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Algemene gegevens
Naam onderneming
ECP Holding B.V.

19-08-2020
1

Gegevens onderneming
ECP Holding B.V. (hierna ook te noemen: ‘de Vennootschap’) is opgericht bij
akte die op 10 juli 2019 is verleden. De aandelen w orden gehouden JPC
Holding B.V. (vijftig aandelen) en B.B.C. Holding B.V. (ook vijftig aandelen). Aan
de verplichting tot volstorting zou zijn voldaan door inbreng in en overdracht
aan de Vennootschap van aandelen in het kapitaal van European Credit
Partners N.V. Hoew el uit de inschrijving in het handelsregister er niet van is
gebleken dat na oprichting aan de verplichting tot volstorting is voldaan, gaat
de curator hier w el van uit. Uit het aandeelhoudersregister van European
Credit Partners N.V. volgt dat 30.000 aandelen in haar kapitaal op 11 juli 2019
zijn geleverd aan ECP Holding B.V.
Het bestuur over de Vennootschap w ordt gevoerd door haar aandeelhouders,
JPC Holding B.V en B.B.C. Holding B.V., die ieder zelfstandig bevoegd zijn. De
Vennootschap houdt kantoor aan de Jupiterstraat 24 te (3054 W H) Rotterdam;
het huisadres van de bestuurder van één van de aandeelhouders.

Activiteiten onderneming

19-08-2020
1

Activiteiten onderneming
In het handelsregister is opgegeven dat de activiteiten bestaan uit het houden
van beleggingen in vaste activa / het zijn van houdster- en
financieringsmaatschappij. De Vennootschap is – zoals door het bestuur
toegelicht – louter opgericht om een w ijziging van de aandeelhoudersstructuur
door te voeren. Tot het moment van oprichting van de Vennootschap w erden
de aandelen in European Credit Partners N.V. gehouden door Hartenlust Group
B.V., JPC Holding B.V. en B.B.C. Holding B.V. Omdat het in het kader van het
aantrekken van nieuw e financiering door European Credit Partners N.V. minder
w enselijk w erd geacht dat Hartenlust Group B.V. nog als aandeelhouder
betrokken w as, zou zijn besloten de aandelen van deze partij te kopen. Er is
niet voor gekozen om de aandelen direct aan JPC Holding B.V. en B.B.C.
Holding B.V. te verkopen doch er is een nieuw e (tussen-)
houdstermaatschappij opgericht. Aan die nieuw e houdstermaatschappij (de
Vennootschap) zijn door de drie aandeelhouders de aandelen in European
Credit Partners N.V. overgedragen zodat de Vennootschap enig
aandeelhouder is gew orden.

19-08-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

Toelichting financiële gegevens
Er is nog nauw elijks financiële informatie over de Vennootschap bekend. De
administratie zou w orden gevoerd via het boekhoudprogramma Exact.
Inmiddels is met deze partij overeenstemming bereikt over het verstrekken
van een zgn ‘dump’. Dit heeft enige voeten in de aarde gehad, zodat
onderzoek nog niet heeft kunnen plaatsvinden.

19-08-2020
1

In de verslagperiode is duidelijk gew orden dat de oorspronkelijk door
leverancier Exact afgegeven dump sterk verouderde en niet relevante
informatie bevatte. Recentelijk is echter de juiste omgeving ter beschikking
gesteld. De aldus verkregen stukken w orden bestudeerd.

25-11-2020
2

De ontvangen administratie heeft (vrijw el) louter betrekking op de gelieerde
rechtspersonen.

29-12-2020
3

De administratie is bijzonder beperkt van omvang en ziet hoofdzakelijk op de
rekening-courant overeenkomst die met European Credit Partners N.V. heeft
bestaan.

21-09-2021
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

19-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

19-08-2020
1

Verslagperiode
van

19-08-2020
1

7-7-2020
t/m
31-7-2020
van

25-11-2020
2

1-8-2020
t/m
31-10-2020
van

29-12-2020
3

1-11-2020
t/m
30-11-2020
van

31-03-2021
4

1-12-2020
t/m
28-2-2021
van

30-06-2021
5

1-3-2021
t/m
31-5-2021
van

21-09-2021
6

1-6-2021
t/m
31-8-2021
van

01-12-2021
7

1-9-2021
t/m
30-11-2021
van
1-12-2021
t/m
18-2-2022

22-02-2022
8

van

17-05-2022
9

19-2-2022
t/m
15-5-2022
van

17-08-2022
10

16-5-2022
t/m
31-7-2022
van

17-11-2022
11

1-8-2022
t/m
31-10-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 0 min

2

2 uur 48 min

3

0 uur 30 min

4

0 uur 42 min

5

2 uur 30 min

6

0 uur 1 min

7

0 uur 36 min

8

0 uur 6 min

9

0 uur 1 min

10

0 uur 6 min

11

0 uur 54 min

totaal

14 uur 14 min

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden zijn voornamelijk verricht door een juridisch medew erker
en hebben met name gezien op onderzoek naar de (on-)mogelijkheid voor
derden om inzage te krijgen in de administratie van de Vennootschap.
Daarnaast is er in beperkte mate gecommuniceerd met derden.

19-08-2020
1

De w erkzaamheden zijn beperkt van omvang gew eest en hebben betrekking
gehad op overleg met de fiscus en enig inventariserend onderzoek naar
aflossing van een in het verleden verstrekte geldlening. Een deel van de tijd
(1.6 uur) ziet op w erkzaamheden van een juridisch medew erker. Die tijd zal
niet voor vergoeding w orden voorgedragen.

25-11-2020
2

De in de verslagperiode bestede tijd ziet met name op het verrichten van
enkele administratieve w erkzaamheden.

29-12-2020
3

De faillissementen van de Vennootschap en de gelieerde rechtspersonen
w orden niet geconsolideerd afgew ikkeld. Een deel van de w erkzaamheden ten
behoeve van de afw ikkeling van die faillissementen zal echter niet specifiek op
één faillissement betrekking hebben of louter aan één faillissement kunnen
w orden toegerekend maar zaaks overstijgend zijn. Onderw erpen als
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, onderzoek naar de rol van
het bestuur en mogelijke derden en cluster omvattend onderzoek naar de
administraties van de diverse entiteiten zijn voor alle faillissementen van
belang. Een exacte verdeling van uren over de verschillende faillissementen is
bij deze onderw erpen niet goed mogelijk.
Het voorgaande heeft er toe geleid dat de curator voornemens is de rechtercommissaris toestemming te vragen om een zogenaamde ‘lichte consolidatie’
toe te passen. Hiermee w ordt beoogd de tijd die is besteed aan onderw erpen
die voor het hele cluster aan faillissementen relevant zijn te mogen
consolideren en vervolgens te mogen verdelen aan de hand van het in de
diverse boedels gerealiseerde actief. Daar w aar de te nemen acties op een
onderw erp zien dat direct tot een specifiek faillissement is te herleiden, zal de
hiermee gepaard gaande tijdsbesteding bij dat specifieke faillissement moeten
w orden verantw oord.
Het voornemen om toestemming tot deze lichte consolidatie te vragen w ordt
eerst aan crediteuren kenbaar gemaakt in de diverse faillissementsverslagen.
De lichte consolidatie kan, indien het verzoek w ordt toegew ezen, nadelig zijn
voor crediteuren die een vordering hebben in een faillissement alw aar een
behoorlijk actief is gerealiseerd. Die boedels zullen immers het meest dienen
bij te dragen in de kosten van de behandeling van de zaaks overstijgende
onderw erpen.
Door crediteuren van dit voornemen op de hoogte te stellen w ordt hen de
mogelijkheid geboden om desgew enst hun opmerkingen aan de rechtercommissaris en/of de curator kenbaar te maken. De curator is voornemens om
zes w eken na deponering van het onderhavige verslag het
toestemmingsverzoek bij de rechter-commissaris in te dienen
Er zijn in de verslagperiode nauw elijks w erkzaamheden verricht. De
Vennootschap heeft louter houdsteractiviteiten verricht en heeft – voor zover
bekend – één schuldeiser.

31-03-2021
4

De w erkzaamheden zijn zeer beperkt. Zoals al eerder is opgemerkt, betreft het
hier een houdstervennootschap die geen andere activiteiten heeft ontplooid
dan het houden van een belang in een andere rechtspersoon. Hoew el het
totaal aan passief aanzienlijk is, betreft het hier een vordering van één
crediteur.

30-06-2021
5

Er is door een medew erker enig onderzoek gedaan naar financiële
dw arsverbanden met gelieerde entiteiten. Deze tijd (2.5 uur) zal te zijner tijd
niet voor vergoeding w orden voorgedragen.
Anders dan het opstellen van het onderhavig verslag, zijn geen
w erkzaamheden verricht. Het is niet aannemelijk dat in de komende periodes
nog activiteiten in het kader van de afw ikkeling behoeven te w orden
ondernomen. Het faillissement van de Vennootschap is zeer beperkt van
omvang. Vooralsnog w ordt er echter voor gekozen om de afw ikkeling gelijk te
laten lopen met die van de gelieerde entiteiten.

21-09-2021
6

In de verslagperiode is enig onderzoek gedaan naar de positie van de
crediteur. Voor het overige zijn er geen w erkzaamheden verricht.

01-12-2021
7

Anders dan het opstellen van het faillissementsverslag, zijn geen
w erkzaamheden ten behoeve van de afw ikkeling van dit faillissement verricht.

22-02-2022
8

Er zijn geen w erkzaamheden verricht. De afw ikkeling van dit faillissement
houdt nauw verband met dat van de gelieerde entiteiten.

17-05-2022
9

In de verslagperiode is alleen gecorrespondeerd met een crediteur.

17-08-2022
10

Anders dan het opstellen van het faillissementsverslag, zijn geen
w erkzaamheden ten behoeve van de afw ikkeling van dit faillissement
verricht.

17-11-2022
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Tot bestuur zijn JPC Holding B.V. en B.B.C. Holding B.V. benoemd. Feitelijk is het
bestuur in handen gew eest van de heer M. van der Torre en de heer Jhr P.C.H.
Gevaerts.

19-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is de Vennootschap niet bij procedures betrokken.

19-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is sprake van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering w aar (ook) de
Vennootschap partij bij is. Voor het overige is niet van lopende
verzekeringsovereenkomsten gebleken.

19-08-2020
1

1.4 Huur
De Vennootschap is niet partij bij een huurovereenkomst.

19-08-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is het gevolg van problemen binnen de dochteronderneming(en) van de Vennootschap.

19-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

19-08-2020
1

0
Toelichting
n.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
19-08-2020
1

Toelichting
n.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
N.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Anders dan het houden van aandelen in haar dochteronderneming, heeft de
Vennootschap geen activiteiten uitgeoefend.

19-08-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken w aarop rechten w orden gepretendeerd.

19-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

19-08-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zullen geen hier w erkzaamheden w orden verricht en er zal geen opbrengst
w orden gerealiseerd.

19-08-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

19-08-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zullen geen hier w erkzaamheden w orden verricht en er zal geen opbrengst
w orden gerealiseerd.

19-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

19-08-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Aandelen
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De Vennootschap houdt de aandelen in het kapitaal van European Credit
Partners N.V. Deze vennootschap is ook in staat van faillissement verklaard. Er
zal geen opbrengst voor dit activum kunnen w orden gerealiseerd.

19-08-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

19-08-2020
1

Geen.

25-11-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
De curator is (nog) niet van vorderingen op debiteuren gebleken. Gegeven de
bedrijfsactiviteiten ligt het ook niet zeer voor de hand dat sprake is van
vorderingen. Het is denkbaar dat de Vennootschap vorderingen op gelieerde
partijen heeft, doch dit is (nog) niet gebleken uit de administratie. Als hiervan
sprake zou zijn, is de kans op opbrengst w aarschijnlijk zeer gering.

19-08-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vooralsnog alleen controle van de administratie.

19-08-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er is niet van een bankfinanciering gebleken.

19-08-2020
1

€ 0,00

€ 0,00

25-11-2020
2
29-12-2020
3

5.2 Leasecontracten
Geen.

19-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen.

19-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

19-08-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

€ 0,00

25-11-2020
2

€ 0,00

29-12-2020
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

19-08-2020
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde.

19-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

19-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet aan de orde.

19-08-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

19-08-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

19-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

19-08-2020
1

Niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

19-08-2020
1

Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet aan de orde.

19-08-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er lijkt geen separate administratie te zijn gevoerd. W aar de activiteiten van
de Vennootschap ook geen uitvoerige administratie noodzakelijk maken, zal in
ieder geval onderzoek moeten w orden gedaan naar de w ijze van administratie
van de overeenkomst van geldlening w aarbij de Vennootschap partij w as en
de aflossingen die hierop zijn verricht.

19-08-2020
1

Er is enig onderzoek gedaan naar de aflossing, doch dit onderzoek is nog niet
afgerond.

25-11-2020
2

Het onderzoek naar de aflossing van de geldlening w aar de Vennootschap
partij bij w as, is afgerond. Gebleken is dat de aflossing is geschied door
European Credit Partners N.V.; de aan de Vennootschap gelieerde entiteit. Er
is niet gebleken dat European Credit Partners N.V. hiertoe verplicht w as. Over
de w ijze van aflossing is het (indirect) bestuur van de Vennootschap om
nadere informatie verzocht.

30-06-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Deponering van de jaarrekening ter zake van het eerste boekjaar (2019) w as
ten tijde van het faillissement nog niet geschied, maar de uiterste termijn voor
deponering w as nog niet verstreken.

19-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Neen.

19-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

19-08-2020
1

Toelichting
Het faillissement lijkt geen gevolg te zijn van handelen en/of nalaten van het
bestuur. Het faillissement lijkt het directe gevolg te zijn van problemen bij
gelieerde partijen. Omdat de problemen van dien aard w aren dat continuering
van de activiteiten niet meer mogelijk w as gebleken, is duidelijk gew orden dat
de Vennootschap ook niet meer over inkomsten (dividend of anderszins) zou
komen te beschikken en zou zij haar (enige) schuldeiser ook niet meer kunnen
voldoen. Dit lijkt te hebben geleid tot het besluit tot eigen aangifte van
faillissement.

Toelichting

31-03-2021
4

De Vennootschap heeft niet aan het handelsverkeer deelgenomen. Het
faillissement van de Vennootschap is een gevolg van het faillissement van de
overige onderdelen van de groep w aartoe zij hoort. In die andere faillissement
zal de nadruk op het onderzoek naar de rol van het bestuur en overige
betrokkenen met name liggen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-08-2020
1

Toelichting
Er is nog geen onderzoek gedaan naar mogelijk paulianeus handelen. Ook ten
aanzien van dit thema geldt echter dat de kans hierop gegeven de activiteiten
en activa van de Vennootschap niet groot is. W el zal nader onderzoek moeten
plaatsvinden naar de aflossingen die zouden hebben plaatsgevonden op de
lening die door Hartenlust Group B.V. aan de Vennootschap is verstrekt.

Toelichting

21-09-2021
6

De Vennootschap heeft in het kader van een reorganisatie aandelen gekocht
van Hartenlust Group B.V. De schuld uit hoofde van die koopovereenkomst is
omgezet in een geldlening. Niet de Vennootschap, doch European Credit
Partners N.V., heeft betalingen uit hoofde van die geldlening aan Hartenlust
Group B.V. verricht. Een en ander zal in het kader van de afw ikkeling van het
faillissement van European Credit Partners N.V. verder aan de orde komen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.

19-08-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.

19-08-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

19-08-2020
1

Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

19-08-2020
1

Toelichting
Er is nog geen fiscale vordering bekend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

19-08-2020
1

Toelichting
Met een vordering van het UW V w ordt geen rekening gehouden.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Van het bestaan van overige preferente vorderingen w ordt niet uitgegaan.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-08-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

19-08-2020
1

Toelichting
Er lijkt slechts één concurrent crediteur te zijn, te w eten Hartenlust Group B.V.;
een onderneming die een vordering zou hebben van (oorspronkelijk) € 5
miljoen. De vordering heeft betrekking op een transactie uit hoofde w aarvan
Hartenlust Group B.V. aandelen in European Credit Partners N.V. heeft
verkocht aan de Vennootschap. Partijen zijn overeengekomen dat door
Hartenlust Group B.V. afstand zou w orden gedaan van de vordering uit hoofde
van de koopovereenkomst mits de Vennootschap de verplichting op zich zou
nemen een gelijk bedrag uit hoofde van geldlening aan Hartenlust Group B.V.
schuldig te blijven. Op die vordering van oorspronkelijk € 5 miljoen zouden in
2019 en 2020 diverse aflossingen hebben plaatsgevonden ten belope van €
700.000 zodat Hartenlust Group B.V. per saldo € 4.3 miljoen van de
Vennootschap te vorderen zou hebben.

Toelichting

25-11-2020
2

Er is (nog) geen vordering ter verificatie aangemeld.

Toelichting

29-12-2020
3

Vorderingen zijn niet ter verificatie aangemeld.

Toelichting

31-03-2021
4

Er is een vordering van € 4.455.901,64 ter verificatie aangemeld.

Toelichting

21-09-2021
6

Geen w ijzigingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.300.000,00

19-08-2020
1

Toelichting

29-12-2020
3

De vordering is (nog) niet ter verificatie aangemeld.

Toelichting

31-03-2021
4

Andere vorderingen van de thans aangemelde vorderingen lijken er niet te
zijn.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het lijkt zeer onw aarschijnlijk dat de crediteur enig bedrag van haar vordering
tegemoet zal kunnen zien.

19-08-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De vordering is nog niet door de crediteur ter verificatie aangemeld.

19-08-2020
1

Geen.

30-06-2021
5

De betrokken crediteur meent dat zij tevens een vordering heeft op een
gelieerde entiteit.

17-08-2022
10

Geen.

17-11-2022
11

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

19-08-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

19-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in het faillissement van de Vennootschap lijken beperkt te
blijven. Indien het onderzoek naar de (zeer beperkte) administratie is
afgerond, duidelijk is hoe de aflossingen op de lening hebben plaatsgevonden
en zou zijn gebleken dat geen actief kan w orden gerealiseerd, zou het
faillissement al op korte termijn afgew ikkeld kunnen w orden.

19-08-2020
1

Er w ordt vanuit gegaan dat de afw ikkelingen in het kader van het faillissement
van de Vennootschap beperkt zijn en dat de faillissementen van de gelieerde
entiteiten relevanter zijn gew eest. Dit houdt verband met de
bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap (een ‘pure’ houdstervennootschap).

25-11-2020
2

Anders dan verder onderzoek naar de aflossing van de door de crediteur
verstrekte geldlening zal voorlopig geen actie in dit faillissement w orden
genomen.

29-12-2020
3

De aflossingen op de geldlening w orden in het faillissement van European
Credit Partners N.V. verder behandeld.

21-09-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier zal mogelijk ten tijde van het volgend verslag iets meer over te melden
zijn.

19-08-2020
1

De afw ikkeling van het onderhavige faillissement houdt nauw verband met dat
van de gelieerde entiteiten.

25-11-2020
2

Vooralsnog is besloten de afw ikkeling gelijk te laten lopen met de afw ikkeling
van de faillissementen van de overige, gelieerde, entiteiten.

21-09-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
17-2-2023

17-11-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

19-08-2020
1

Het faillissement loopt qua afw ikkeling mee met de overige, gelieerde,
faillissementen. Er w orden geen bijzondere ontw ikkelingen verw acht.

01-12-2021
7

Er w orden geen w erkzaamheden voorzien. De afw ikkeling zal gelijk op lopen
met de faillissementen van de gelieerde vennootschappen.

22-02-2022
8

Geen verdere opmerkingen. Het w achten is op het verloop in de afw ikkeling
van de overige faillissementen.

17-05-2022
9

W achten op de verdere afw ikkeling van de faillissementen van de gelieerde
rechtspersonen.

17-08-2022
10

Bijlagen
Bijlagen

