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Algemene gegevens
Naam onderneming
Quality Plants Europe B.V.

18-03-2022
1

Gegevens onderneming
Quality Plants Europe B.V., statutair gevestigd te Bleisw ijk (Gemeente
Lansingerland), (voorheen) kantoorhoudende aan de Schreyracksew eg 1-3 te
(2661 DZ) Bergschenhoek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 81150466.

18-03-2022
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Groothandel in bloemen en planten".

18-03-2022
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator benadrukt dat de informatie in dit faillissementsverslag, in het
bijzonder financiële informatie (indien van toepassing), onderw erp van nader
onderzoek is. Gaandew eg kan blijken dat deze informatie geheel of
gedeeltelijk moet w orden herzien. Aan de in dit verslag opgenomen informatie
kunnen geen rechten w orden ontleend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

18-03-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
16

18-03-2022
1

Toelichting
Bij failliet w aren ten tijde van haar faillietverklaring zestien w erknemers in
dienst.

Boedelsaldo
€ 269.925,91

18-03-2022
1

€ 445.354,35

17-06-2022
2

€ 446.527,16

16-09-2022
3

Verslagperiode
van
14-2-2022

18-03-2022
1

t/m
17-3-2022
van
18-3-2022

17-06-2022
2

t/m
16-6-2022
van
17-6-2022

16-09-2022
3

t/m
15-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

268 uur 12 min

2

322 uur 48 min

3

138 uur 30 min

totaal

729 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren van de betrokken externe faillissementsmedew erker zijn in dit aantal
nog niet begrepen.

18-03-2022
1

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 662,00.

16-09-2022
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Quality Plants Europe B.V. is op 9 december 2020 opgericht en op 10 december
2020 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Bestuurders van failliet zijn Kraak Holding B.V. en Essentia B.V. Kraak Holding
B.V. w ordt bestuurd door de heer R. Kraak. Essentia B.V. w ordt bestuurd door
M.A.D. B.V., w elke vennootschap op haar beurt w ordt bestuurd door mevrouw
L.J.J. van de Merw e-Broos en de heer R.A. van de Merw e. Aandeelhouders van
failliet zijn (voor zover thans bekend) Kraak Holding B.V., D. de Jong Holding
B.V. en Gebr. J&H De Vreede Beheer B.V.

18-03-2022
1

1.2 Lopende procedures
De curator is (vooralsnog) niet niet bekend met lopende procedures. De
bestuurders hebben verklaard dat deze er niet zijn.

18-03-2022
1

Op 25 april jl. is de curator in kort geding gedagvaard. Op 14 juni jl. is de
curator in een bodem procedure gedagvaard. Zie in dit verband hierna in
hoofdstuk 9 van dit verslag.

17-06-2022
2

Zie hoofdstuk 9.

16-09-2022
3

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen op naam van failliet zijn gedurende de surseance en het
opvolgende faillissement (gedeeltelijk) aangehouden met het oog op de
voortzetting (zie hierna onder 6 (Voortzetten/doorstart onderneming)) en
nadien opgezegd.

1.4 Huur

18-03-2022
1

1.4 Huur
Failliet huurde de bedrijfslocatie aan de Schreyracksew eg 1-3 te
Bergschenhoek en onderverhuurde op haar beurt het grootste deel van de
bedrijfslocatie aan tw ee onderhuurders. Verder is gebleken van
huurovereenkomsten met betrekking tot verschillende roerende zaken,
w aaronder bedrijfsmaterieel. De huur en onderverhuur van de bedrijfslocatie
zijn afgew ikkeld in het kader van de doorstart (zie hierna onder 6
(Voortzetten/doorstart onderneming)). In datzelfde kader is een van de
huurovereenkomsten voor roerende zaken door de doorstarter overgenomen.
De overige huurovereenkomsten zijn door de verhuurders opgezegd of
anderszins geëindigd, w aarna de betreffende huurders in staat zijn gesteld
het gehuurde met inachtneming van art. 63a Fw retour te nemen.

18-03-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft omtrent de aanloop en oorzaken van het faillissement de
volgende verklaringen gedaan. Failliet is eind 2020 tot stand gekomen als een
samenw erkingsverband tussen tw ee kw ekers met als doel om de verkoop van
door hen aangeboden producten door failliet te laten verrichten en dergelijke
verkoopdiensten gaandew eg ook voor derden te verrichten. Daarnaast leverde
failliet verpakkingsdiensten voor derden, onderverhuurde zij een deel van haar
bedrijfsruimte aan tw ee derden en w erd een deel van de ruimte als opslag
verhuurd. In de loop van 2021 is geprobeerd deze doelen en activiteiten tot
w asdom te brengen. Dit zou minder goed zijn gelukt dan men aanvankelijk had
verw acht. Eind 2021 zou men zijn geconfronteerd met de gevolgen van de
stijging van de energieprijzen. Het contract voor de energieleverantie stond op
naam van een van de onderhuurders van failliet; het deel van de
energiekosten dat voor rekening van failliet w as, w erd door deze
onderhuurder aan failliet gefactureerd. De energiekosten van failliet zouden in
december 2020 EUR 90.000 hoger zijn uitgevallen dan verw acht. Die trend zou
begin 2022 hebben doorgezet, w aardoor de schuld aan de onderhuurder ter
zake van de energie begin februari 2022 zou zijn opgelopen tot ongeveer EUR
225.000. Om die reden zou op dat moment zijn besloten om op faillissement
aan te sturen. Op advies van de advocaat van failliet is eerst surseance van
betaling aangevraagd met afkondiging van een afkoelingsperiode van tw ee
maanden, w elke op 14 februari 2022 voorlopig is verleend.
Toen de curator in zijn toenmalige hoedanigheid van bew indvoerder bleek dat
er geen voorbereidingen voor het slagen of aanhouden van de surseance
w aren getroffen, is het de surseance van betaling op 16 februari 2022 op
verzoek van de curator en het bestuur ingetrokken onder gelijktijdige
uitspraak van het faillissement met instandhouding van de afgekondigde
afkoelingsperiode.
De curator betrekt deze en andere verklaringen van het bestuur in zijn
onderzoek.

18-03-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
16

18-03-2022
1

Toelichting
Bij failliet w aren ten tijde van haar faillietverklaring zestien w erknemers in
loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
19

18-03-2022
1

Toelichting
Blijkens de administratie van failliet had failliet in het jaar voorafgaand aan het
faillissement negentien w erknemers in loondienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-2-2022

16

totaal

16

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact personeel, UW V, rechter-commissaris, ontslagaanzegging, onderzoek.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

18-03-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Deel bedrijfsmiddelen veiling

€ 27.914,51

Deel bedrijfsmiddelen doorstart

€ 57.500,00

totaal

€ 85.414,51

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft verschillende bedrijfsmiddelen aangetroffen en heeft deze
door inschakeling van een taxateur doen inventariseren en taxeren. Een deel
van de bedrijfsmiddelen is in het kader van de gerealiseerde doorstart (zie
hierna onder 6 (Voortzetten/doorstart onderneming)) verkocht aan de
doorstartende partij voor een bedrag van EUR 57.500. De curator is doende
het restant nader te inventariseren om dit zo mogelijk te gelde te maken.

18-03-2022
1

De veilingopbrengst (na aftrek van kosten) met betrekking tot de aangetroffen
bedrijfsmiddel bedraagt EUR 27.914,51. De curator heeft dit bedrag nog niet
op de boedelrekening ontvangen van BVA.

17-06-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Gezien de omstandigheden beschreven onder 5 (Bank/Zekerheden) speelt het
bodemvoorrecht van de fiscus geen rol.

18-03-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contact bestuur, personeel, taxateur, doorstarter en rechter-commissaris,
inventarisatie, diversen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kerstvoorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

18-03-2022
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator is gebleken van een voorraad kerstartikelen en maakt deze zo
mogelijk te gelde. Het bestuur heeft verklaard dat failliet geen andere
voorraden zou hebben.

18-03-2022
1

Bij aanvang van de surseance is verder gebleken van één lopende en nog niet
volledig afgeronde verpakkingsopdracht en een aantal verpakkingsopdrachten
die in de nabije toekomst zouden hebben moeten w orden uitgevoerd.
Vanw ege (onder andere) een betalingsachterstand bij de voor failliet
gebruikelijke uitzendbureaus is afronding c.q. uitvoering van deze
verpakkingsopdrachten niet opportuun gebleken. De betreffende
opdrachtgevers zijn hiervan op de hoogte gesteld en ter voorkoming van
(verdere) schade in staat gesteld om hun goederen met inachtneming van art.
63a Fw en - in voorkomend geval - tegen betaling van openstaande
vorderingen vanw ege reeds verrichte w erkzaamheden van failliet retour te
nemen. Zie ook hierna onder 4 (Debiteuren), 5 (Bank/Zekerheden) en 6
(Voortzetten/doorstart onderneming).
De verkoop van de voorraad maakte onderdeel uit van de in 3.3 genoemde
veiling.

17-06-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, contact bestuur, personeel, opdrachtgevers en rechtercommissaris, diversen.

18-03-2022
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo

€ 68.483,94

W aarborgsom

€ 57.629,66

totaal

Boedelbijdrage

€ 126.113,60

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het positieve saldo op de bankrekening van failliet ad EUR 68.483,94 is op de
faillissementsrekening bijgeschreven. De curator is voorts gebleken van een
door failliet onder FloraHolland betaalde w aarborgsom en onderzoekt de
mogelijkheden om deze vrij te laten vallen.

18-03-2022
1

De curator is gebleken van een w aarborgsom van EUR 58.000,00 bij
FloraHolland. FloraHolland heeft met het recht op verrekening van haar
vordering (i.v.m. w at openstaande kosten) een bedrag van EUR 57.629,66
overgemaakt naar de boedelrekening.

17-06-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Contact bank, onderzoek, diversen.

18-03-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 433.727,00

€ 142.619,73

totaal

€ 433.727,00

€ 142.619,73

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens de administratie van failliet zou op 16 februari 2022 nog voor EUR
433.727 van debiteuren zijn te vorderen. Uit een analyse van deze debiteuren
in overleg met het personeel van failliet zou volgen dat hiervan EUR 204.145
inbaar zou zijn. Een deel van deze debiteuren heeft in het kader van de
vrijgave van de goederen van failliet haar openstaande schulden voldaan. De
curator neemt de incasso van de nog openstaande debiteuren ter hand.

18-03-2022
1

De curator is doende de resterende debiteuren te innen. De debiteurenincasso
verloopt redelijk voortvarend.

17-06-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, contact debiteuren, personeel en rechter-commissaris, diversen.

18-03-2022
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Failliet had de beschikking over een krediet bij Rabobank van EUR 650.000, tot
meerdere zekerheid van terugbetaling w aarvan ten behoeve en ten gunste
van Rabobank een pandrecht zou zijn gevestigd op bedrijfsmiddelen,
voorraden en vorderingen op derden. Ten tijde van de surseanceverlening en
het opvolgende faillissement bestond onder dit krediet geen roodstand,
w aardoor met een eventueel pandrecht van Rabobank geen rekening is
gehouden. De curator is (vooralsnog) niet gebleken van vorderingen van
(andere) banken.

5.2 Leasecontracten

18-03-2022
1

5.2 Leasecontracten
Failliet leasete een aantal motorvoertuigen en een koffiezetapparaat. Een deel
van de leaseovereenkomsten met betrekking tot motorvoertuigen is in het
kader van de doorstart overgenomen door de doorstarter. De overige
leaseovereenkomsten zijn opgezegd of anderszins geëindigd, in w elk kader de
lessors in staat zijn gesteld met inachtneming van art. 63a Fw hun goederen
retour te nemen.

18-03-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie hiervoor onder 5.1 (Toelichting vordering van bank(en)).

18-03-2022
1

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor onder 5.1 (Toelichting vordering van bank(en)).

18-03-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben zich gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Een enkeling is reeds in staat gesteld om de goederen
w aarvan de eigendom rechtsgeldig w as voorbehouden met inachtneming van
art. 63a Fw retour te nemen. De overige beroepen, met name met betrekking
tot plantenkarren en toebehoren, blijven vooralsnog onderw erp van nader
onderzoek.

18-03-2022
1

Met uitzondering van de kw estie besproken onder 9 (Procedures) zijn alle
beroepen op een eigendomsvoorbehoud afgew ikkeld.

17-06-2022
2

5.6 Retentierechten
De curator is (vooralsnog) niet bekend met enig beroep op een retentierecht.
W el is gebleken van feiten en omstandigheden die maken dat een dergelijk
beroep van één specifieke crediteur kan w orden verw acht. De curator heeft
een en ander in behandeling.

18-03-2022
1

5.7 Reclamerechten
De curator is (vooralsnog) niet bekend met enig beroep op een reclamerecht.

18-03-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, contact bank, personeel, crediteuren en rechter-commissaris,
diversen.

18-03-2022
1

Contact crediteuren, beoordeling contractsdocumentatie, diverse.

17-06-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van de surseanceverlening en het opvolgende faillissement is
gebleken van één lopende, nog niet afgeronde verpakkingsopdracht en een
aantal in de toekomst uit te voeren verpakkingsopdrachten. Vanw ege (onder
andere) betalingsachterstanden bij de door failliet gebruikte uitzendbureaus is
niet opportuun gebleken om deze opdrachten af te ronden. Voor het overige
w erden op dat moment nog slechts verkoopdiensten verricht voor
(hoofdzakelijk) een van de aandeelhouders van failliet. De curator is na
goedkeuring van de rechter-commissaris met deze aandeelhouder
overeengekomen om die verkoopactiviteiten met een beperkt aantal
w erknemers gedurende een afgebakende periode voort te zetten met het oog
op de realisatie van een doorstart (zie hierna onder 6.4 (Beschrijving) e.v.). Die
voortzetting heeft voor één w eek plaatsgevonden en is nadien op met enkele
dagen verlengd voor zover dat nodig bleek voor de realisatie van de doorstart,
steeds tegen door de betrokken aandeelhouder vooruit te betalen vergoeding
ter hoogte van de geschatte operationele kosten vermeerderd met een risicoopslag.

18-03-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
In het kader van de voortzetting als beschreven onder 6.1
(Exploitatie/zekerheden) is door de boedel een bedrag van EUR 47.461,04
inclusief btw ontvangen. De door de boedel in het kader van deze voortzetting
verrichte betalingen belopen (vooralsnog) EUR 6.888,58, w aarvan een
gedeelte mogelijk als transitoria kan w orden gerestitueerd.

18-03-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, monitoring, contact bestuur, aandeelhouder, derden en rechtercommissaris, diversen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

18-03-2022
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart verkend en is uiteindelijk
met een van de aandeelhouders van failliet tot overeenstemming gekomen
over een (gedeeltelijke) doorstart van de activiteiten. De belangrijkste
afspraken komen op het volgende neer:

18-03-2022
1

Koop bepaalde bedrijfsmiddelen ad EUR 57.500
Goodw illbetaling ad EUR 80.000
Aanbieding van arbeidsovereenkomsten aan elf w erknemers met behoud
van arbeidsvoorw aarden
Afw ikkeling van huurovereenkomst en onderhuurovereenkomsten voor
de bedrijfslocatie op de boedel conveniërende w ijze
Overneming van een aantal contracten tegen betaling van EUR 1
De doorstartovereenkomst is op 1 maart 2022 geformaliseerd. Betaling van de
overeengekomen betalingen is op 2 maart 2022 op de faillissementsrekening
ontvangen.

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor onder 6.4 (Beschrijving).

18-03-2022
1

6.6 Opbrengst
€ 137.501,00

18-03-2022
1

Toelichting
Zie hiervoor onder 6.4 (Beschrijving).

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, contact bestuur, aandeelhouder, taxateur, rechter-commissaris
en derden, opstellen doorstartdocumentatie, diversen.

18-03-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de beschikbare administratie van failliet ingenomen met
behulp van een geaccrediteerde externe faillissementsmedew erker en betrekt
deze in zijn onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

18-03-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Voor failliet zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Blijkens de slotverklaringen
van de statuten van failliet is haar eerste boekjaar geëindigd op 31 december
2021, zodat ten tijde van de surseanceverlening en het opvolgende
faillissement nog geen jaarrekening behoefde te zijn gedeponeerd.

18-03-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Failliet is gezien haar omvang van de verplichtingen van artikel 2:393 BW
vrijgesteld.

18-03-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal is blijkens de statuten van failliet bij de oprichting
volgestort.

18-03-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

18-03-2022
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

18-03-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator start zijn rechtmatigheidsonderzoek op.

18-03-2022
1

De curator is gestart met zijn rechtmatigheidsonderzoek.

17-06-2022
2

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek bijna afgerond. Na afronding
legt hij zijn bevindingen voor aan het bestuur.

16-09-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

18-03-2022
1

€ 123.069,39

16-09-2022
3

Toelichting
Het UW W heeft een boedelvordering van EUR 123.069,39 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 44.625,00

17-06-2022
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft een preferente vordering van EUR 44.625,00
ingediend.

€ 73.018,00

16-09-2022
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft een aangepaste preferente vordering van EUR
73.018,00 ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 84.216,36

16-09-2022
3

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering van EUR 84.216,36 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
52

18-03-2022
1

61

17-06-2022
2

63

16-09-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 654.255,03

18-03-2022
1

€ 829.511,56

17-06-2022
2

€ 846.749,88

16-09-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment kunnen geen uitspraken w orden gedaan over de
verw achtingen voor preferente en concurrente schuldeisers.

18-03-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren schuldenlast.

18-03-2022
1

Verder inventariseren schuldenlast.

17-06-2022
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Container Centralen A/S

17-06-2022
2

9.2 Aard procedures
Op 25 april jl. is de curator door Container Centralen A/S (een Deense
vennootschap) in kort geding gedagvaard om de curator te verbieden de in de
boedel aangetroffen CCTAG5 containers, Eurocontainers en daarbij behorende
platen te verkopen en hem te veroordelen tot afgifte van deze activa aan
Container Centralen.
Deze procedure is daags voor de mondelinge behandeling ervan ingetrokken,
omdat partijen een minnelijke regeling hebben getroffen.
De minnelijke regeling houdt kort samengevat in dat de Curator voornoemde
activa aan Container Centralen heeft verkocht en overgedragen voor een
bedrag van EUR 94.207, zulks onder de opschortende voorw aarden dat in een
gerechtelijke uitspraak die kracht van gew ijsde heeft komt vast te staan dat
de curator niet gehouden is tot afgifte van deze activa aan Container
Centralen en de intellectuele eigendomsrechten van Container Centralen niet
in de w eg staan aan verkoop / te koopaanbieding van deze activa. De
koopsom van EUR 94.207 is in afw achting van het in vervulling treden van de
opschortende voorw aarden in depot gestort.
In lijn met de gemaakte afspraken heeft Container Centralen de curator (in
verband met voornoemde opschortende voorw aarden) op 14 juni jl. in een
bodemprocedure gedagvaard om op de rol van 13 juli a.s. te verschijnen.

9.3 Stand procedures

17-06-2022
2

9.3 Stand procedures
In de bodemprocedure zal de curator zich op 13 juli 2022 stellen en vervolgens
een conclusie van antw oord nemen.

17-06-2022
2

De curator heeft de conclusie van antw oord genomen. De zaak is
aangehouden voor het bepalen van een datum voor een comparitie van
partijen.

16-09-2022
3

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator is druk doende gew eest zich voor te bereiden op het kortgeding. In
dat verband is onder meer een legal opinion gevraagd aan een deskundige. De
voorbereidingen op het kort geding zullen uiteraard w orden gebruikt bij het
voeren van verw eer in de bodemprocedure.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de aanstaande verslagperiode (met name) gebruiken voor de
volgende acties:

18-03-2022
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tegeldemaking van de resterende activa
debiteureninning
afw ikkeling van de beroepen op een eigendomsvoorbehoud
rechtmatigheidsonderzoek
verdere inventarisatie van de schuldpositie
De curator zal de aanstaande verslagperiode (met name) gebruiken voor de
volgende acties:

17-06-2022
2

Debiteurenincasso Voortzetten
Voeren van verw eer in de procedure tegen Container Centralen
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren
De curator zal de aanstaande verslagperiode (met name) gebruiken voor de
volgende acties:
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Debiteurenincasso voortzetten;
Procedure tegen Container Centralen
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de verw achte afw ikkelingsduur kunnen in dit stadium van het
faillissement nog geen uitspraken w orden gedaan.
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10.3 Indiening volgend verslag
16-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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