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

7
05-05-2022
F.10/20/359
NL:TZ:0000156437:F001
22-09-2020

R-C
Curator

mr. F. Damsteegt
mr J.R. Hagendoorn

Algemene gegevens
Naam onderneming
Solar & Lighting B.V.

22-10-2020
1

Gegevens onderneming
KvK-nr.: 55655866,
gevestigd en kantoorhoudende aan de Van Hennaertw eg 13 te (2952 CA)
Alblasserdam.

22-10-2020
1

Aan de vennootschap is voorafgaand aan het faillissement op 4 september
2020 voorlopig surseance van betaling verleend. Bij beschikking van 22
september 2020 is de surseance ingetrokken met gelijktijdige uitspraak van
het faillissement.

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister houdt gefailleerde zich bezig met productie van
elektriciteit door w indenergie, (groot)handel in producten ten behoeve van
(alternatieve ook w el groene) energie (zoals zon, w ind, w ater en aardw armte
en soortgelijke energiebronnen).

Financiële gegevens

22-10-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 158.704,00

€ 47.856,00

€ 1.395.896,00

2019

€ 2.036.941,00

€ -727.222,00

€ 586.136,00

2018

€ 2.007.000,00

€ 40.823,00

€ 1.503.961,00

Toelichting financiële gegevens
in onderzoek

22-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

22-10-2020
1

Toelichting
per datum faillissement 0.

Boedelsaldo
€ 0,00

22-10-2020
1

€ 3.751,00

22-01-2021
2

Verslagperiode

Verslagperiode
van
22-9-2020

22-10-2020
1

t/m
18-10-2020
van
19-10-2020

22-01-2021
2

t/m
19-1-2021
van
20-1-2021

22-04-2021
3

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

22-07-2021
4

t/m
30-6-2021
van
1-7-2021

21-10-2021
5

t/m
30-9-2021
van
1-10-2021

21-01-2022
6

t/m
31-12-2021
van
1-1-2022
t/m
30-4-2022

Bestede uren

05-05-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

23 uur 0 min

2

64 uur 54 min

3

24 uur 18 min

4

13 uur 48 min

5

5 uur 54 min

6

6 uur 36 min

7

18 uur 0 min

totaal

156 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 5 juli 2012.

22-10-2020
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Holland Duurzaam B.V.
(KvK-nr. 57748802).
Aandeelhouder en middellijk bestuurder van Holland Duurzaam B.V. is, via zijn
vennootschap W W B Beheer B.V. (KvK-nr. 54001587), de heer W . van der
W ouden.
Gefailleerde maakt onderdeel uit van de Holland Duurzaam-groep (KvK-nr.
57748802), w aarvan naast Solar & Lighting B.V. deel uitmaken:
Led & Led B.V.;
Zon & Zo Duurzame Oplossingen-Nederland B.V.;
Holland Duurzaam - Research & Development B.V.;
Smart Energy Manager B.V.;
Holland Duurzaam Energie B.V.;
Pow erComfort B.V.; en
Holland Duurzaam Bouw B.V. (failliet per 6 januari 2020;
Insolventienummer C.10/20/1 F).

1.2 Lopende procedures
In onderzoek; voor zover bekend is gefailleerde geen partij bij lopende
gerechtelijke procedures.

22-10-2020
1

Gefailleerde is geen partij bij lopende gerechtelijke procedures.

21-10-2021
5

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Alle nog lopende verzekeringen w orden, voor zover nog niet geëindigd, alsnog
opgezegd.

22-10-2020
1

Voor zover bekend zijn alle verzekeringen (inmiddels) beëindigd.

22-04-2021
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurde ruimte (onder) in een pand aan de Van Hennaertw eg 13 te
Alblasserdam, w aarin ook haar zustervennootschappen zijn gevestigd. De
huurovereenkomst is, na daartoe verkregen machtiging van de rechtercommissaris, opgezegd. De curator draagt zorg voor tijdige oplevering.

22-10-2020
1

De desbetreffende ruimte is, in overleg met de verhuurder, tijdig opgeleverd.

22-01-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van het bestuur van gefailleerde is het faillissement het
gevolg van een combinatie van factoren als gevolg w aarvan de cash- en
w orkflow opdroogde.

22-10-2020
1

Gefailleerde verkoopt zonnepaneleninstallaties, met name aan haar
zustervennootschap Zon & Zo Duurzamen Oplossingen-Nederland B.V.
Laatstgenoemde verricht haar bedrijfsactiviteiten met name in opdracht van
diverse gemeenten. De betalingstermijnen van deze overheidsinstellingen zijn
relatief lang. Toen enkele gemeentelijke trajecten vertraging opliepen (en
betaling aldus tijdelijk uitbleef), kon binnen het concern diverse openstaande
facturen niet (tijdig) w orden voldaan, w aaronder de leveranciers van
gefailleerde, aldus het bestuur.
Om de continuïteit van het bedrijf te w aarborgen hebben leveranciers in
overleg met gefailleerde besloten om de openstaande facturen te ‘verjongen’.
Dit met als doel te voorkomen dat de leveranciers van gefailleerde hun
kredieten vanw ege de oplopende ouderdom van openstaande facturen, niet
meer konden verzekeren. Alhoew el met enkele leveranciers daadw erkelijk tot
afspraken zou zijn gekomen, zou gefailleerde er niet in zijn geslaagd die
afspraken (volledig) na te komen, deels als gevolg van leveringsproblemen bij
een leverancier in februari 2010 en later vanw ege COVID-19. Met een enkele
leverancier is gefailleerde in het geheel niet tot afspraken over het inlopen van
openstaande facturen gekomen, nu die leveranicer zaken zou hebben geleverd
die niet aan de toepasselijke w ettelijke eisen en geldende normen (NEN 1010,
NPR 9090) voldeden.
Op 4 september 2020 w erd aan gefailleerde voorlopige surseance van betaling
verleend.
De surseanceverlening heeft geresulteerd in diverse ontw ikkelingen, zoals (i)
staking leveranties aan de Holland Duurzaam-groep door de grootste
crediteuren (/ leveranciers) van gefailleerde, (ii) een verscherpt (incasso)beleid
aan de zijde van diverse grotere crediteuren van de Holland Duurzaam-groep
als gevolg van een meer proactieve houding van de betrokken
kredietverzekeraars en (iii) negatieve publiciteit als gevolg w aarvan de
verw achting bestaat dat klanten (met name in Alblasserdam) minder of geen
opdrachten meer aan de Holland Duurzaam-groep zullen verstrekken.
Door de ontw ikkelingen w erd een surseance-akkoord niet langer haalbaar
geacht. Het faillissement volgde na een gezamenlijk verzoek daartoe van de
bew indvoerder (thans curator) en het bestuur van gefailleerde.
Het onderzoek naar de oorzaak van het onderhavige faillissement is nagenoeg
afgerond. Zie verder 7.5.

21-10-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

22-10-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had ten tijde van de uitspraak van het faillissement geen
w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

22-10-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had voor datum faillissement geen w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
inventarisatie

22-10-2020
1

geen

22-01-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaar van of rechthebbende op onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

22-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
inventarisatie

22-10-2020
1

geen

22-01-2021
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
in onderzoek

22-10-2020
1

Volgens opgave van het bestuur geen.

21-10-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
zie later verslag

22-10-2020
1

Indien en voor zover de vorderingen van de fiscus niet uit het vrije actief
kunnen w orden voldaan, heeft te gelden dat het bodemvoorrecht van de fiscus
voorrang heeft boven een eventueel bezitloos pandrecht (zie onder 5.)

22-04-2021
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventarisatie

22-10-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

onderhanden w erk
voorraad

€ 3.751,00

totaal

€ 3.751,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van het bestuur beschikt gefailleerde over een onderhanden
w erk-portefeuille van ca. € 30.695. Het betreft met name een uitstaande order
bij een derde, w elke derde direct dient (/diende) te leveren aan een
zustervennootschap van gefailleerde. Die zustervennootschap beschikt echter
niet over de financiële mogelijkheden om de kosten voor die levering te
voldoen.

22-10-2020
1

Gefailleerde beschikt voorts over (deels incourante) voorraad met een
boekw aarde van € 62.696. Ten aanzien van een deel van de voorraad hebben
leveranciers zich op een bedongen eigendomsvoorbehoud en/of het recht van
reclame beroepen (zie onder 5.5 en 5.7). Voorts is (mogelijk) sprake van een
pandrecht (zie onder 5.3).
Met daartoe verkregen toestemming van de Rechter-commissaris is de
voorraad - aan de hoogste bieder - verkocht voor een bedrag van € 3.751
inclusief BTW . De (vermeend) pandhouders hebben ten aanzien van de
voorraad afstand gedaan van hun separatistenpositie, zodat de opbrengst in
de boedel valt.

22-01-2021
2

Ten aanzien van het gerapporteerde onderhanden w erk duurt het onderzoek
voort.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
inventarisatie

22-10-2020
1

correspondentie, onderhandelingen, verkoop

22-01-2021
2

onderzoek

22-07-2021
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa
in onderzoek

22-10-2020
1

Voor zover bekend, geen.

22-07-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
inventarisatie

22-10-2020
1

geen

22-07-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens opgaaf van het bestuur bedraagt de w aarde van de
debiteurenportefeuille nihil.

22-10-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
inventarisatie

22-10-2020
1

geen

22-01-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij de Rabobank. Gefailleerde bankierde voorheen bij
Triodos Bank.
Rabobank heeft, onder opgave van door haar bedongen zekerheden (o.a.
pandrechten), een vordering ingediend van € 896.660,00.

5.2 Leasecontracten

22-10-2020
1

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde is geen partij bij lopende leaseovereenkomsten.

22-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Een tw eetal partijen, te w eten (i) Rabobank en (ii) Holland Duurzaam Bouw
B.V., hebben hun vorderingen ingediend onder opgave van een (vermeend)
pandrecht op inventaris, voorraden en debiteurenvorderingen.

22-10-2020
1

De curator verricht onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de zekerheden.
De curator heeft onderzoek verricht naar de rechtsgeldigheid van het
pandrecht van (i) Rabobank en (ii) Holland Duurzaam B.V. (correctie*).

22-01-2021
2

De curator heeft het pandrecht van Rabobank erkend; Rabobank heeft aldus
een rechtsgeldig pandrecht op inventaris, voorraad en
(debiteuren)vorderingen. Om moverende redenen heeft de Rabobank afstand
gedaan van haar separatistenpositie ten aanzien van de voorraad.
Van een rechtsgeldig bedongen pandrecht op inventaris, voorraad en
(debiteuren)vorderingen door Holland Duurzaam B.V. is (nog) niet gebleken.
Holland Duurzaam B.V. heeft afstand gedaan van haar separatistenpositie ten
aanzien van de voorraad.

5.4 Separatistenpositie
zie later verslag

22-10-2020
1

Zie onder 5.3.

22-01-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Drie partijen hebben een beroep gedaan op een (vermeend)
eigendomsvoorbehoud. Van in elk geval één van die partijen zijn per datum
faillissement geen goederen aangetroffen. De rechten van de andere partij zijn
in onderzoek.

22-10-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft nóg een partij beroep gedaan op een
(vermeend) eigendomsvoorbehoud. In totaal hebben aldus vier partijen een
beroep gedaan op een (vermeend) bedongen eigendomsvoorbehoud.

22-01-2021
2

Na onderzoek is geconcludeerd dat geen van de partijen rechtsgeldig een
beroep op een bedongen eigendomsvoorbehoud toekomt.

5.6 Retentierechten
Geen partij deed tot heden een beroep op een retentierecht.

5.7 Reclamerechten

22-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Eén partij heeft een beroep gedaan op een (vermeend) recht van reclame. De
rechten van deze partij zijn in onderzoek.

22-10-2020
1

De partij heeft afstand gedaan van haar (vermeend) recht van reclame. De
curator is niet toegekomen aan een (verdere) beoordeling van dit recht.

22-01-2021
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

22-10-2020
1

zie later verslag

Toelichting

22-04-2021
3

op dit moment n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
inventarisatie, correspondentie banken en leveranciers

22-10-2020
1

geen

22-07-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Reeds per datum surseance w aren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde
(tijdelijk) gestaakt. De curator heeft onvoldoende mogelijkheden
geconstateerd om de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde tijdelijk dan w el deels
w eer te starten en voort te zetten.

22-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

22-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
inventarisatie

22-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Doorstart van de onderneming is niet aan de orde gebleken.

22-10-2020
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

22-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

22-10-2020
1

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

22-10-2020
1

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
inventarisatie

22-10-2020
1

geen

22-01-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het bestuur heeft diverse delen van de administratie ter beschikking gesteld;
die administratie is in onderzoek. De ontbrekende administratie is opgevraagd.

22-10-2020
1

Het administratieonderzoek duurt voort.

22-01-2021
2

De boedel verricht nader onderzoek; ontbrekende in- en verkoopfacturen zijn
opgevraagd.

22-04-2021
3

Tot heden is, ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe, niet alle opgevraagde
administratie (integraal) verstrekt.

22-07-2021
4

Het onderzoek duurt voort en w ordt naar verw achting in de komende
verslagperiode afgerond.
Het administratieonderzoek is nagenoeg afgerond. Zie verder 7.5.

21-10-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde heeft haar jaarrekeningen over de laatste drie jaren voorafgaand
aan het faillissement als volgt gedeponeerd:

22-10-2020
1

boekjaar 2017 op 17 december 2018
boekjaar 2018 op 8 juli 2019
boekjaar 2019 op 27 februari 2020

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde is vrijgesteld van de verplichting een goedkeuringsverklaring van
de accountant te laten opmaken. De accountant heeft een
samenstellingsverklaring afgegeven.

22-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens het Handelsregister is het geplaatst kapitaal van €18.000, - volledig
volgestort. De boedel verricht onderzoek.

22-10-2020
1

Het bestuur heeft bew ijs aangeleverd w aaruit blijkt dat zij voldaan heeft aan
haar stortingsverplichting. Dit onderw erp w ordt als afgerond beschouw d.

22-01-2021
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

22-10-2020
1

in onderzoek

Toelichting

22-01-2021
2

In de afgelopen verslagperiode zijn (mogelijk) opvallende posten in de
administratie ter verkrijging van nadere toelichting aan het bestuur
voorgelegd. De inmiddels verkregen toelichting is in onderzoek.

Toelichting

22-04-2021
3

De boedel verricht nader onderzoek.

Toelichting

22-07-2021
4

Het onderzoek duurt voort. De verw achting is dat in de komende
verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek w ordt afgerond, w aarna het
bestuur (en evt. overige betrokkenen) formeel in de gelegenheid w ordt gesteld
een ziensw ijze uit te brengen.
Indien daartoe aanleiding bestaat w orden de (on)mogelijkheden van een
eventuele minnelijke regeling besproken.

Toelichting

21-10-2021
5

Het rechtmatigheidsonderzoek (mede omvattende het administratieonderzoek
en oorzakenonderzoek) is nagenoeg afgerond en de conclusies w orden
vastgelegd in een concept-rapport. Het concept-rapport zal w orden voorgelegd
aan het bestuur zodat deze daarop haar ziensw ijze kan geven. Vervolgens
kan één en ander w orden afgestemd het de rechter-commissaris.

Toelichting

21-01-2022
6

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond; de rapportage w ordt voorgelegd
aan het bestuur.

Toelichting
Na ontvangt van de ziensw ijze van het bestuur op het
rechtmatigheidsrapport kan in het onderhavige faillissement de verdere
afw ikkeling w orden bepaald.

7.6 Paulianeus handelen

05-05-2022
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting

22-10-2020
1
22-01-2021
2

In de afgelopen verslagperiode zijn (mogelijk) opvallende posten in de
administratie ter verkrijging van nadere toelichting aan het bestuur
voorgelegd. De inmiddels verkregen toelichting is in onderzoek.

Toelichting

22-04-2021
3

De boedel verricht nader onderzoek.

Toelichting

22-07-2021
4

Zie onder 7.5.

Toelichting

21-01-2022
6

Zie onder 7.5.

Toelichting

05-05-2022
7

Zie onder 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
zie later verslag

22-10-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek duurt voort.

22-01-2021
2

Voor het doen van nader onderzoek heeft de curator een garantie onder de
garantstellingsregeling curatoren ad EUR 18.071 excl. BTW verzocht en
verkregen.

22-04-2021
3

Zie onder 7.5.

22-07-2021
4

Zie onder 7.5.

21-01-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
inventarisatie, correspondentie bestuur

22-10-2020
1

onderzoek, correspondentie bestuur

22-01-2021
2

onderzoek, correspondentie bestuur en rechter-commissaris

22-04-2021
3

onderzoek, correspondentie bestuur en Justis

22-07-2021
4

onderzoek, correspondentie bestuur

21-10-2021
5

onderzoek, concipiëren rapport oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek,
correspondentie bestuur

21-01-2022
6

concipiëren rapport oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek,
correspondentie bestuur

05-05-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Behoudens de gebruikelijke boedelkosten geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

22-10-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

22-10-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

€ 7.013,00

22-01-2021
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft per datum 2e verslag de volgende preferente
vorderingen ingediend:
VpB 2018: € 7.013

€ 16.298,00

22-07-2021
4

Toelichting
De Belastingdienst heeft per datum 3e verslag de volgende preferente
vorderingen ingediend:
VpB 2018: € 7.013
VpB 2019: € 9.285

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

22-10-2020
1

Toelichting
Het UW V heeft (nog) geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

22-10-2020
1

Toelichting
Er zijn nog geen andere preferente vorderingen bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

22-10-2020
1

6

22-01-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.687.510,13

22-10-2020
1

€ 1.703.808,00

22-01-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

22-10-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie, correspondentie crediteuren

22-10-2020
1

correspondentie crediteuren

05-05-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

22-10-2020
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

22-10-2020
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

22-10-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

22-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De boedel richt zich in de komende verslagperiode op (i) het verkrijgen van de
volledige administratie van gefailleerde, (ii) het beoordelen van de zekerheden,
(iii) het beoordelen en eventueel afw ikkelen van ingeroepen
eigendomsvoorbehouden en recht van reclame en (iv) het verrichten van
rechtmatigheidsonderzoek.

22-10-2020
1

In de komende verslagperiode ligt de nadruk op het verrichten, en zo mogelijk
afronden, van het rechtmatigheidsonderzoek (zie ook onder 7).

22-01-2021
2

De komende verslagperioden staan in het teken van (aanvullend)
rechtmatigheidsonderzoek (zie onder 7.) en overleg met de betrokkenen
(eventuele ziensw ijzen en de beoordeling daarvan).

22-04-2021
3

De verw achting is dat in de komende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt afgerond, w aarna het bestuur (en evt.
overige betrokkenen) formeel in de gelegenheid w ordt gesteld een ziensw ijze
uit te brengen.

22-07-2021
4

De komende verslagperiode ligt de focus op afronding van de onder 7.5
vermelde activiteiten.

21-10-2021
5

De komende verslagperiode ligt de focus op afstemming met het bestuur van
de onder 7.5 vermelde rapportage.

21-01-2022
6

Na ontvangt van de ziensw ijze van het bestuur op het
rechtmatigheidsrapport kan in het onderhavige faillissement de verdere
afw ikkeling w orden bepaald’

05-05-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
in dit stadium nog niet bekend.

22-10-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
5-8-2022

05-05-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
verslaglegging, correspondentie

22-10-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

