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

5
24-11-2022
F.13/21/155
NL:TZ:0000201873:F001
28-09-2021

R-C
Curator

mr. C.H. Rombouts
mr J.M.J. van der Grinten

Algemene gegevens
Naam onderneming
CTH Beheer B.V.

05-11-2021
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is opgericht op 18 maart 1988, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 34065460 en statutaire gevestigd te Aalsmeer.
Gefailleerde hield kantoor te (1431 AW ) Aalsmeer aan de Uiterw eg 294. Het
geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 18.151,21

05-11-2021
1

Activiteiten onderneming
Het voor eigen rekening in- en verkoop van boten, makelaardij in boten,
onderhoud en reparatie van boten en de handel van boten op basis van
consignatie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 8.311.910,00

€ 21.394,00

€ 2.906.449,00

2019

€ 5.077.229,00

€ -681.640,00

€ 1.522.823,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

05-11-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De laatste definitieve jaarrekening betreft 2018. De cijfer 2019 volgen uit een
concept jaarrekening.

05-11-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

05-11-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

05-11-2021
1

€ 12.745,00

24-05-2022
3

€ 15.355,77

24-08-2022
4

€ 15.423,05

24-11-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van

05-11-2021
1

28-9-2021
t/m
5-11-2021
van

18-02-2022
2

6-11-2021
t/m
18-2-2022
van

24-05-2022
3

19-2-2022
t/m
24-5-2022
van

24-08-2022
4

25-5-2022
t/m
24-8-2022
van

24-11-2022
5

25-8-2022
t/m
24-2-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

96 uur 0 min

2

96 uur 42 min

3

32 uur 24 min

4

58 uur 24 min

5

80 uur 54 min

totaal

364 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de
voet van artikel 73a van de Faillissementsw et. Hoew el de informatie in dit
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een w eergave van
voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn
gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is,
nog niet geopenbaard kan w orden, of - achteraf – bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

05-11-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
In het handelsregister staat dat de heer Van Gerve enig bestuurder van
gefailleerde is. De heer Van Gerve houdt 50% van de aandelen. De heer
Starink en de dochter van de heer Van Gerve, mevrouw S. van Gerve, houden
ieder 25% van de aandelen in gefailleerde.

1.2 Lopende procedures

05-11-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend lopen er thans drie procedures.

05-11-2021
1

1) Procedure tussen de verhuurder van ligplaatsen en kantoorruimte aan
gefailleerde en gefailleerde inzake een openstaande geldvordering.
De Rechtbank heeft op 20 augustus 2021 vonnis gew ezen. De curator beraad
zich omtrent het instellen van hoger beroep.
2) Procedure aangebracht door een geldverstrekker van gefailleerde en heeft
betrekking op voldoening en verrekening van verbintenissen uit de boedel. De
advocaat van gefailleerde heeft de rechtbank geïnformeerd over het
faillissement. De procedure is op grond van artikel 29 Fw geschorst.
3) Procedure tussen gefailleerde en de heer Starink en heeft betrekking op
een vordering van gefailleerde op Starink.
1) De curator heeft het niet opportuun geacht in hoger beroep te gaan. De
termijn voor hoger beroep is inmiddels ook verstreken.

18-02-2022
2

2) In deze procedure had gefailleerde ook een vordering in reconventie
ingesteld. De gedaagde in reconventie heeft de curator opgeroepen tot
overneming van het geding ex artikel 27 Fw . De curator heeft het niet
opportuun geacht de vordering in reconventie voort te zetten.
3) In deze procedure is er geen nieuw s.
De curator heeft inzake procedure (3.) een schikking getroffen met de heer
Starink, inhoudende dat de curator de procedure intrekt tegen een bedrag van
€ 12.500,- door Starink te betalen. De rechter-commissaris heeft hiervoor
machtiging verleend.

24-05-2022
3

De € 12.500,- is reeds voldaan.

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft een ongevallenverzekering.

05-11-2021
1

Van een lopende ongevallenverzekering is niet gebleken.

24-08-2022
4

1.4 Huur
Het bestuur heeft de curator geïnformeerd dat er geen lopende
huurovereenkomsten zijn.

05-11-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de oorzaak
van het faillissement onderzocht w orden. Volgens bestuurder Van Gerve is de
oorzaak van het faillissement dat een (oud) bestuurder van gefailleerde grote
bedragen heeft onttrokken aan het vermogen van gefailleerde.
Het faillissement is aangevraagd door de heer Starink, ex-w erknemer, exbestuurder en aandeelhouder van gefailleerde.

05-11-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

05-11-2021
1

6
Toelichting
De curator heeft het personeel ontslagen. De intake van het UW V heeft reeds
plaatsgevonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

05-11-2021
1

7
Toelichting
De heer Starink is per 1 maart 2021 ontslagen als statutair bestuurder. Met
het ontslag van zijn vennootschappelijke positie is tevens zijn
arbeidsovereenkomst geëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-10-2021

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

05-11-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

05-11-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

05-11-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Scheepsschroeven

€ 1.815,00

totaal

€ 1.815,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Van Gerve heeft de curator geïnformeerd dat gefailleerde geen
kantoorinventaris in eigendom heeft. Gebleken is dat gefailleerde tw ee
scheepschroeven in eigendom heeft.

05-11-2021
1

De curator heeft voor de tw ee scheepsschroeven een bod ontvangen. De
curator zal dit voorleggen aan de rechter-commissaris.

24-05-2022
3

Onduidelijk is of de scheepsschroeven eigendom zijn van gefailleerde of van de
tevens failliete Shipcaryachts International B.V. De curator heeft dit in
onderzoek. De pandhouder is op de hoogte gebracht van het bod en de
kw estie omtrent de eigendom. Tevens is de pandhouder verzocht
voorw aardelijk in te stemmen met de verkoop van de schroeven w aarna de
curator de rechter-commissaris om een machtiging zal verzoeken.
Na verkregen toestemming heeft de curator de schroeven verkocht. De
opbrengst bedraagt € 1.815 incl. btw .

24-08-2022
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

05-11-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop scheepsschroeven. Onderzoek naar overige bedrijfsmiddelen.

05-11-2021
1

Onderzoek w ie rechthebbende w as op de schroeven. Onderzoek naar overige
bedrijfsmiddelen.

24-08-2022
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van Gerve heeft de curator geïnformeerd dat gefailleerde geen voorraden
heeft. De voorraad schepen zouden begin dit jaar zijn verkocht of in betaling
gegeven aan schuldeiseres ter voldoening van schulden.
Volgens informatie van het RDW staan er diversen boten op naam van
gefailleerde. Volgens bestuurder zijn deze boten niet meer in eigendom van
gefailleerde. De curator heeft dit in onderzoek.

05-11-2021
1

Gebleken is dat gefailleerde tw ee scheepschroeven in eigendom heeft.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek voorraad.

05-11-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
Kasgeld

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 245,00

Tw ee HP laptops
Chromebook
Deelneming Car Trade Holland Leasing B.V.
totaal

€ 245,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator zich aankomende verslagperiode buigen over de vereffening van de
deelneming in Car Trade Holland Leasing B.V.

24-05-2022
3

Uit onderzoek is gebleken dat de deelneming in Car Trade Holland Leasing
B.V. geen w aarde heeft. Het bestuur heeft de curator geïnformeerd dat deze
vennootschap geen activa heeft. De curator is voornemens in de volgende
verslagperiode de vennootschap te ontbinden.

24-11-2022
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek.

05-11-2021
1

Ontbinden Car Trade Holland Leasing B.V.

24-11-2022
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Rekening-courant vordering Shipcar Design

€ 11.536,48

Rekening-courant vordering H.P. van Gerve

€ 8.560,48

Rekening-courant vordering D. Starink

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 335.017,85

Deelneming Car Trade Holland Leasing B.V.

€ 18.151,21

Vordering depot

€ 22.500,00

totaal

Opbrengst

€ 395.766,02

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft een vordering op een bedrag van €22.500,- gedeponeerd op
een derdengelden rekening.

05-11-2021
1

Er loopt een procedure inzake het bedrag in depot. Zie 9.

24-05-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek en incasso.

05-11-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 86.623,30

05-11-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank N.V. stelt een vordering te hebben op gefailleerde op basis van
een krediet verstrekking met een pandrecht.

5.2 Leasecontracten
Geen.

5.3 Beschrijving zekerheden

05-11-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De ING Bank N.V. stelt een pandrecht te hebben op de bedrijfsactiva,
omvattende de gehele bedrijfsinventaris, tegoeden, vorderingen en voorraden
met inbegrip van goodw ill.

05-11-2021
1

De curator is bereid de debiteurenincasso voor de bank ter hand te nemen
tegen een boedelbijdrage van 50%. De bank is hiermee akkoord.

18-02-2022
2

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

05-11-2021
1

De ING Bank N.V. heeft een pandrecht op de activa van gefailleerde.

24-05-2022
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen.

05-11-2021
1

5.6 Retentierechten
Geen.

05-11-2021
1

5.7 Reclamerechten
Geen.

05-11-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

05-11-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek zekerheden.

05-11-2021
1

Afw ikkeling pandrecht ING Bank N.V.

24-05-2022
3

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming na faillissement niet voortgezet.

05-11-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-11-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

05-11-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft vooralsnog geen doorstart gerealiseerd.

05-11-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek mogelijkheden doorstart.

05-11-2021
1

Geen.

24-05-2022
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of het bestuur van
gefailleerde aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en
w el in die zin dat op een zodanige w ijze administratie is gevoerd dat daaruit te

05-11-2021
1

allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen w orden
gekend. Indien hij niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft
voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en
w ordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is gew eest.
Het bestuur heeft diverse gevraagde bescheiden aan de curator overhandigd.
De curator heeft de digitale grootboekadministratie laten veiligstellen.
Het bestuur heeft de gevraagde bescheiden aan de curator overhandigd. De
curator heeft de digitale grootboekadministratie laten veiligstellen.

18-02-2022
2

De curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek, w aaronder het
onderzoek naar de gevoerde administratie. De fiscus heeft afgelopen
verslagperiode een boekenonderzoek verricht.
De curator heeft de fiscus verzocht om een update over de voortgang van het
boekenonderzoek.

24-08-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Ingevolge de w et rust op een vennootschap de verplichting om haar
jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te
maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te
deponeren bij de Kamer van Koophandel.
Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt,
betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld
en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak is van het faillissement.

05-11-2021
1

De jaarrekeningen zijn tot en met 2018 gedeponeerd. Er is niet voldaan aan
de deponeringsplicht.
De accountant van gefailleerde w ees de curator er op dat de jaarrekeningen
2018, 2019 en 2020 w el en tijdig w erden gedeponeerd. Nader onderzoekt
w ijst het volgende uit.

24-11-2022
5

De jaarrekening 2018 w erd (initieel) tijdig gedeponeerd op 31 december
2019. Het bestuur heeft vervolgens een op 31 december 2020 een
gew ijzigde jaarrekening 2018 gedeponeerd. Deze gew ijzigde jaarrekening
zou evenw el reeds op 29 december 2019 (gelijk aan de initieel
gedeponeerde jaarrekening) zijn vastgesteld.
De jaarrekeningen 2019 en 2020 w erden tijdig (in concept) gedeponeerd op
respectievelijk 30 december 2020 en 6 december 2021, maar w erden niet
vastgesteld door de algemene vergadering. De accountant van gefailleerde
verklaarde dat deze (concept) jaarrekeningen ook niet definitief w erden
opgemaakt door het bestuur.
De curator heeft een en ander in onderzoek.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen
goedkeurende verklaring. De vennootschap kw alificeert als kleine
rechtspersoon ex artikel 2:396 BW .

7.4 Stortingsverplichting aandelen

05-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsplicht w erd voldaan.

05-11-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

05-11-2021
1

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de
(achtereenvolgende en/of feitelijke) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak
behoorlijk hebben vervuld. De curator zal nader onderzoek naar verschillende
aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

Toelichting

18-02-2022
2

De curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-11-2021
1

Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het
faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht w aarvan gefailleerde
en/of derde w ist althans behoorde te w eten dat daarvan benadeling van
schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het
zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan
terw ijl hetzij deze derden w isten dat het faillissement reeds w as aangevraagd,
hetzij deze betaling het gevolg is gew eest van overleg tussen
gefailleerde enerzijds en de derde anderzijds, w elk overleg ten doel had om de
derde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

Toelichting

18-02-2022
2

Bijzondere aandacht heeft het inbetalinggeving van diverse schepen aan
schuldeisers van gefailleerde.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek, w aaronder
onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen.

18-02-2022
2

Mede in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zijn verschillende
personen door de rechter-commissaris opgeroepen voor verhoor.

24-08-2022
4

De verhoren hebben afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. De curator
buigt zich over de verkregen inlichtingen.

24-11-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek naar de administratie, mogelijk paulianeus handelen, oorzaken van
het faillissement en rechtmatigheid in het algemeen.

05-11-2021
1

De curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek.

18-02-2022
2

Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt thans voortgezet.

24-05-2022
3

Voorbereiden verhoor.

24-08-2022
4

Onderzoek verkregen inlichtingen. Rechtmatigheidsonderzoek.

24-11-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

05-11-2021
1

p.m.

€ 22.621,80

24-05-2022
3

Toelichting
vordering ClaimsAgent en het UW V

€ 22.627,85
Toelichting
vordering ClaimsAgent en het UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus

24-11-2022
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 357.599,00

05-11-2021
1

Toelichting
De ingediende vordering ziet op LH, OB, VpB en motorrijtuigenbelastingen.

€ 382.031,84

18-02-2022
2

€ 408.285,00

24-11-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

05-11-2021
1

Nog niet ingediend.

€ 14.064,84

24-05-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 6.207,38

05-11-2021
1

Toelichting
Ingediend naar aanleiding van een rechtelijke uitspraak.

€ 0,00

18-02-2022
2

Toelichting
De vordering is door de crediteur verplaatst naar de lijst van concurrente
crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

05-11-2021
1

5

18-02-2022
2

6

24-11-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 542.649,59

05-11-2021
1

€ 1.360.936,76

18-02-2022
2

€ 1.593.785,76

24-11-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog onbekend hoe het faillissement afgew ikkeld gaat w orden.

05-11-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en aanschrijven crediteuren.

05-11-2021
1

Inventarisatie crediteuren.

18-02-2022
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Stichting Derdengelden Van Koutrink C.S.

24-05-2022
3

Koper van Golan.

24-11-2022
5

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
Gefailleerde heeft voor het faillissement een bedrag van € 22.500,- in depot
gestort bij de Stichting van haar advocaat ter staking van het uitoefenen van
een retentierecht door de voormalig verhuurder (aan de verhuurder gelieerde
partij) van gefailleerde.

24-05-2022
3

De Stichting heeft zow el de voormalige verhuurder als de curator gedagvaard
en de kantonrechter verzocht te bepalen w ie gerechtigd is tot het bedrag in
depot en aan w ie de Stichting behoort uit te betalen.
Gefailleerde heeft, voorafgaand aan faillissement het schip Golan verkocht
aan een koper. Golan w as destijds teboekgesteld. Niet gefailleerde, maar de
aan gefailleerde gelieerde eveneens gefailleerde rechtspersoon
Shipcaryachts International B.V. w as (blijkens het scheepsregister) eigenaar
van Golan. Golan w erd niet door Shipcaryachts International B.V. aan
gefailleerde en evenmin door gefailleerde aan de koper door middel van een
notariële akte (gevolgd door inschrijving) geleverd. Evenmin heeft
Shipcaryachts International B.V. Golan door middel van een notariële akte
aan de koper geleverd. De koper kreeg w el de feitelijke macht over Golan. De
curator is door de koper van het schip Golan gedagvaard. De koper vordert
(onder meer) een verklaring voor recht dat hij eigenaar is gew orden van
Golan.

24-11-2022
5

9.3 Stand procedures
De gemachtigde van de curator heeft afgelopen verslagperiode een conclusie
van antw oord ingediend. De zitting is bepaald en zal deze verslagperiode
plaatsvinden.

24-05-2022
3

De zitting heeft afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. Het vonnis is
inmiddels ook gew ezen. De curator is in het ongelijk gesteld. De Stichting w erd
veroordeeld tot betaling van het depotbedrag aan de voormalig verhuurder.
De curator beraad zich op de te nemen vervolgstappen.

24-08-2022
4

Stichting Derdengelden Van Koutrink C.S.
De curator heeft in de zaak tegen Stichting Derdengelden Van Koutrink C.S.
besloten niet in hoger beroep te gaan.

24-11-2022
5

Koper Golan
De procedure staat voor antw oord van de curator.

9.4 Werkzaamheden procedures
Voorbereiden zitting.

24-05-2022
3

Beraad vervolgstappen.

24-08-2022
4

Conclusie van antw oord inzake Golan.

24-11-2022
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek en te gelde maken activa, beraad inzake lopende procedures,
onderzoek en incasso debiteuren, onderzoek rechtmatigheid en inventarisatie
en aanschrijven crediteuren.

05-11-2021
1

Onderzoek en te gelde maken activa, onderzoek en incasso debiteuren,
onderzoek rechtmatigheid en inventarisatie crediteuren.

18-02-2022
2

Onderzoek en te gelde maken activa, onderzoek en incasso debiteuren,
afw ikkelen pandrecht, onderzoek rechtmatigheid, inventarisatie crediteuren en
afw achten procedure.

24-05-2022
3

Onderzoek en te gelde maken activa, onderzoek en incasso debiteuren,
afw ikkelen pandrecht, onderzoek rechtmatigheid, inventarisatie crediteuren,
voorbereiden verhoor en afw achten vonnis.

24-08-2022
4

Onderzoek en te gelde maken activa, onderzoek en incasso debiteuren,
afw ikkelen pandrecht, onderzoek rechtmatigheid, inventarisatie crediteuren
en onderzoek verkregen inlichting verhoor.

24-11-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onbekend w anneer het faillissement afgew ikkeld kan w orden.

05-11-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
24-2-2022

24-11-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

05-11-2021
1

