Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

6
05-01-2022
F.10/20/351
NL:TZ:0000155842:F001
15-09-2020

mr. B.A. Cnossen
mr M.P.J. van der Linden

Algemene gegevens
Naam onderneming
Groene Bew eging Aalsmeer B.V.

13-10-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Groene Bew eging
Aalsmeer B.V. (KvK-nummer: 60246391), hierna: 'Groene Bew eging', is
opgericht bij akte van 17 maart 2014. Groene Bew eging is statutair gevestigd
te Nieuw egein en houdt kantoor te (3044 BA) Rotterdam aan het adres
Schuttevaerw eg 47.

Activiteiten onderneming

13-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:

13-10-2020
1

'Import van nieuw e personenauto's en lichte bedrijfsauto's. Verhuur van
personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen operational lease). Handel in en
reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van
nieuw e). Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan.
Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan.
De im- export, in- en verkoop, reparatie huur en verhuur alsmede lease van
auto's en andere motorvoertuigen.'
Groene Bew eging exploiteerde een onderneming in de verhuur van
personenauto's. De auto's w erden verhuurd vanaf een Quick Parking locatie in
Rozenburg, Gemeente Haarlemmermeer, vlakbij Schiphol. Klanten en
reserveringen zouden voornamelijk bij Groene Bew eging binnen zijn gekomen
via het platform 'Green Motion Car and Van Rental'.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.698.113,00

€ -291.738,00

€ 228.297,00

2019

€ 1.905.576,00

€ -312.870,00

€ 149.318,00

2017

€ 1.814.635,00

€ -151.062,00

€ 266.836,00

Toelichting financiële gegevens
Deze financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen van Groene
Bew eging.

13-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1
Toelichting
Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:
1. Per datum faillissement bleken er circa 8 personeelsleden bij Groene
Bew eging w erkzaam te zijn.

Boedelsaldo

13-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 42.459,58

13-10-2020
1

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat voornamelijk uit banksaldo en de verkoopopbrengst
van de (kantoor)inventaris.
€ 37.254,46

12-01-2021
2

€ 37.254,46

09-04-2021
3

€ 37.254,46

09-07-2021
4

€ 28.538,19

06-10-2021
5

€ 28.538,19

05-01-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-9-2020

13-10-2020
1

t/m
12-10-2020
van
13-10-2020

12-01-2021
2

t/m
11-1-2021
van
12-1-2021

09-04-2021
3

t/m
8-4-2021
van
9-4-2021

09-07-2021
4

t/m
8-7-2021
van
9-7-2021

06-10-2021
5

t/m
5-10-2021
van
6-10-2021

05-01-2022
6

t/m
4-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

62 uur 46 min

2

42 uur 18 min

3

8 uur 29 min

4

5 uur 32 min

5

4 uur 4 min

6

9 uur 18 min

totaal

132 uur 27 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Correspondentie en overleg met het (middellijk) bestuur. Het opvragen en
onderzoeken van de administratie. Het inventariseren van de activa. Het
beëindigen van lopende verzekeringen. Ontslag personeel en correspondentie
en overleg met UW V. Correspondentie met crediteuren en het inventariseren
van de schuldenlast.

13-10-2020
1

Correspondentie en overleg met het (middellijk) bestuur. Het nader
onderzoeken van de administratie. Correspondentie met crediteuren en het
inventariseren van de schuldenlast.

12-01-2021
2

Het opvragen en bestuderen van informatie en stukken ten behoeve van het
maken van een definitieve NOW -I berekening.

06-10-2021
5

Nader overleg met het bestuur van Groene Bew eging en het UW V over de
definitieve NOW -I berekening.

05-01-2022
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Groene Bew eging is Green Motion
Benelux B.V. (KvK-nummer 60164530).

13-10-2020
1

Bestuurder en enig aandeelhouder van Green Motion Benelux B.V. is NHK
Services B.V. (KvK-nummer 60161787).
Bestuurders en aandeelhouders van NHK Services B.V. zijn W . Hofman Beheer
B.V. (KvK-nummer 24140299) en M. Spiering Holding B.V. (KvK-nummer
29039946).
Bestuurder en enig aandeelhouder van W . Hofman Beheer B.V. is de heer W .
Hofman.
Bestuurder en enig aandeelhouder van M. Spiering Holding B.V. is de heer M.
Spiering.

1.2 Lopende procedures
Volgens het bestuur is geen sprake van lopende gerechtelijke procedures.

13-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Alle aan de curator bekende lopende verzekeringen zijn beëindigd.

1.4 Huur

13-10-2020
1

1.4 Huur
Groene Bew eging zou van een parkeerterrein van Quick Parking in de buurt
van Schiphol gebruik hebben gemaakt op basis van onderhuur. In februari en
maart 2020 zijn diverse Quick Parking vennootschappen gefailleerd. Als gevolg
daarvan zou aan de samenw erking tussen Quick Parking en Groene Bew eging
een einde zijn gekomen. Groene Bew eging zou hebben getracht om een
nieuw e huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar van het parkeerterrein,
maar die zou daar niet toe bereid zijn gew eest.

13-10-2020
1

Groene Bew eging zou op datum faillissement geen partij bij (een) lopende
huurovereenkomst(en) zijn.

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft verklaard dat Groene Bew eging in de jaren voorafgaand aan
het faillissement verlies maakte, onder andere omdat de marges op de verhuur
van personenauto's sterk onder druk stonden. Door de uitbraak van COVID-19,
kw amen er nauw elijks meer internationale reizigers op Schiphol aan. De omzet
uit autoverhuur rondom Schiphol zou volledig zijn ingestort, terw ijl de kosten
gew oon doorliepen.

13-10-2020
1

Voor de uitbraak van COVID-19, huurde Groene Bew eging parkeerruimte bij
Quick Parking. Vrijw el direct na de uitbraak van COVID-19, zijn diverse Quick
Parking-vennootschappen failliet verklaard. De samenw erking tussen Groene
Bew eging en Quick Parking is daardoor geëindigd. Groene Bew eging moest
snel op zoek naar een nieuw (parkeer)terrein. Omdat een nieuw terrein niet
snel gevonden kon w orden en de vooruitzichten door COVID-19 niet
rooskleurig w aren, zou zijn besloten het eigen faillissement van Groene
Bew eging aan te vragen.
2e verslag: Het oorzakenonderzoek is afgerond. De door het bestuur
genoemde oorzaken lijken inderdaad tot het faillissement van Groene
Bew eging te hebben geleid.

12-01-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

13-10-2020
1

Toelichting
Volgens de administratie w aren er op datum faillissement acht w erknemers bij
Groene Bew eging in loondienst w erkzaam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

13-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

17-9-2020

8

Het UW V is geïnformeerd.

totaal

8

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en in de
administratie van Groene Bew eging. Overleg met het bestuur en
correspondentie met het UW V.

13-10-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Volgens het bestuur heeft Groene Bew eging geen onroerende zaken in
eigendom.

13-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft de (online) database van het Kadaster geraadpleegd.

13-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 1.250,00

totaal

€ 1.250,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Groene Bew eging zou zelf geen auto's in eigendom hebben. De auto's zouden
door Groene Bew eging zijn gehuurd van een groepsvennootschap.

13-10-2020
1

Groene Bew eging beschikte nog w el over een bescheiden (kantoor)inventaris.
Deze inventaris, die voornamelijk bestond uit een aantal computers, is met
toestemming van de Rechter-commissaris onderhands verkocht voor €
1.250,00 (excl. BTW ).

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.

13-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie en overleg met het bestuur van Groene Bew eging en
onderzoek naar de bedrijfsmiddelen.

13-10-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet aan de orde.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De activiteiten van Groene Bew eging w aren reeds gestaakt. De curator heeft
geen voorraad en/of onderhanden w erk aangetroffen.

13-10-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek administratie.

3.8 Andere activa

13-10-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restitutie w aarborgsommen

€ 8.000,00

Premierestitutie Bovemij

€ 6.666,54

Bankrekening Rabobank

€ 39.001,73

Bankrekening ING Bank
totaal

Boedelbijdrage

€ 100,00
€ 53.768,27

€ 0,00

Toelichting andere activa
Op bankrekeningen die Groene Bew eging bij ING Bank en Rabobank aanhoudt,
stond een creditsaldo van totaal € 37.647,77. Dit creditsaldo is op de
boedelrekening ontvangen.

13-10-2020
1

Van verzekeraar Bovemij is een premierestitutie van € 3.299,31 ontvangen.
2e verslag: Van Rabobank is een aanvullend saldo van € 1.453,96 ontvangen.
Voorts is van SO Retail € 8.000,00 aan w aarborgsommen met betrekking tot
bankpassen ontvangen. Van Bovemij zijn aanvullende premierestituties met
een totaalbedrag van € 3.367,23 ontvangen in verband met het beëindigen
van lopende verzekeringen.

12-01-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie met ING Bank, Rabobank en andere banken. Correspondentie
met verzekeraar Bovemij.

13-10-2020
1

2e verslag: Correspondentie met Rabobank, SO Retail en Bovemij.

12-01-2021
2

5e verslag: Groene Bew eging heeft voor datum faillissement NOW -I
aangevraagd en vervolgens een voorschot ontvangen. Het UW V heeft de
curator verzocht om een definitieve NOW -berekening aan te leveren. De
curator heeft ten behoeve daarvan nadere informatie en stukken bij de
bestuurder van Groene Bew eging opgevraagd. Mogelijk vloeit er uit de
definitieve vaststelling NOW -I nog een bedrag in de boedel.

06-10-2021
5

5e verslag: Uit de definitieve vaststelling NOW -I volgt dat Groene Bew eging
hoogstw aarschijnlijk geen aanvullende tegemoetkoming zal ontvangen, maar
een bedrag aan het UW V terug dient te betalen (hetgeen een concurrente
vordering van het UW V in het faillissement op zal leveren).

05-01-2022
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Nog in (nader) onderzoek.
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens het bestuur zijn er enkele vorderingen op (dubieuze) debiteuren,
w aaronder een vordering op het gefailleerde Quick Parking. Daarnaast is
mogelijk sprake van vorderingen op 'brokers', die klanten hebben aangeleverd
aan en betalingen in ontvangt hebben genomen voor Groene Bew eging. De
curator heeft dit in onderzoek.

13-10-2020
1

2e verslag: De vorderingen van Groene Bew eging op debiteuren voor totaal
EUR 2.000,00, blijken ofw el reeds te zijn betaald, ofw el niet te incasseren.

12-01-2021
2

Van vorderingen op Quick Parking en/of 'brokers' is vooralsnog niet gebleken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek (debiteuren)administratie en overleg met het bestuur.

13-10-2020
1

2e verslag: Nader onderzoek (debiteuren)administratie.

12-01-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens het bestuur van Groene Bew eging is geen sprake van vorderingen van
banken.
€ 87,34
Toelichting vordering van bank(en)
2e verslag: ING Bank heeft een vordering van € 87,34 ingediend.

5.2 Leasecontracten

13-10-2020
1

12-01-2021
2

5.2 Leasecontracten
Groene Bew eging zou zelf geen auto's in eigendom hebben. Zij zou circa 250
auto's hebben gehuurd van een aan haar gelieerde vennootschap (operational
lease). In de periode voor het faillissement zouden alle auto's zijn door de
leasegever zijn ingenomen. De curator heeft dit onderzoek. Uit informatie van
de RDW is gebleken dat Groene Bew eging nog diverse auto's op haar naam
heeft staan.

13-10-2020
1

2e verslag: Uit onderzoek is gebleken dat inderdaad van operational lease
sprake w as. De auto's die nog op naam van Groene Bew eging stonden, zijn
overgezet op naam van de leasegever.

12-01-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens het bestuur heeft Groene Bew eging geen zekerheden verstrekt. Van
verstrekte zekerheden is nog niet gebleken.

13-10-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

13-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet bekend. Eigendomsvoorbehouders hebben zich nog niet bij de curator
gemeld.

13-10-2020
1

5.6 Retentierechten
Onbekend.

13-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Onbekend.

13-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

13-10-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met ING Bank en Rabobank. Overleg met het bestuur.

13-10-2020
1

2e verslag: Correspondentie met ING Bank. Nader onderzoek naar de auto's
die door Groene Bew eging w erden geleased. Contact met RDW .

12-01-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Hiervan is geen sprake. De activiteiten van de onderneming van Groene
Bew eging w aren reeds voor datum faillissement gestaakt.

13-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

13-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet aan de orde.

13-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

13-10-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

13-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet aan de orde.

13-10-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet aan de orde.

13-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft overleg gepleegd met het bestuur en onderzocht of een
doorstart tot de mogelijkheden behoorde.

13-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie van Groene Bew eging opgevraagd en
ontvangen. De administratie maakt een goed verzorgde en logische indruk. De
curator heeft de administratie in onderzoek. Bij het eerste onderzoek zijn geen
onregelmatigheden naar voren gekomen. De curator zal de administratie in de
komende verslagperiode verder onderzoeken.

13-10-2020
1

2e verslag: Uit nader onderzoek van de administratie zijn geen
onregelmatigheden naar voren gekomen. Aan de boekhoudplicht is voldaan.

12-01-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van Groene Bew eging over 2017, 2018 en 2019 zijn tijdig
gedeponeerd.

13-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Groene Bew eging lijkt niet controleplichtig.

13-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft vastgesteld dat aan de volstortingsverplichting is voldaan.

13-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal (nader) onderzoeken of van onbehoorlijk bestuur sprake is.
Nee

13-10-2020
1

12-01-2021
2

Toelichting
2e verslag: Van onbehoorlijk bestuur lijkt geen sprake te zijn.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-10-2020
1

Toelichting
De curator zal (nader) onderzoeken of van paulianeus handelen sprake is.
Nee
Toelichting
2e verslag: Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

12-01-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de administratie van Groene Bew eging opgevraagd en in
onderzoek.

13-10-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie opgevraagd en in onderzoek.

13-10-2020
1

2e verslag: De curator heeft de administratie van Groene Bew eging nader
onderzocht.

12-01-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
P.M. salaris en kosten curator.
€ 39.916,70

13-10-2020
1

12-01-2021
2

Toelichting
2e verslag: Het UW V heeft drie boedelvorderingen ingediend.
€ 39.992,56

05-01-2022
6

Toelichting
6e verslag: Het UW V heeft de door haar ingediende boedelvordering
aangepast.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De vennootschap maakte tot voor kort deel uit van een fiscale eenheid voor de
Vennootschapsbelasting. De Belastingdienst heeft nog geen vorderingen in het
faillissement ingediend.
€ 58.258,00
Toelichting
2e verslag: De Belastingdienst heeft zeven vorderingen uit hoofde van
loonheffing ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

13-10-2020
1

12-01-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator heeft het UW V verzocht eventuele preferente vorderingen in het
faillissement in te dienen. Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.
€ 9.646,75

13-10-2020
1

12-01-2021
2

Toelichting
2e verslag: Het UW V heeft drie preferente vorderingen ingediend.
€ 9.921,21

05-01-2022
6

Toelichting
6e verslag: Het UW V heeft de door haar ingediende preferente vordering
aangepast.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog geen.
€ 8.838,07

13-10-2020
1

09-04-2021
3

Toelichting
3e verslag: FNV heeft namens een voormalig w erkneemster een preferente
vordering van € 8.838,07 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

13-10-2020
1

Toelichting
Groene Bew eging heeft volgens haar administratie 14 concurrente crediteuren,
die totaal circa € 137.000,00 te vorderen hebben. De curator heeft de
crediteuren aangeschreven. Tot heden hebben 3 concurrente crediteuren
vorderingen bij de curator ingediend.
10

12-01-2021
2

12

09-04-2021
3

12

06-10-2021
5

12

05-01-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 76.597,46

13-10-2020
1

Toelichting
Volgen de administratie van Groene Bew eging circa € 137.000,00. Concurrente
crediteuren hebben tot heden voor € 76.597,46 vorderingen in het
faillissement ingediend.
€ 106.076,87

12-01-2021
2

€ 109.068,30

09-04-2021
3

€ 109.068,30

06-10-2021
5

€ 109.068,30

05-01-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op w elke w ijze het faillissement zal w orden afgew ikkeld, is nu nog niet
bekend.

13-10-2020
1

3e verslag: Het faillissement zal w aarschijnlijk op termijn ofw el ex art. 16 Fw
w orden opgeheven w egens gebrek aan baten, ofw el ex art. 137a Fw e.v.
vereenvoudigd w orden afgew ikkeld. Aan de concurrente crediteuren zal geen
uitkering plaatsvinden.

09-04-2021
3

6e verslag: Het faillissement zal w aarschijnlijk in de komende verslagperiode
w orden voorgedragen voor opheffing ex art. 16 Fw (w egens gebrek aan
baten). Aan de preferente en concurrente crediteuren zal w aarschijnlijk geen
uitkering plaatsvinden.

05-01-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren en het inventariseren van de schuldenlast.

13-10-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

13-10-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

13-10-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

13-10-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

13-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De meeste w erkzaamheden zijn verricht. De curator zal zich in de komende
verslagperiode voornamelijk richten op:

13-10-2020
1

- het rechtmatigheidsonderzoek;
- en het inventariseren van de schuldenlast.
2e verslag: De meeste w erkzaamheden zijn afgerond. De curator zal zich in de
komende verslagperiode voornamelijk richten op het inventariseren van de
schuldenlast.

12-01-2021
2

4e verslag: De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het
inventariseren van de schuldenlast. Daarna zal het faillissement w orden
voorgedragen voor opheffing.

09-07-2021
4

5e verslag: De curator zal in de komende verslagperiode nader overleg voeren
met het bestuur van Groene Bew eging en met het UW V inzake de definitieve
vaststelling van de tegemoetkoming
die failliet voor datum faillissement heeft ontvangen met betrekking tot de
eerste aanvraagperiode NOW .

06-10-2021
5

6e verslag: De definitieve NOW -I berekening is nog niet compleet, omdat er
bij de berekening nog geen derdenverklaring is bijgevoegd. De curator voert
nog overleg met het UW V over het ontbreken van de derdenverklaring en de
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verdere afw ikkeling.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op w elke termijn het faillissement zal eindigen, is nu nog niet bekend.
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2e verslag: Het faillissement zal naar verw achting in oktober 2021 zijn
afgew ikkeld.
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5e verslag: De curator richt zich nog op het bestuderen van informatie en
stukken ten behoeve van het maken van een definitieve NOW -I berekening.
Het faillissement kan dus nog niet w orden afgew ikkeld. Het faillissement zal
voor afw ikkeling w orden voorgedragen nadat de definitieve NOW -berekening
is gemaakt en een eventueel aan de boedel toekomend bedrag op de
boedelrekening is ontvangen.
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6e verslag: Het faillissement zal w aarschijnlijk in de komende verslagperiode
w orden voorgedragen voor opheffing ex art. 16 Fw (w egens gebrek aan
baten). Aan de preferente en concurrente crediteuren zal w aarschijnlijk geen
uitkering plaatsvinden.
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10.3 Indiening volgend verslag
5-4-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Inventariseren w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen
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