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R-C
Curator

mr. J.C.A.T. Frima
mr E.J. Luten

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Medisch Psychiatrisch Centrum Psytobe (‘PsyTobe’).

16-07-2020
1

Gegevens onderneming
Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

16-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen. PsyTobe hield
zich met name bezig met het voeren van een polikliniek op het gebied van
psychiatrische zorg.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 935.191,00

€ -455.965,00

€ 431.137,00

2017

€ 1.008.308,00

€ -43.561,00

€ 529.386,00

2018

€ 943.194,00

€ -99.016,00

€ 592.540,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

16-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

16-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

16-07-2020
1

€ 26.239,85

16-10-2020
2

€ 31.481,35

14-01-2021
3

€ 28.194,45

13-04-2021
4

€ 66.474,99

13-07-2021
5

Verslagperiode
van
16-6-2020

16-07-2020
1

t/m
15-7-2020
van
16-7-2020

16-10-2020
2

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

14-01-2021
3

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021

13-04-2021
4

t/m
31-3-2021
van
1-4-2021
t/m
30-6-2021

Bestede uren

13-07-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 6 min

2

20 uur 30 min

3

12 uur 24 min

4

30 uur 36 min

5

22 uur 6 min

totaal

110 uur 42 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan inventarisatie van het
actief en passief en overleg met het bestuur in dat kader. Voorts in het
bijzonder aandacht besteed aan het te gelde maken van de aangetroffen
bedrijfsmiddelen en factureren van onderhanden w erk.

16-07-2020
1

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan afw ikkeling van
verzoeken van oud-cliënten tot inzage in hun dossier, verdere afw ikkeling van
de verkoop van de aangetroffen inventaris en verdere afw ikkeling van de
debiteurenincasso. Voorts is de curator aangegeven met zijn oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

14-01-2021
3

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek en afronding van de debiteurenincasso.

13-04-2021
4

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan het finaliseren van
het rechtmatigheidsonderzoek en afronding van de debiteurenincasso.

13-07-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van SpyTobe is de heer A. Beekman. Toezichthouders zijn de heer
A. Tibben en de heer W .R. Gerritsen.

1.2 Lopende procedures

16-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er is de curator gebleken van één lopende procedure tegen een
zorgverzekeraar. PsyTobe had met die zorgverzekeraar geen overeenkomst,
maar cedeerde tot 2019 vorderingen op haar cliënten aan de zorgverzekeraar
en deed dit later op basis van lastgeving. De zorgverzekeraar heeft dit
gestopt, volgens PsyTobe ten onrechte. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een
procedure.

16-07-2020
1

Vóór faillissement is naar aanleiding van de staking van de activiteiten
besloten tot doorhaling van de procedure, w elke doorhaling daags na het
faillissement is geëffectueerd. Voor de boedel lijkt geen belang meer te liggen
bij de betreffende procedure, nu de activiteiten van PsyTobe reeds zijn
gestaakt.

1.3 Verzekeringen
PsyTobe hield de voor haar onderneming gebruikelijke verzekering aan. De
verzekeringen w orden door de curator beëindigd.

16-07-2020
1

Verzekeringen zijn door de curator beëindigd

16-10-2020
2

De curator ontving restituties van in totaal € 3.452,54 ter zake door hem
beëindigde verzekeringen.

14-01-2021
3

1.4 Huur
PsyTobe huurde voor haar activiteiten een ruimte aan het Metroplein 50 te
Rotterdam. De huur is inmiddels door de curator opgezegd. Hiertoe w erd
machtiging verkregen. De curator verw acht in de komende periode tot
oplevering van het gehuurde over te gaan.

16-07-2020
1

De curator is inmiddels overgegaan tot oplevering van het gehuurde.

16-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Daags na het faillissement heeft een bespreking met de bestuurder en tw ee
medew erkers van PsyTobe plaatsgevonden. Zij verklaarden over de oorzaak
van het faillissement desgevraagd dat w erd voorzien dat het PsyTobe als
kleine zorginstelling niet zou lukken om goede kw alitatieve zorg te kunnen
blijven verlenen binnen de huidige financiële mogelijkheden, omdat de
toegekende budgetten niet toereikend bleken om te voldoen aan de
kw alitatieve verplichtingen die aan een GGZ instelling w orden gesteld.

16-07-2020
1

Vanaf eind 2019 / begin 2020 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
voor een overname of fusie, maar zonder resultaat. Daarop is ultimo februari
2020 besloten om de activiteiten van PsyTobe tegen 1 mei 2020 te staken. Er
zijn vanaf dat moment geen nieuw e patiënten meer aangenomen en
bestaande patiënten zijn overgedragen.
Nadat een conflict rees met een leverancier van de declaratieapplicatie bleek
het niet mogelijk om op korte termijn het resterende onderhanden w erk nog te
de declareren en is het bestuur overgegaan tot aanvraag van het
faillissement.
De gevolgen van het Corona-virus hebben geleid tot een lagere omzet over de
eerste maanden van 2020 dan zonder het Corana-virus het geval zou zijn
gew eest, maar het besluit tot het beëindigen van de activiteiten van PsyTobe
is al voor de uitbraak van het Corona-virus genomen.
In de komende periode zal de curator een aanvang maken met zijn onderzoek
naar de oorzaken van het faillissement.
Het besluit om over te gaan tot staking van de activiteiten van PsyTobe lijkt in
tijd samen te vallen met het besluit van een voormalig bestuurder om zijn
activiteiten te staken. De curator onderzoekt of sprake zou kunnen zijn van
enig verband.

16-10-2020
2

De curator is aangevangen met zijn oorzakenonderzoek en verw acht zijn
voorlopige conclusies in de komende periode te kunnen bespreken met het
bestuur.

14-01-2021
3

Het is de curator gebleken dat naast de hiervoor beschreven omstandigheden
een belangrijke aanleiding c.q. oorzaak van het faillissement kan zijn gew eest
dat PsyTobe op enig moment ná de beslissing om met haar activiteiten te
staken en vóór haar faillissement niet langer over enige kredietruimte kon
beschikken, w aardoor het voor haar onder andere niet mogelijk w as om aan
haar lopende verplichtingen jegens derden en in het kader van de afw ikkeling
van haar activiteiten te voldoen. De curator doet onderzoek naar de
omstandigheden bij het beëindigen van het krediet.

13-04-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

16-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15

16-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-6-2020

6

De curator heeft het ontslag aangezegd voor van toepassing,
aangezien PsyTobe al w as overgegaan tot het ontslag van deze
medew erkers via een UW V-traject.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Vooralsnog geen.

16-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet aangetroffen.

16-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

16-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris
totaal

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een, betrekkelijk gedateerde, kantoorinventaris aangetroffen
voor circa 10 w erkplekken, w aaronder enkele spreekkamers.

16-07-2020
1

De curator heeft de bedrijfsmiddelen te gelde gemaakt door deze zaken aan te
bieden op een internetveiling.

16-10-2020
2

De curator trof in een afgesloten ruimte nog aanvullende, aldaar opgeslagen
inventaris aan. Ook deze inventaris is door de curator te gelde gemaakt door
deze zaken aan te bieden op een internetveiling.

14-01-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

16-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator verw acht de bedrijfsmiddelen in de komende periode te gelde
maken door de zaken aan te bieden op een internetveiling.

16-07-2020
1

Dit punt is afgerond.

16-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Testmaterialen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft psychologische testen aangetroffen, die w erden gebruikt voor
de activiteiten van PsyTobe.

16-07-2020
1

Ter zake het onderhanden w erk, in de zin van w erkzaamheden die ten tijde
van het faillissement nog te declareren reeds uitgevoerde w erkzaamheden
w ordt verw ezen naar 4.1 e.v.
De curator heeft de psychologische testen te gelde gemaakt.

16-10-2020
2

De koper van de testmaterialen heeft aangegeven dat een gedeelte van het
hem bij de overname voor ogen staande materiaal ontbrak bij de aan hem
geleverde zaken. De koper diende in dat kader een vordering een bij de
curator.

14-01-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator biedt de testmaterialen aan bij andere psychiatrische instellingen
en verw acht de komende periode over te gaan tot het te gelde maken
daarvan.

16-07-2020
1

Dit punt is afgerond.

16-10-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet aangetroffen.

16-07-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

16-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Gedeclareerde w erkzaamheden

€ 98.233,31

totaal

€ 98.233,31

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator trof een onderhanden w erk c.q. debiteurenportefeuille aan ter zake
reeds uitgevoerde maar niet afgeronde respectievelijk reeds afgeronde maar
nog niet gedeclareerde w erkzaamheden. De curator heeft de leverancier van
de applicatie w aarmee de declaraties w erden ingediend benaderd om het
declaratieproces af te ronden. Dat heeft erin geresulteerd dat een bedrag van
€ 98.233,31 kon w orden gedeclareerd.

16-07-2020
1

De curator is ermee bekend dat declaraties nog kunnen w orden afgekeurd. De
curator volgt dat op. De curator is er voorts mee bekend dat het zo zou
kunnen zijn dat verzekeraars nog een beroep doen op verrekening ter zake
eerder uitgekeerde voorschotten.
De curator heeft aan debiteuren een bedrag ontvangen van € 27.680,18. Ter
zake een bedrag van € 55.697,36, vorderingen op tw ee zorgverzekeraars,
w ordt een beroep gedaan op verrekening met eerder uitgekeerde verschotten.
De curator is bekend met deze verrekeningsmogelijkheden, doch is nog in
afw achting van nadere stukken ter onderbouw ing daarvan. Ter zake het
restant van € 14.855,77 volgt de curator de incasso daarvan in de komende
periode verder op.

16-10-2020
2

De curator heeft de verrekeningsmogelijkheden onderzocht en is tot de
conclusie gekomen dat de nog openstaande facturen door de betreffende
zorgverzekeraars konden w orden verrekend met nog openstaande
voorschotten die in het jaar vóór het faillissement aan PsyTobe w aren
overgemaakt.

14-01-2021
3

Het resterende debiteurensaldo ziet op vorderingen op nog één
zorgverzekeraar. De curator tracht met deze zorgverzekeraar tot een
afrekening te komen, maar de communicatie verloopt stroperig. De curator
verw acht in de komende periode tot een afrekening met deze zorgverzekeraar
te komen.
De curator is er in de afgelopen periode in geslaagd om met de enige nog
resterende zorgverzekeraar tot een concept eindafrekening te komen, dat
thans nog ter interne goedkeuring bij die verzekeraar ligt. De curator verw acht
in de komende periode het resterende bedrag te ontvangen.

13-04-2021
4

De curator heeft in de afgelopen periode het resterende bedrag van de
laatste debiteur ontvangen. Voorts heeft de curator een (bijgestelde)
afrekening opgemaakt, ingediend en ontvangen ter zake de
Beschikkingsbijdrage over 2019. Thans resteert nog de afw ikkeling van de
Beschikkingsbijdrage over 2020. De curator heeft in dat kader een
vaststellingsverzoek ingediend en is in afw achting van goedkeuring daarvan
door de NZa, alsmede de daaropvolgende uitbetaling.

13-07-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende periode zal de curator voortgaan met de debiteurenincasso en
eventueel afgekeurde declaraties opvolgen.

16-07-2020
1

In de komende periode zal de curator de beroepen op verrekening nader
beoordelen en voorts de incasso van het restant van de debiteuren opvolgen.

16-10-2020
2

In de komende periode volgt de curator de afrekening met de laatste
zorgverzekeraar verder op.

14-01-2021
3

De curator verw acht in de komende periode het resterende bedrag van de
laatste zorgverzekeraar te ontvangen.

13-04-2021
4

De curator verw acht dit punt in de komende periode af te ronden, na
ontvangst van de Beschikbaarheidsbijdrage over 2020.

13-07-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
PsyTobe hield een bankrekening aan bij ABN AMRO Bank N.V. De bankrekening
vertoonde op datum faillissement een roodstand van € 306,52.

16-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Niet van gebleken.

16-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
In onderzoek.

16-07-2020
1

Er is de curator vooralsnog niet gebleken van zekerheden.

13-04-2021
4

Er is de curator gebleken van een pandrecht op vorderingen en inventaris.

13-07-2021
5

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog niet van gebleken.

16-07-2020
1

Niet aan de orde.

13-07-2021
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet ingeroepen.

16-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet ingeroepen.

16-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet ingeroepen.

16-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

16-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie zekerheden.

16-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van PsyTobe zijn op 1 mei 2020 gestaakt. Voortzetting van de
activiteiten van de onderneming en/of een doorstart is derhalve niet aan de
orde.

16-07-2020
1

De curator heeft een regeling getroffen w aarbij cliëntgegevens in bew aring zijn
genomen door de bestuurder tevens psycholoog van PsyTobe. De curator leidt
verzoeken omtrent inzage en afgifte van dossiers van voormalig cliënten aan
hem door ter verdere afw ikkeling.

16-10-2020
2

In de afgelopen periode heeft de curator verschillende verzoeken van oudcliënten doorgeleid aan de bew aarnemer van de cliëntgegevens, die de
verzoeken op zijn beurt naar tevredenheid heeft kunnen opvolgen en
afw ikkelen.

14-01-2021
3

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de nodige fysieke administratie aangetroffen en digitale
administratie in ontvangst genomen. In de komende periode maakt de curator
een aanvang met zijn onderzoek in de administratie.

16-07-2020
1

De door de curator in ontvangst genomen administratie biedt op het eerste
gezicht inzicht in de rechten en plichten van de failliete vennootschap. De
curator onderw erpt de stukken in de komende periode aan verder onderzoek.

16-10-2020
2

De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn boekenonderzoek en laat in
dat kader een rapport opstellen door een externe deskundige. De curator
verw acht in de komende periode de uitkomsten van het boekenonderzoek met
het bestuur te bespreken.

14-01-2021
3

De curator heeft het rapport van de externe deskundige ontvangen en
bestudeerd. Naar aanleiding van de uitkomsten daarvan heeft de curator nog
enkele vragen aan de bestuurder voorgelegd, die in de afgelopen periode
genoegzaam zijn beantw oord. De curator neemt in de komende verslagperiode
zijn voorlopige standpunt in ten aanzien van de boekhoudplicht.

13-04-2021
4

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de boekhouding van de
failliete stichting voldoet aan de daaraan te stellen eisen, in de zin dat de
rechten en plichten van de failliete stichting op ieder moment inzichtelijk
w aren. De curator komt daarmee tot de conclusie dat is voldaan aan de
boekhoudplicht.

13-07-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
PsyTobe heeft jaarrekening gedeponeerd. De jaarrekening over 2017, 2018 en
2019 zijn w el opgemaakt. Op grond van artikel 2:364 lid 3 jo. 2:396 lid 1 BW
lijkt er, gezien de omvang en resultaten van PsyTobe geen sprake van een
deponeringsplicht.

16-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet aan de orde.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator verw acht in de komende periode zijn eerste bevindingen te kunnen
delen met het bestuur.

Toelichting
De curator zal aan de hand van de uitkomsten van het boekenonderzoek in de
komende periode zijn voorlopige standpunt aangaande het gevoerde beleid
innemen.

Toelichting
De curator heeft zijn boekenonderzoek afgerond (zie onder 7.1) en zal, mede
naar aanleiding van de inmiddels van het bestuur ontvangen reactie op de uit
het voornoemde boekenonderzoek voortvloeiende vragen van de curator, in
de komende periode zijn voorlopige standpunt met het bestuur delen.

Toelichting
De curator heeft zijn bevindingen in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek gedeeld met het bestuur. Daaropvolgend heeft
een afrondend gesprek plaatsgevonden. Op een aantal punten is nadere
duidelijkheid verkregen over bepaalde beleidskeuzes, w aarna de curator zich
op het standpunt heet gesteld dat van onbehoorlijk bestuur geen sprake is.

16-07-2020
1

16-10-2020
2

14-01-2021
3

13-04-2021
4

13-07-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.

Toelichting
Niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

16-07-2020
1

16-10-2020
2

13-07-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator maakt in de komende periode een aanvang met zijn onderzoek in
de door hem aangetroffen administratie.

16-07-2020
1

De curator verw acht in de komende periode zijn eerste bevindingen te kunnen
delen met het bestuur.

16-10-2020
2

De curator zal aan de hand van de uitkomsten van het boekenonderzoek en
het in dat kader door een externe deskundige op te stellen rapport in de
komende periode zijn voorlopige standpunt aangaande het gevoerde beleid
innemen.

14-01-2021
3

De curator heeft zijn boekenonderzoek afgerond (zie onder 7.1) en zal in de
komende periode zijn voorlopige standpunt met het bestuur delen. De curator
doet voorts onderzoek naar de positie en rol van ABN AMRO Bank N.V. in de
periode voorafgaand aan het faillissement.

13-04-2021
4

Uit het onderzoek van de curator is gebleken dat de positie en rol van ABN
AMRO Bank N.V. voorafgaand aan het faillissement aansloot bij haar
juridische positie ter zake. De curator beschouw t dit onderzoek derhalve als
afgerond.

13-07-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

16-07-2020
1

€ 23.262,78

16-10-2020
2

€ 26.571,20

14-01-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.377,00

16-07-2020
1

€ 37.842,00

16-10-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

16-07-2020
1

€ 16.295,00

16-10-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

16-07-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

16-07-2020
1

13

16-10-2020
2

15

14-01-2021
3

18

13-07-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 38.625,82

16-07-2020
1

€ 49.382,49

16-10-2020
2

€ 422.871,89

14-01-2021
3

€ 424.143,08

13-04-2021
4

€ 424.345,98

13-07-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de verw achte w ijze van afw ikkeling valt op dit moment nog niets te
zeggen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

14-01-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de komende periode zal de curator de ingediende vorderingen nader
inventariseren.

14-01-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

16-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator de inventaris en het aangetroffen
testmateriaal te gelde maken. De curator zal voorts de incasso van de
debiteuren bew aken en opvolgen. De curator maakt voorts in de komende
periode een aanvang met zijn onderzoek in de administratie van failliete
vennootschap.

16-07-2020
1

In de komende periode zal de curator de debiteurenincasso verder ter hand
nemen. Voorts verw acht de curator zijn eerste bevindingen ter zake zijn
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek te kunnen delen met het bestuur.

16-10-2020
2

In de komende periode w il de curator tot een afrekening komen met de laatste
debiteur/zorgverzekeraar. Voorts zal de curator aan de hand van de
uitkomsten van het boekenonderzoek in de komende periode zijn voorlopige
standpunt aangaande het gevoerde beleid innemen.

14-01-2021
3

In de komende periode verw acht de curator de laatste debiteurenbetaling te
ontvangen en dat punt af te ronden. Voorts zal de curator zijn voorlopige
standpunt in het kader van zijn rechtmatigheidsonderzoek kenbaar maken aan
het bestuur en zal hij onderzoek doen naar de positie en rol van ABN AMRO
Bank N.V. in de periode voorafgaand aan het faillissement.

13-04-2021
4

De curator is voornemens om na afw ikkeling en ontvangst van de
Beschikbaarheidsbijdrage over 2020 over te gaan tot afw ikkeling van het
faillissement.

13-07-2021
5

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

13-04-2021
4

De curator verw acht in het najaar van 2021 tot een afw ikkeling te komen.

13-07-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
16-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

13-07-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

