

27-12-2018
1

Uitvoering en afronding rechtmatigheidsonderzoek. (2)

27-03-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 27,23

27-12-2018
1

Toelichting
ClaimsAgent B.V. heeft een boedelvordering uit hoofde van het gebruik van de
w ebsite w w w .crediteurenlijst.nl.
Aangezien de VOF niet betrokken w as bij lopende huurovereenkomsten, noch
personeel in dienst heeft, verw acht de curator geen andere boedelvorderingen
(met uitzondering van het salaris curator). (1)
€ 105,88

27-03-2019
2

€ 139,15

26-06-2019
3

€ 142,18

26-09-2019
4

€ 145,20

24-12-2019
5

€ 0,00

22-12-2020
9

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de boedelvordering van ClaimsAgent die
ziet op de vorderingen van de VOF via de boedels van de vennoten voldaan
(9)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

27-12-2018
1

Toelichting
De curator heeft de Belastingdienst verzocht opgaaf te doen van de preferente
vorderingen. (1)
€ 31.253,00

27-03-2019
2

€ 41.367,00

26-06-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

27-12-2018
1

Toelichting
Aangezien de VOF geen personeel in dienst heeft, verw acht de curator geen
preferente vordering van het UW V. (1)

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00
Toelichting
Een van de crediteuren van de VOF heeft een vordering ter verificatie
ingediend met een beroep op preferentie. De curator heeft die preferentie nog
in onderzoek.
De curator is inmiddels ook bekend met de preferente vordering van de
aanvrager van het faillissement, echter die vordering w as ten tijde van
verslaglegging nog niet verw erkt in de crediteurenlijsten van de curator en zal
daarom in het volgende verslag w orden vermeld. (1)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27-12-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

27-12-2018
1

Toelichting
De curator heeft nog niet alle crediteuren van de VOF kunnen aanschrijven. (1)
31

27-03-2019
2

34

26-06-2019
3

35

26-09-2019
4

36

24-12-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 70.410,15

27-12-2018
1

Toelichting
De curator heeft nog niet alle crediteuren van de VOF kunnen aanschrijven. (1)
€ 234.315,20

27-03-2019
2

€ 244.457,70

26-06-2019
3

€ 245.215,25

26-09-2019
4

€ 245.343,00

24-12-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Als de VOF geen vermogen heeft (zoals verklaard door de vennoten), dan zal
het faillissement van de VOF w egens gebrek aan baten w orden afgew ikkeld.
(1)

27-12-2018
1

Gezien het ontbreken van enig boedelactief, verw acht de curator dat dit
faillissement w egens gebrek aan baten zal w orden opgeheven. (2)

27-03-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Faciliteren indienen vorderingen. (1)

27-12-2018
1

De curator heeft de schuldenlast nader in kaart gebracht. (2)

27-03-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslagperiode richten op de navolgende
zaken:
- Faciliteren indienen vorderingen crediteuren;
- Administratie opvragen;
- Voortzetten faillissementsonderzoek;
- Aanvang rechtmatigheidsonderzoek. (1)

27-12-2018
1

- Monitoren verkooptraject geleasede voertuigen. (2)

27-03-2019
2

De curator zal de vennoten oproepen voor faillissementsverhoor w egens
schending van de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen en het niet
mee w erken aan de afw ikkeling van het faillissement. (3)

26-06-2019
3

De curator heeft een verzoek tot inverzekerde bew aringstelling verzocht. Dat
zal op korte termijn w orden behandeld. (4)

26-09-2019
4

Het verzoek tot inverzekerde bew aringstelling is toegew ezen en verleend voor
de periode van één jaar. De curator zal in die periode eventuele resultaten
afw achten en mogelijk daarop attenderen. De curator heeft alle andere
w erkzaamheden in het faillissement afgerond. (5)

24-12-2019
5

De curator is nog in afw achting van de resultaten van de inverzekerde
bew aringstelling. Tot op heden zijn er geen ontw ikkelingen. (6)

24-03-2020
6

Geen w ijzigingen. Als de inverzekerde bew aringstelling in de komende
verslagperiode niet tot een resultaat leidt, dan zal het faillissement voor
afw ikkeling w orden voorgedragen. (7)

24-06-2020
7

De eerder ingestelde IBS is niet goed door het OM in behandeling genomen.
Dat is thans alsnog gebeurd. De curator w acht de komende verslagperiode af
om te bezien of de IBS alsnog tot een resultaat leidt. (8)

22-09-2020
8

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de IBS niet tot enig resultaat
geleid. De curator heeft geen beroep op verlenging van de eerder ingestelde
IBS gedaan. Hiermee zijn alle w erkzaamheden verricht. De curator zal de
rechter-commissaris bij indiening van dit verslag verzoeken het faillissement
voor opheffing w egens de toestand van de boedel bij de rechtbank voor te
dragen. (9)

22-12-2020
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator streeft naar een voortvarende afw ikkeling van het faillissement. (1)

27-12-2018
1

Eerste kw artaal 2021 (9)

22-12-2020
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Afw ikkeling faillissement (9)

Bijlagen
Bijlagen

22-12-2020
9

