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Algemene gegevens
Naam onderneming
W .S.R. Rotterdam B.V.

07-11-2019
1

Gegevens onderneming
W .S.R. Rotterdam B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende
aan de Adriaen Banckertstraat 12 te (3115 JE) Schiedam (KvK-nummer:
24257952).

07-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Het uitvoeren van scheepsreparaties,
scheepsonderhoud en constructiew erkzaamheden, alsmede het verzorgen van
leveranties van goederen en diensten aan de scheepvaart (zow el binnenvaart
als zeevaart)".

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 293.753,00

€ 1.335,00

€ 129.256,00

2017

€ 212.687,00

€ 41.062,00

€ 114.074,00

Toelichting financiële gegevens

07-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De curator benadrukt dat de informatie in dit faillissementsverslag, in het
bijzonder de financiële informatie (indien van toepassing), onderw erp van
nader onderzoek is. In een later stadium kan blijken dat deze informatie
geheel of gedeeltelijk moet w orden aangepast. Over de juistheid en
volledigheid van de in dit verslag opgenomen informatie kan (vooralsnog) geen
uitspraak w orden gedaan.

07-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

07-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

07-11-2019
1

€ 0,00

06-05-2020
3

€ 177,19

06-08-2020
4

€ 161,29

30-07-2021
8

€ 145,39

29-10-2021
9

€ 129,49

11-02-2022
10

€ 118,89

11-05-2022
11

Verslagperiode
van

07-11-2019
1

8-10-2019
t/m
6-11-2019
van
7-11-2019
t/m
6-2-2020

06-02-2020
2

van

06-05-2020
3

7-2-2020
t/m
5-5-2020
van

06-08-2020
4

6-5-2020
t/m
5-8-2020
van

05-11-2020
5

6-8-2020
t/m
4-11-2020
van

02-02-2021
6

5-11-2020
t/m
28-1-2021
van

30-04-2021
7

29-1-2021
t/m
29-4-2021
van

30-07-2021
8

30-4-2021
t/m
29-7-2021
van

29-10-2021
9

30-7-2021
t/m
28-10-2021
van

11-02-2022
10

29-10-2021
t/m
10-2-2022
van

11-05-2022

11

11-2-2022
t/m
10-5-2022
van

10-08-2022
12

11-5-2022
t/m
9-8-2022
van

10-11-2022
13

10-8-2022
t/m
9-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 30 min

2

3 uur 24 min

3

2 uur 18 min

4

12 uur 12 min

5

16 uur 54 min

6

8 uur 30 min

7

2 uur 0 min

8

7 uur 48 min

9

17 uur 18 min

10

8 uur 54 min

11

8 uur 12 min

12

21 uur 0 min

13

4 uur 6 min

totaal

121 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 8,5 uur.

07-11-2019
1

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 14,60 uur.

06-02-2020
2

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 16,90 uur.

06-05-2020
3

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 29,10 uur.

06-08-2020
4

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 46,00 uur.

05-11-2020
5

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 54,50 uur.

02-02-2021
6

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 56,50 uur.

30-04-2021
7

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 64,30 uur.

30-07-2021
8

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 81,60 uur.

29-10-2021
9

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 90,50 uur.

11-02-2022
10

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 98,70 uur.

11-05-2022
11

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 119,70.

10-08-2022
12

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 123,10.

10-11-2022
13

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
W .S.R. Rotterdam B.V. is op 11 juli 1996 opgericht. Bestuurder en enig
aandeelhouder van W .S.R. Rotterdam B.V. is de heer R. (Robèr) Brouw er. De
ondernemingsactiviteiten van W .S.R. Rotterdam B.V. bestonden (hoofdzakelijk)
uit het inkopen van goederen en diensten voor klanten op ad hoc basis.

07-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
De curator is tot op heden niet bekend met betrokkenheid van W .R.S.
Rotterdam B.V. bij lopende procedures. Het bestuur heeft verklaard dat de
vennootschap niet bij lopende procedures is betrokken.

07-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator is tot op heden niet bekend met verzekeringen op naam van W .S.R.
Rotterdam B.V. Het bestuur heeft verklaard dat er geen verzekeringen op
naam van W .S.R. Rotterdam zijn afgesloten. Indien daarvan alsnog blijkt, zal
de curator deze opzeggen.

07-11-2019
1

1.4 Huur
W .S.R. had vestiging op een kantoorlocatie in Schiedam aan de Adriaen
Banckertstraat 12 te (3115 JE) Schiedam die niet door haarzelf maar door een
houdstervennootschap van de bestuurder van W .S.R. Rotterdam B.V. w erd
gehuurd. Deze houdstervennootschap zou de huurtermijnen tot op heden
steeds tijdig voldoen en W .S.R. Rotterdam B.V. zou in dat verband geen
verplichtingen hebben. De curator is overigens niet van (andere)
huurovereenkomsten met W .S.R. Rotterdam B.V. als huurder gebleken. Indien
daarvan alsnog blijkt, zullen deze w orden opgezegd.

07-11-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van W .S.R. Rotterdam B.V. heeft omtrent de toedracht en
oorzaken van het faillissement het volgende verklaard. In het verleden zou
W .S.R. Rotterdam B.V. als gedaagde betrokken zijn gew eest bij een procedure,
tegen haar aanhangig gemaakt door een klant uit Finland w iens goederen
W .S.R. Rotterdam B.V. te laat heeft geleverd. Het geschil met deze klant zou na
het uitbrengen van de dagvaarding door middel van een
vaststellingsovereenkomst zijn beëindigd. Ter zake van de procedure heeft
W .S.R. Rotterdam zich laten bijstaan door E-Legal Incasso Advocaten, met w elk
kantoor onenigheid zou hebben bestaan over de hoogte van de in rekening
gebrachte honoraria in verhouding tot de geleverde diensten. W .S.R.
Rotterdam B.V. zou op enig moment een betalingsregeling zijn
overeengekomen om de honoraria in termijnen te voldoen. Uit dien hoofde
moest een termijn van EUR 1.650 w orden betaald die W .S.R. Rotterdam B.V.
niet tijdig heeft voldaan. E-Legal Incasso Advocaten zou hierop het
faillissement van W .S.R. Rotterdam B.V. hebben aangevraagd, daarbij gebruik
makend van de steunvordering van de Finse klant. Ter zitting zou de
bestuurder van W .S.R. Rotterdam B.V. nog hebben aangeboden ter plekke in
ieder geval de helft van de openstaande termijn te betalen, maar daarmee zou
de aanvrager w egens een slecht betalingsverleden geen genoegen hebben
w illen nemen. W .S.R. zou voor het overige geen betalingsproblemen hebben.
De curator betrekt een en ander in zijn oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

07-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

07-11-2019
1

De curator is niet gebleken van personeel. De bestuurder van W .S.R.
Rotterdam B.V. heeft verklaard dat er in het verleden w el w erknemers in dienst
zijn gew eest, maar de dienstverbanden regelmatig zijn geëindigd zonder dat
daaronder voor W .S.R. Rotterdam B.V. nog (betalings)verplichtingen
bestonden. De laatste w erknemer zou in januari 2015 uit dienst zijn getreden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

07-11-2019
1

0
Toelichting
Zie toelichting onder 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Contact bestuurder.

07-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

07-11-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing. De beperkte bedrijfsmiddelen die W .S.R. Rotterdam B.V.
voor haar ondernemingsactiviteiten (zie ook onder 1.1) nodig had (computer,
telefoon, bureau) zijn volgens de bestuurder gefaciliteerd vanuit diens
houdstervennootschap.

07-11-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

07-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurder van W .S.R. Rotterdam B.V. heeft verklaard dat op het moment
van faillietverklaring nog slechts één niet-afgeronde opdracht voor een klant
bestond. Het betreft de levering van scheepsonderdelen aan een Russische
partij aan het eind van 2019 of begin 2020, ter zake w aarvan reeds een
aanbetaling heeft plaatsgevonden en w aarmee in potentie een omzet van EUR
39.000 (inclusief de reeds ontvangen aanbetaling) zou zijn gemoeid. De
curator treedt met de bestuurder van W .S.R. Rotterdam B.V. in overleg over de
mogelijkheden om deze opdracht in het belang van de gezamenlijke
crediteuren alsnog buiten de boedel om uit te voeren.

07-11-2019
1

De bestuurder heeft op verzoek van de curator contact gezocht met de
Russische partij om te bezien of er nog behoefte bestaat aan uitvoering van de
niet-afgeronde opdracht. Op basis van de respons zal w orden bepaald of en in
hoeverre uitvoering in het belang van de boedel is.

06-02-2020
2

Uit het contact is niets voortgekomen en de verw achting is gerechtvaardigd
dat deze partijen de benodigde goederen elders heeft betrokken. De curator
laat een en ander om die redenen rusten.

06-05-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Contact bestuurder, bestudering stukken.

07-11-2019
1

Contact bestuurder.

06-02-2020
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

De curator is gebleken dat op de (geblokkeerde) bankrekening van failliet bij
ABN AMRO Bank N.V. door een incassokantoor een bedrag van in totaal EUR
650,03 is gestort. Het incassokantoor zou dit bedrag namens de bank bij de
bestuurder van failliet in persoon hebben geïncasseerd uit hoofde van een
persoonlijke borgstelling voor het bankkrediet en abusievelijk op de
geblokkeerde bankrekening hebben afgedragen. De curator vraagt de bank
het bedrag op de faillissementsrekening over te maken.

06-08-2020
4

De curator heeft de bank aangeschreven tot betaling van het bedrag van EUR
650,03 op de faillissementsrekening en is in afw achting van betaling en/of
reactie.

05-11-2020
5

De bank heeft zich bij monde van het incassokantoor tegen de opvordering
van het bedrag verzet. Voortzetting van de discussie is niet in het belang van
de boedel, zodat de curator dit punt als afgerond beschouw t.

02-02-2021
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

07-11-2019
1

Correspondentie bank.

05-11-2020
5

Correspondentie incassokantoor.

02-02-2021
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De bestuurder van W .S.R. Rotterdam B.V. heeft verklaard dat er nog een
beperkte debiteurenpositie zou bestaan. De curator zal de aanstaande
verslagperiode gebruiken om deze te inventariseren en zo mogelijk tot inning
over te gaan.

07-11-2019
1

De curator staat in contact met de bestuurder om toegang te krijgen tot het
online boekhoudprogramma om zo onder andere de (precieze)
debiteurenpositie van W .S.R. Rotterdam B.V. uit te kunnen lezen. De
verw achting is dat deze informatie de aanstaande verslagperiode w ordt
ontsloten en eventuele debiteuren kunnen w orden aangeschreven.

06-05-2020
3

De debiteuren zijn aangeschreven. De meeste debiteuren hebben gereageerd
en genoegzaam laten zien dat zij failliet niets meer zijn verschuldigd. Van één
debiteur w ordt nog op reactie gew acht. De curator verw acht de
debiteureninning de aanstaande verslagperiode te kunnen afronden.

06-08-2020
4

De curator heeft de debiteureninning afgerond.

05-11-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Contact bestuurder.

07-11-2019
1

Contact bestuurder.

06-05-2020
3

Contact bestuurder, aanschrijving en contact debiteuren.

06-08-2020
4

Contact debiteur.

05-11-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
De curator is gebleken van een lease- en onderhoudsovereenkomst met Itec
B.V. ter zake van een printer en heeft deze beëindigd tegen de rechtens eerst
mogelijke datum. De curator staat in contact met Itec B.V. en de bestuurder
van W .S.R. Rotterdam B.V. om het voortgezet gebruik dan w el ophalen van de
printer af te stemmen.

07-11-2019
1

In onderling overleg tussen de bestuurder en Itec B.V. is de printer op 8
november 2019 afgehaald. De curator is in het bezit van een pakbon met
afgiftebew ijs.

06-02-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

07-11-2019
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact bestuurder, contact leasemaatschappij.

07-11-2019
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging

07-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

07-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

07-11-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

07-11-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

07-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van W .S.R. Rotterdam B.V. heeft ter gelegenheid van de eerste
bespreking zijn fysieke administratie overhandigd. De curator heeft daarnaast
de beschikbare administratie bij de (voormalig) boekhouder van W .S.R.
Rotterdam B.V. opgevraagd en betrekt een en ander in zijn onderzoek.

07-11-2019
1

De curator is bezig zich in overleg met de bestuurder toegang te verschaffen
tot de online boekhouding van W .S.R. Rotterdam B.V. om deze naast de reeds
beschikbare administratie in zijn onderzoek te kunnen betrekken.

06-05-2020
3

De (financiële) administratie van failliet is uit de online boekhouding gehaald en
in het onderzoek betrokken.

06-08-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: gedeponeerd op 16 december 2016 (tijdig)
2016: vastgesteld en/of gedoneerd op 13 april 2018 (niet tijdig)
2017: niet gedeponeerd

07-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W .S.R. Rotterdam B.V. is gezien haar omvang van de verplichtingen van artikel
2:393 BW vrijgesteld.

07-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:307 BW is een eventuele
vordering ex artikel 2:193 BW verjaard.

07-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

07-11-2019
1

De curator heeft een en ander in onderzoek.

Toelichting

05-11-2020
5

Zie hierna onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid).

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

07-11-2019
1

De curator heeft een en ander in onderzoek.

Nee
Toelichting
Zie hierna onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

05-11-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator bestudeert de beschikbare administratie en deelt zijn bevindingen
met de rechter-commissaris. De curator richt erop het
rechtmatigheidsonderzoek de aanstaande verslagperiode af te ronden.

06-08-2020
4

De curator heeft zijn bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld en
vraagt het bestuur op enkele punten om een toelichting.

05-11-2020
5

De curator heeft zijn (voorlopige) bevindingen aan het bestuur voorgelegd en
is nog in afw achting van een reactie alvorens eventueel verdere actie te
ondernemen.

02-02-2021
6

Het bestuur heeft na lange tijd op 31 maart 2021 slechts summier op de
bevindingen van de curator gereageerd en om uitstel tot 31 juli a.s. verzocht.
De curator heeft het bestuur tot voortvarendheid gemaand door tot 14 mei a.s.
de tijd voor een inhoudelijke reactie te geven en overlegt bij blijvende
vertraging met de rechter-commissaris.

30-04-2021
7

De bestuurder heeft gereageerd. De reactie is (vooralsnog) niet toereikend en
geeft aanleiding tot nieuw e vragen, zodat de curator zijn onderzoek de
aanstaande verslagperiode voortzet.

30-07-2021
8

W egens schending van de deponeringsplicht maar naar de mening van de
curator ook w egens schending van de administratieplicht en overigens is
sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator stelt zich daarnaast en voor zover
nodig op het standpunt dat een aantal betalingen aan de bestuurder in
persoon en het gelieerde Jeffrey Holding B.V. onverschuldigd dan w el
paulianeus is gew eest. De curator gebruikt de aanstaande verslagperiode om
te bezien of opportuun is deze conclusies ten behoeve van de gezamenlijke
crediteuren na te volgen en zoekt w aar nodig overleg met de de rechtercommissaris.

29-10-2021
9

Idem.

11-02-2022
10

De bestuurder heeft mede namens Jeffrey Holding B.V. een advocaat
ingeschakeld, van w ie inmiddels een reactie op de rechtmatigheidsbevindingen
van de curator is ontvangen. De curator heeft een en ander in behandeling en
overlegt zo nodig met de rechter-commissaris

11-05-2022
11

De curator heeft gereageerd op de reactie van de advocaat van de bestuurder
en Jeffrey Holding B.V. en gevraagd om reactie op korte termijn om het vervolg
te kunnen bepalen.

10-08-2022
12

Idem.

10-11-2022
13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact bestuurder, contact boekhouder, bestudering ontvangen stukken en
informatie.

07-11-2019
1

Contact bestuurder, bestudering administratie.

06-05-2020
3

Contact bestuurder, bestudering administratie.

06-08-2020
4

Bestudering administratie, onderzoek.

05-11-2020
5

Bestudering administratie, correspondentie bestuur.

02-02-2021
6

Correspondentie bestuur.

30-04-2021
7

Correspondentie bestuur.

30-07-2021
8

Contact bestuur, bestudering ontvangen administratie, contact bank.

29-10-2021
9

Contact (advocaat) bestuurder.

11-05-2022
11

Contact (advocaat) bestuurder, correspondentie.

10-08-2022
12

Contact (advocaat) bestuurder, correspondentie, onderzoek.

10-11-2022
13

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De bestuurder heeft verklaard dat W .S.R. Rotterdam B.V. geen openstaande
belastingschulden heeft.

8.3 Pref. vord. UWV

07-11-2019
1

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

07-11-2019
1

Niet van toepassing (zie onder 2).

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

07-11-2019
1

De curator is vooralsnog niet van preferente crediteuren gebleken.

€ 1.819,74

06-08-2020
4

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend
ter zake van de aanvraagkosten.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

07-11-2019
1

16

06-02-2020
2

19

06-05-2020
3

30

06-08-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 185.095,05

07-11-2019
1

€ 291.296,97

06-02-2020
2

€ 298.717,60

06-05-2020
3

€ 347.354,34

06-08-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan over de verw achte w ijze van afw ikkeling in dit stadium van het
faillissement nog geen uitspraken doen.

07-11-2019
1

Bij de huidige stand van informatie w ordt verw acht dat geen uitkering aan
concurrente crediteuren zal kunnen w orden gedaan.

06-05-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contact crediteuren, inventarisatie administratie.

07-11-2019
1

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 de aanstaande verslagperiode (onder andere) gebruiken om:

07-11-2019
1

met de bestuurder van W .S.R. Rotterdam B.V. in gesprek te treden over
mogelijke afronding van nog niet volledig uitgevoerde opdrachten;'
de debiteurenpositie van W .S.R. Rotterdam B.V. te inventariseren en zo
mogelijk tot inning over te gaan;
de schuldenlast van W .S.R. Rotterdam B.V. nader te inventariseren;
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek opstarten.
de schuldpositie van W .S.R. Rotterdam B.V. verder in kaart te brengen en
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.
De curator zal de aanstaande verslagperiode (onder andere) gebruiken om:

06-05-2020
3

de debiteureninning aan te vangen en zo mogelijk af te ronden;
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.
De curator zal de aanstaande verslagperiode (onder andere) gebruiken om:
de debiteureninning zo mogelijk af te ronden;

06-08-2020
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het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zo mogelijk af te ronden.
De curator zal de aanstaande verslagperiode (onder andere) gebruiken om
ABN AMRO tot betaling te bew egen (zie 3.8 (Andere activa)) en het bestuur om
een toelichting op zijn bevindingen te vragen.

05-11-2020
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De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om het
rechtmatigheidsonderzoek verder te brengen en zo mogelijk af te ronden (zie
hiervoor onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid)).

02-02-2021
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De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om het
rechtmatigheidsonderzoek verder te brengen en zo mogelijk af te ronden (zie
hiervoor onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid)).

30-04-2021
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De curator zet zijn rechtmatigheidsonderzoek de aanstaande verslagperiode
voort (zie hiervoor onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid)) en rondt zo mogelijk
af.

30-07-2021
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Idem.

29-10-2021
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Idem.

11-02-2022
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Idem.

11-05-2022
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Idem.

10-08-2022
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Idem.

10-11-2022
13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan vooralsnog geen uitspraken doen over de verw achte duur van
afw ikkeling.

07-11-2019
1

Zodra de onder 10.1 (Plan van aanpak) genoemde punten zijn afgerond, kan
het faillissement w orden afgew ikkeld.

05-11-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
10-2-2023

10-11-2022
13

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

07-11-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

