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

8
02-09-2022
F.15/20/291
NL:TZ:0000161234:F001
27-10-2020

R-C
Curator

mr. M.P. de Valk
mr S. Hossaini

Algemene gegevens
Naam onderneming
QuickSpeed B.V.

02-12-2020
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te W inkel
Kantoorhoudende te 1731 NN W inkel aan de Korte Groetpolderw eg 3

02-12-2020
1

Kvk-nummer: 70333386
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er
echter niet voor instaan dat de informatie in het verslag juist en/of volledig is.
De curator baseert zich op de aangetroffen administratie en door derden ter
beschikking gestelde informatie. Mogelijk is niet alle informatie beschikbaar
en/of is er onjuiste informatie aangeleverd. Om die reden is dit verslag
uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan w orden ontleend.

Activiteiten onderneming
QuickSpeed B.V. exploiteerde een onderneming gespecialiseerd in het
transporteren van fietsen.
Volgens de Kamer van Koophandel betroffen de activiteiten: Goederenvervoer
over de w eg (geen verhuizingen), SBI-code 4941.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

02-12-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn nog onbekend.
De bestuurder is herhaalde malen verzocht om de administratie aan te leveren,
maar tot het moment van het uitbrengen van dit verslag heeft hij aan dat
verzoek niet voldaan.

02-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

02-12-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 10 w erknemers indienst.

Boedelsaldo
€ 149.228,36

02-12-2020
1

Toelichting
A. Baten
1. Banksaldo: € 12.986,69 (incl. een bedrag van € 12.939,21 dat door
conservatoir beslag w as getroffen)
2. Doorstart - Goodw ill: € 10.000,-3. Doorstart - Opbrengst voertuigen (aantal: 2): € 15.000,-4. Debiteuren: € 91.633,13
5. Onderhanden w erk: € 7.044,28 (gefactureerd na datum faillissement)
6. Storneringen door de bank: € 12.745,76
Totaal: € 149.409,86
B. Reeds betaalde boedelschulden:
1. Taxatiekosten NTAB: € 181,50
Boedelsaldo (A - B): € 149.228,36
Van dit bedrag staat een bedrag van € 92.535,32 op de derdengeldenrekening
van de curator. Dit laatstgenoemde bedrag zal eerdaags w orden overgemaakt
naar de boedelrekening.

€ 156.194,67
Toelichting
A. Baten
1. Banksaldo: € 12.986,69 (incl. een bedrag van € 12.939,21 dat door
conservatoir beslag w as getroffen)
2. Doorstart - Goodw ill: € 10.000,-3. Doorstart - Opbrengst voertuigen (aantal: 2): € 15.000,-4. Debiteuren: € 98.850,83
5. Onderhanden w erk: € 7.044,28 (gefactureerd na datum faillissement)
6. Storneringen door de bank: € 12.745,76
7. Schikking: € 1.250,-Totaal: € 160.159,86
B. Reeds betaalde boedelschulden:

22-02-2021
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1. Taxatiekosten NTAB: € 181,50
2. KvK Kosten: € 2,95
3. Deurw aarderskosten: € 3.471,74
4. Griffierecht: € 309,-Totaal: € 3.965,19
Boedelsaldo (A - B): € 156.194,67

€ 177.364,70

22-04-2021
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Toelichting
Van dit bedrag staat (ten tijde van het uitbrengen van dit verslag) een bedrag
van € 23.176,45* op de derdengeldenrekening van het kantoor van de
curator. Dit bedrag zal eerdaags w orden overgemaakt naar de
boedelrekening.
A. Baten
1. Banksaldo: € 12.986,69 (incl. een bedrag van € 12.939,21 dat door
conservatoir beslag w as getroffen)
2. Doorstart - Goodw ill: € 10.000,-3. Doorstart - Opbrengst voertuigen (aantal: 2): € 15.000,-4. Pre-faillissementsdebiteuren: € 98.850,83
5. Onderhanden w erk: € 7.044,28 (gefactureerd na datum faillissement)
6. Storneringen door de bank: € 12.745,76
7. Schikking (verkochte fiets door een crediteur): € 1.250,-8. (Terug)betaling door bank i.v.m. fixatiebeginsel (na sommatie curator): €
2.282,30
Subtotaal: € 160.159,86
1. Executieopbrengst beslagen voertuigen na vonnis d.d. 3 maart 2021: €
10.285,-10.* Executieopbrengst saldo bankbeslag na vonnis d.d. 3 maart 2021: €
12.891,45
Totaal: € 183.336,31
B. Reeds betaalde boedelschulden:
1. Taxatiekosten NTAB: € 181,50
2. KvK Kosten: € 2,95
3. Deurw aarderskosten: € 3.471,74
4. Griffierecht: € 2.309,-Totaal: € 5.971,61
Boedelsaldo excl. gelden op derdengeldenrekening curator: € 154.188,25
Boedelsaldo incl. gelden op derdengeldenrekening curator: € 177.364,70

€ 177.371,12
Toelichting
Van dit bedrag staat (ten tijde van het uitbrengen van dit verslag) een bedrag
van € 23.176,45* nog op de derdengeldenrekening van het kantoor van de
curator. Dit bedrag zal eerdaags w orden overgemaakt naar de
boedelrekening.
A. Baten

21-07-2021
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1. Banksaldo: € 12.986,69 (incl. een bedrag van € 12.939,21 dat door
conservatoir beslag w as getroffen)
2. Doorstart - Goodw ill: € 10.000,-3. Doorstart - Opbrengst voertuigen (aantal: 2): € 15.000,-4. Pre-faillissementsdebiteuren: € 98.850,83
5. Onderhanden w erk: € 7.044,28 incl. € 1.222,56 btw (gefactureerd na datum
faillissement)
6. Storneringen door de bank: € 12.745,76
7. Schikking (verkochte fiets door een crediteur): € 1.250,-8. (Terug)betaling door bank i.v.m. fixatiebeginsel (na sommatie curator): €
2.282,30
Subtotaal: € 160.159,86
1. Executieopbrengst beslagen voertuigen na vonnis d.d. 3 maart 2021: €
10.285,-10.* Executieopbrengst saldo bankbeslag na vonnis d.d. 3 maart 2021: €
12.891,45
Totaal: € 183.336,31
B. Reeds betaalde boedelschulden:
1. Taxatiekosten NTAB: € 181,50 incl. € 31,50 btw
2. KvK Kosten: € 2,95
3. Deurw aarderskosten: € 3.471,74 incl. € 602,55 btw
4. Griffierecht: € 2.309,-Totaal: € 5.965,19

€ 177.371,12

02-11-2021
5

Toelichting
Het bedrag ad € 23.176,45 dat op de derdengeldrekening van het kantoor van
de curator w as ontvangen is overgemaakt naar de boedelrekening.

€ 41.675,22

09-05-2022
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€ 45.675,22

02-09-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-10-2020

02-12-2020
1

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

22-02-2021
2

t/m
18-2-2021
van
19-2-2021

22-04-2021
3

t/m
22-4-2021
van
23-4-2021

21-07-2021
4

t/m
20-7-2021
van
21-7-2021

02-11-2021
5

t/m
1-11-2021
van
2-11-2021

24-01-2022
6

t/m
24-1-2022
van
25-1-2022

09-05-2022
7

t/m
2-5-2022
van
3-5-2022
t/m
1-9-2022

Bestede uren

02-09-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

124 uur 24 min

2

163 uur 52 min

3

28 uur 6 min

4

28 uur 36 min

5

33 uur 12 min

6

7 uur 54 min

7

21 uur 0 min

8

4 uur 48 min

totaal

411 uur 52 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap QuickSpeed B.V., hierna: 'Quickspeed', is op 19
december 2017 opgericht. De aandelen w orden gehouden door een natuurlijk
persoon, niet zijnde de bestuurder. De bestuurder is eveneens een natuurlijk
persoon. Voor (meer) informatie met betrekking tot de aandeelhouder en
bestuurder w ordt verw ezen naar het handelsregister van de Kamer van
Koophandel (nummer: 70333386).

02-12-2020
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

02-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
Ten tijde van het faillissement w aren een aantal verzekeringen reeds vervallen
vanw ege een achterstand in de betaling van de premies. De overige
verzekeringen zijn door de curator opgezegd ener is aanspraak gemaakt op
eventuele restituties.

02-12-2020
1

1.4 Huur
Er is geen sprake van een huurovereenkomst.
De onderneming w erd gedreven vanuit het w oonadres van de bestuurder.

02-12-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
voor het Beroepsvervoer over de w eg. Naar de oorzaken van het faillissement
is nader onderzoek ingesteld.

02-12-2020
1

Op basis van het onderzoek dat de curator heeft uitgevoerd, de gesprekken
met de bestuurder en derden, is de curator van mening dat het faillissement
het gevolg is van onbehoorlijk bestuur, w aarover hierna onder randnummer
7.1 e.v. meer.

22-02-2021
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Bij vonnis van 3 maart 2021 is de bestuurder op vordering van de curator o.a.
veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement. Zie verder 7.1 e.v.

22-04-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

02-12-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 10 w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
14

02-12-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-10-2020

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Bij schrijven d.d. 15 juli 2020 zijn alle arbeidsovereenkomsten opgezegd en is
het UW V geïnformeerd. W egens een achterstand in de administratie van
QuickSpeed w as het echter niet te herleiden w elke w erknemers w at te
vorderen hebben. Na vele overleggen met de bestuurder en verzoeken en
sommaties aan de bestuurder, heeft de curator de voor de UW V intake
noodzakelijke bescheiden aangeleverd.
Verder alle gebruikelijke w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement,
w aaronder ook begrepen diverse telefonische besprekingen met een aantal
personeelsleden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

02-12-2020
1

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing, zie hiervoor.

02-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek in het Kadaster.

02-12-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

2 voertuigen

€ 15.000,00

€ 0,00

totaal

€ 15.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
QuickSpeed had 2 voertuigen in eigendom en 7 voertuigen w erden op basis
van financial lease geleased. In het kader van de doorstart (zie 6.4 e.v.) zijn
de 2 voertuigen die eigendom w aren verkocht en geleverd aan de doorstarter
voor een bedrag van € 15.000,--.
De overige voertuigen vertegenw oordigden geen overw aarde, zodat de
leasemaatschappijen in de gelegenheid zijn gesteld om de voertuigen op te
halen.

02-12-2020
1

De leasemaatschappijen hebben de voertuigen in de afgelopen verslagperiode
laten ophalen.

22-02-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing; QuickSpeed heeft verder geen activa.

02-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In het kader van de doorstart het laten taxeren van de voertuigen, overleg en
onderhandelingen met de doorstarter, etc.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Onderhanden w erk

€ 7.044,28

€ 0,00

totaal

€ 7.044,28

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

02-12-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van het faillissement stonden er nog een aantal ritten open die nog
gefactureerd moesten w orden. Op verzoek van de curator heeft de bestuurder
deze gefactureerd. Op een tw eetal facturen na zijn de gefactureerde
w erkzaamheden inmiddels voldaan.

02-12-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie nog te facturen w erkzaamheden (ritten), diverse overleggen en
correspondentie met bestuurder, overleggen en correspondentie met de
opdrachtgevers, etc.

02-12-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill

€ 10.000,00

€ 0,00

totaal

€ 10.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
In het kader van de doorstart heeft de doorstarter voor de goodw ill een
bedrag van € 10.000,-- aan de boedel betaald.

02-12-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en verkoop, veel overleggen en onderhandelingen, etc.

02-12-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Pre-faillissementsdebiteuren
Boedeldebiteuren (onderhanden w erk)
totaal

Toelichting debiteuren

€ 0,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 91.633,13

€ 0,00

€ 7.044,28

€ 0,00

€ 98.677,41

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De nominale w aarde (omvang) van de pre-faillissemenstdebiteuren is op dit
moment nog niet bekend. Dit heeft te maken met de gebrekkige administratie
van QuickSpeed. De bestuurder is herhaalde malen verzocht om de
betreffende informatie aan te leveren. Inmiddels is toegezegd dat de
benodigde informatie op korte termijn zal volgen.

02-12-2020
1

Op basis van de gebrekkige informatie die de curator tot zijn beschikking heeft
verkregen, heeft de curator op basis van die informatie de partijen die mogelijk
een bedrag aan QuickSpeed verschuldigd zouden zijn aangeschreven. Ruim
98% van de aangeschreven partijen hebben te kennen gegeven dat zij de
bedragen reeds betaald hebben, ofw el dat zij QuickSpeed niet kennen ofw el
dat zij niet bekend zijn met de verleende diensten en verzocht is om een kopie
van de aan de vorderingen ten grondslag liggende facturen te doen toekomen.
Aangezien de bestuurder - ondanks vele verzoeken en sommaties - de
administratie, w aaronder dus ook de administratie met betrekking tot de
debiteuren, tot op heden niet heeft overlegd, is het voor de curator niet
mogelijk om de door de partijen ingenomen stellingen te verifiëren. Onder
andere op grond hiervan heeft de curator de bestuurder inmiddels in privé
aansprakelijk gesteld en een gerechtelijke procedure jegens o.a. de
bestuurder gestart. Onder randnummer 7.1 e.v. volgt een nadere uiteenzetting
van de o.a. jegens de bestuurder getroffen maatregelen.

22-02-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Een eerste inventarisatie, diverse overleggen met bekende debiteuren met
betrekking tot betaling van de openstaande vorderingen, verrekening van
tegenvorderingen w egens schades en het zoekraken van fietsen,
verrekeningsverw eren van de debiteuren toetsen en afstemmen met de
bestuurder, inventarisatie en het vrijgeven van fietsen van de debiteuren die
ten tijde van het faillissement op de bedrijfslocatie bevonden met als
tegenprestatie betaling van de openstaande vorderingen van QuickSpeed door
de desbetreffende debiteuren, etc.

02-12-2020
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Onderzoek naar debiteuren, inventarisatie, correspondentie met ruim 180
partijen, vele e-mails en telefoons van de aangeschreven partijen, op basis
van de door de partijen aangegeven informatie contact opzoeken met de
bestuurder, etc.

22-02-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten

02-12-2020
1

5.2 Leasecontracten
Ja, zie 3.2.

02-12-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Er is geen sprake van zekerheden.

02-12-2020
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

02-12-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal fietsenleveranciers (deels ook tevens debiteuren) hebben een
beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Alle aanspraken zijn in goed
onderling overleg met de leveranciers inmiddels afgew ikkeld door de opgeëiste
zaken (die onder eigendomsvoorbehoud w aren geleverd) aan de leveranciers
te retourneren.

02-12-2020
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5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

02-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.

02-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

02-12-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afw ikkeling eigendomsvoorbehouden, overleggen daartoe met de bestuurder
en de leveranciers, etc.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

02-12-2020
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In verband met het ontbreken van verzekeringsdekking en het niet realiseren
van een positief resultaat bij de voortzetting van de activiteiten is besloten om
de activiteiten niet voort te zetten.

02-12-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing, zie hiervoor.

02-12-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie mogelijkheden voortzetting, overleggen en correspondentie met
de verzekeraar, opdrachtgevers en bestuurder, etc.

02-12-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Met ingang van 30 oktober 2020 is QuickSpeed doorgestart.

02-12-2020
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6.5 Verantwoording
Zie hiervoor onder o.a. randnummer 3.3 en 3.8.

02-12-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 25.000,00

02-12-2020
1

Toelichting
1. Goodw ill: € 10.000,-- (zie 3.8)
2. Voertuigen (aantal: 2): € 15.000.-- (zie 3.3)

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

02-12-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Vele overleggen, correspondentie, onderhandelingen, opstellen
overeenkomsten, etc.

02-12-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ondanks herhaalde verzoeken en sommaties heeft de bestuurder een groot
deel van de administratie niet aangeleverd. Of aan de boekplicht ex artikel
2:10 BW al dan niet is voldaan kan w orden beoordeeld eerst nadat de
bestuurder de voor het onderzoek relevante bescheiden heeft aangeleverd.
De bestuurder heeft inmiddels beterschap beloofd.

02-12-2020
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Dit is dus nog in onderzoek.
Ondanks vele verzoeken, sommaties en overleggen met de bestuurder, heeft
de bestuurder, niettegenstaande herhaalde toezeggingen van de bestuurder
dat hij de administratie zal aanleveren, geen administratie aan de curator
afgegeven.
De curator heeft de bestuurder herhaalde malen op zijn verantw oordelijkheid
gew ezen, maar tot het aanleveren van de administratie heeft dat niet geleid.
Tijdens een recente bespreking met de curator heeft de bestuurder te kennen
gegeven dat er geen administratie is gevoerd en voor zover er w el van enige
administratie kan w orden gesproken dat die zodanig gebrekkig is dat enige
w ijze van administratie niet kan w orden gesproken. De bestuurder heeft
tevens te kennen gegeven dat hij w egens omstandigheden niet in staat is om
maar iets aan administratie aan te leveren.
Op basis hiervan kan dan ook niets anders w orden geconcludeerd dan dat er
niet voldaan is aan de boekhoudplicht.
Gelet hierop en mede gelet op het feit dat de jaarrekeningen niet zijn
opgemaakt laat staan gedeponeerd alsmede het feit dat aan de bestuurder
ook andere materiële verw ijten w orden gemaakt is de bestuurder primair op
grond van het bepaalde in artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het
boedeltekort. Subsidiair is de bestuurder aansprakelijk gesteld w egens
onbehoorlijke taakvervulling op grond van artikel 2:9 BW . Meer subsidiair is de
bestuurder aansprakelijk gesteld voor onrechtmatig selectieve betalingen. Tot
slot (ook als meer subsidiair) heeft de curator aangesproken op grond van
pauliananeuze betalingen (ten bedrage van € 2.200,--) ex artikel 47 Fw .
De bestuurder is herhaalde malen in de gelegenheid gesteld om in goed
onderling overleg met de boedel tot een oplossing te komen, maar de
bestuurder heeft van alle door de curator geboden mogelijkheden geen
gebruik gemaakt. Gelet hierop heeft de curator – na toestemming van de
rechter-commissaris – diverse beslagen gelegd en de hoofdzaak aanhangig
gemaakt bij de rechtbank Noord-Holland. De zaak staat thans voor vonnis op
de rol van 3 maart 2021.
Naast de bestuurder heeft de curator Quickspeed2020 B.V. en diens
bestuurders hoofdelijk primair aansprakelijk gesteld op grond van het
bepaalde in artikel 6:162 BW , daar gebleken is dat Quickspeed2020 B.V. en
diens bestuurders getracht hebben om de debiteuren van de gefailleerde te
bew egen om betalingen aan hen te doen. Subsidiair heeft de curator
Quickspeed2020 B.V. en diens bestuurders hoofdelijk aangesproken op grond
van ongerechtvaardigde verrijking en ongerechtvaardigde verarming.
Tot slot heeft de curator ex artikel 106A Fw gevorderd dat de rechtbank de
bestuurder van de gefailleerde (natuurlijke persoon) verbiedt dat hij voor een
periode van maximaal 5 jaar bestuurder of commissaris kan zijn.

22-02-2021
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De bankbeslagen hebben een bedrag van ca. € 13.000,-- getroffen. Daarnaast
is er beslag gelegd op een drietal voertuigen.
Op 3 maart 2021 heeft de rechtbank Noord-Holland een vonnis gew ezen
w aarbij alle primaire vorderingen van de curator zijn toegew ezen.
In het kort heeft de rechtbank:
1. voor recht verklaard dat de heer Pater zijn taak als bestuurder van
QuickSpeed B.V. (kennelijk) onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een
belangrijke oorzaak van het faillissement is als bedoeld in artikel 2:248
lid 1 en lid 2 BW en dat hij aansprakelijk is voor het bedrag van de
schulden van QuickSpeed, voor zover deze niet door vereffening van de
overige baten kunnen w orden voldaan;
2. de heer Pater veroordeeld tot betaling aan de boedel van het bedrag
van de schulden van QuickSpeed B.V., voor zover deze niet door
vereffening van de overige baten kunnen w orden voldaan, één en ander
nader op te maken bij staat;
3. de heer Pater veroordeeld tot betaling aan de boedel binnen 14 dagen
na betekening van het vonnis van een voorschot op het onder 2
genoemde ter grootte van € 200.000,--;
4. voor recht verklaard dat de heer Pater het bepaalde in artikel 106a lid 1
sub c Fw heeft overtreden;
5. de heer Pater veroordeeld tot een bestuursverbod zoals bedoeld in
artikel 106 a lid 1 Fw voor de duur van vijf jaar vanaf het moment van het
in kracht gaan van het vonnis;
6. de griffier opgedragen om met bekw ame spoed nadat het vonnis
onherroepelijk is gew orden een afschrift van dit vonnis aan de Kamer van
Koophandel te sturen zodat de Kamer van Koophandel kan overgaan tot
uitschrijving van de heer Pater als bestuurder uit het handelsregister
(voor zover hij op dat moment als bestuurder ingeschreven staat) en tot
registratie van het bestuursverbod voor de duur van vijf jaar;
7. voor recht verklaard dat de besloten vennootschap Quickspeed2020 B.V.,
de heer Pater en diens echtgenote onrechtmatig hebben gehandeld
jegens QuickSpeed als bedoeld in artikel 2:9 BW , als gevolg w aarvan zij
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door QuickSpeed geleden schade,
één en ander nader op te maken bij staat;
8. de besloten vennootschap Quickspeed2020 B.V., de heer Pater en diens
echtgenote hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan de boedel binnen 14
dagen na betekening van het vonnis van een voorschot op het onder 7
genoemde ter grootte van € 25.000,--;
9. de besloten vennootschap Quickspeed2020 B.V. veroordeeld om binnen
14 dagen na betekening van het vonnis inzage te verschaffen in de
navolgende bescheiden:
debiteurenadministratie inclusief de onderliggende facturen en overige
bescheiden vanaf 1 november 2020;
bankafschriften vanaf 1 november 2020;
1. de besloten vennootschap Quickspeed2020 B.V. bevolen alle
medew erking te verlenen aan het hiervoor onder 9 toegew ezene, voor
zover er sprake is van versleuteling van bestanden, het verschaffen van
alle benodigde w achtw oorden, toegangscodes, sleutels,
gebruikersna(a)m(en), w achtw oorden, et cetera, en het zo nodig
assisteren bij het ontsluiten van de betreffende bescheiden;
2. de besloten vennootschap Quickspeed2020 B.V. veroordeeld tot betaling
van een dw angsom van € 1.000,-- per dag dat de besloten
vennootschap Quickspeed2020 B.V. aan het hiervoor onder 9 en 10

22-04-2021
3

toegew ezen in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg geeft tot een
maximum van € 25.000,--;
3. de heer Pater, diens echtgenote en de besloten vennootschap
Quickspeed2020 B.V. hoofdelijk veroordeeld tot betaling van de kosten
van het geding, de beslagkosten daaronder begrepen, tot aan het
vonnis aan de zijde van de boedel begroot op:
€ 3.266,57 aan verschotten;
€ 4.982,-- aan salaris van de advocaat, vermeerderd met w ettelijke rente
over beide bedragen vanaf 14 dagen na betekening van het vonnis;
1. de heer Pater, diens echtgenote en de besloten vennootschap
Quickspeed2020 B.V. hoofdelijk veroordeeld in de nakosten, begroot op €
163,-- aan salaris advocaat, te vermeerderen met een bedrag van € 85,-aan salaris advocaat indien betekening van het vonnis heeft
plaatsgevonden en de heer Pater, diens echtgenote en de besloten
vennootschap Quickspeed2020 B.V. niet binnen 14 dagen na betekening
van het vonnis aan de veroordeling hebben voldaan, vermeerderd met
w ettelijke rente over deze beide bedragen vanaf 14 dagen na
betekening van het vonnis;
2. het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

In de afgelopen verslagperiode hebben er meerdere besprekingen
plaatsgevonden tussen de curator en de heer Pater en diens echtgenote. De
financiële situatie van de heer Pater en diens echtgenote is niet florissant. De
echtgenote van de heer Pater heeft inmiddels een inkomen uit
dienstbetrekking, maar nog onvoldoende om enige betaling aan de boedel te
kunnen doen. De heer Pater is naar eigen zeggen op zoek naar w erk, maar tot
nog toe zonder succes.

21-07-2021
4

De onderneming Quickspeed2020 B.V. is - zoals nu achteraf is gebleken - in
december 2020 gestopt met haar activiteiten.
Aan de veroordeling tot het verstrekken van inzage in de administratie van
Quickspeed2020 B.V. hebben de heer Pater en diens echtgenote nog niet
voldaan, zulks ondanks herhaalde verzoeken daartoe.
Ook in deze verslagperiode is met de heer en mevrouw Pater verder
gesproken. Mevrouw Pater is inmiddels aan het w erk. De verw achting is dat de
heer Pater binnen afzienbare tijd ook aan het w erk kan. Het inkomen van
mevrouw Pater is op dit moment niet voldoende om enige betaling aan de
boedel te verrichten. Onder voorbehoud van goedkeuring door de rechtercommissaris is met de heer en mevrouw Pater overeengekomen dat er in de
komende verslagperiode zal w orden bezien w elk bedrag de heer en mevrouw
Pater maandelijks aan de boedel kunnen en zullen betalen en daaromtrent na toestemming van de rechter-commissaris - concrete afspraken over te
maken.

02-11-2021
5

Ofschoon verw acht w erd dat de heer Pater eind 2021 een inkomen zal
hebben, is dat niet het geval gebleken. W el heeft hij inmiddels zijn chauffeurs
diploma gehaald en verw acht w ordt dat hij eind januari, begin februari 2022
aan de slag kan als chauffeur.

24-01-2022
6

Op dit moment is het dus niet duidelijk w elk bedrag de heer en mevrouw Pater
aan de boedel kunnen voldoen en op w elke termijn.
Met de heer en mevrouw Pater is daarom afgesproken dat er eind januari,
begin februari 2022 zal w orden hoe de heer en mevrouw de schuld aan de
boedel kunnen en zullen voldoen.

In de afgelopen verslagperiode heeft de heer Pater w erk gevonden. In dat
verband zijn de overleggen met de heer en mevrouw Pater hervat.

09-05-2022
7

Aan de hand van het verhaalsonderzoek en de door de heer en mevrouw
Pater verstrekte informatie, is beoordeeld of het treffen van een
betalingsregeling in het belang is van de boedel.
Uit het onderzoek is gebleken dat de heer en mevrouw Pater een beperkte
afloscapaciteit hebben. Na overleggen en onderhandelingen is met de heer en
mevrouw Pater - na toestemming van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt over een schikking, inhoudende:
1. dat de heer en mevrouw Pater in totaal een bedrag van € 36.000,-- (het
"Schikkingsbedrag") aan de boedel betalen;
2. dat betaling van het Schikkingsbedrag in 36 opeenvolgende maandelijkse
termijnen van elk € 1.000,-- groot w ordt voldaan, voor het eerst op 30
april 2022 en zo vervolgens op de laatste van iedere maand totdat het
Schikkingsbedrag is voldaan;
3. dat indien de heer en mevrouw Pater gedurende de looptijd van de
regeling meer gaan verdienen, dat zij al het meerdere boven een bedrag
van € 3.500,- netto per maand aan de boedel dienen af te dragen;
dat indien zij gedurende de looptijd van de regeling erfenissen,
schenkingen en gelden die zij, hoe ook genaamd en uit w elke hoofde dan
ook, ontvangen, op eerste verzoek van de curator aan de boedel
afdragen, zulks tot een bedrag van € 500.000,--;
dat indien zij de w aarde van de roerende en/of onroerende zaken die zij
gedurende looptijd van de regeling (te rekenen vanaf 1 april 2022 tot 1
april 2025 of zoveel langer als de regeling mocht duren) uit hoofde van
erfenissen, schenkingen, etc. verkrijgen op eerste verzoek van de
Curator aan de boedel afdragen, zulks eveneens tot een maximum van €
500.000,--.
Van het Schikkingsbedrag zijn tot op heden 2 termijnen (zijnde in totaal €
2.000,--), conform de regeling, voldaan.
De met bestuurder en diens echtgenote getroffen betalingsregeling w ordt
tijdig en volledig nagekomen. Op het schikkingsbedrag is tot op heden een
bedrag van € 6.000,-- ontvangen.

02-09-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn er geen
jaarrekeningen gedeponeerd.
Uitgaande dat bij de oprichting een verlengd boekjaar is bepaald, had de
jaarrekening 2017-2018 uiterlijk op 31 december 2019 moeten w orden
gedeponeerd.

02-12-2020
1

Dat is in casu niet het geval, zodat het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW de
curator ten dienste staat. Dit zal in de komende verslagperiode nader w orden
onderzocht.
Zie hiervoor onder randnummer 7.1.

22-02-2021
2

Zie hiervoor onder randnummer 7.1.

22-04-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd dan w el voorhanden. Maar
aangenomen kan w orden dat aangezien Quickspeed binnen de door artikel
2:396 BW gestelde grenzen valt, er aan de jaarrekening geen verklaring
omtrent de getrouw heid daarvan hoeft te w orden toegevoegd.

02-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Sinds 1 oktober 2012 is de zogenaamde Flex B.V. geïntroduceerd. Tot 1
oktober moest men voor ten minste € 18.000,- aandelen kapitaal geplaatst en
volgestort hebben. Vanaf 1 oktober is het minimumkapitaal van € 18.000,verdw enen. Men kan een vennootschap oprichten met een kapitaal van € 0,01
en men is niet verplicht dit bedrag te storten.

02-12-2020
1

Quickspeed is op 19 december 2017 onder de regeling van Flex B.V. met een
geplaatst kapitaal van € 1,-opgericht, zodat van stortingsverplichting geen sprake is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

02-12-2020
1

In onderzoek, zie ook hiervoor 7.1 en 7.2.

Toelichting

22-02-2021
2

Zie hiervoor onder randnummer 7.1.

Ja

22-04-2021
3

Ja

21-07-2021
4

Toelichting
Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-12-2020
1

Toelichting
Uit een onderzoek naar de bankadministratie zijn een aantal betalingen aan
het licht gekomen die mogelijk als paulianeus kunnen w orden gekw alificeerd.
In de komende verslagperiode zal een vervolgonderzoek plaatsvinden en voor
zover mogelijk met de betrokkenen w orden gesproken teneinde een
definitieve conclusie te kunnen komen.
Dit is dus nog in onderzoek.

Toelichting

22-02-2021
2

Naast de pauliananeuze betalingen die aan de bestuurder hebben
plaatsgevonden (zie 7.1) , is uit het onderzoek dat door de curator is
uitgevoerd gebleken dat er in de maanden voorafgaande aan het faillissement
(periode juli tot en met oktober 2020) diverse betalingen ten bedrage van in
totaal € 56.733,60 hebben plaatsgevonden aan de doorstarter (een
natuurlijke persoon, die de activiteiten van QuickSpeed na het faillissement van
de curator heeft overgenomen).
De curator heeft getracht om te achterhalen w at de grondslag van de
betalingen is gew eest, maar de bestuurder noch de doorstarter hebben,
niettegenstaande herhaalde verzoeken en sommaties van de curator, daar
geen medew erking aan verleend.
Gelet hierop heeft de curator, na verkregen toestemming van de rechtercommissaris, diverse beslagen ten laste van de doorstarter gelegd en de
hoofdzaak aanhangig gemaakt. Ook deze zaak staat thans op de rol van 3
maart 2021 voor vonnis.
Verder:
1. Uit het onderzoek en gesprekken met derden kw am tevens aan het licht dat
één van de crediteuren een fiets van QuickSpeed onder zich zou hebben. De
curator heeft deze partij benaderd en uit de gesprekken die daarop volgden
bleek dat deze partij een vordering op QuickSpeed had en dat de bestuurder
de fiets aan deze partij heeft gegeven ter vereffening van een aantal
openstaande vorderingen. Deze partij had de fiets echter al vóór het
faillissement verkocht. Met deze partij is overeengekomen dat zij 50% van de
opbrengst, zijnde een bedrag van € 1.250,-, aan de boedel terugbetaalt. Dit
bedrag is inmiddels door de boedel ontvangen.
2. Uit het onderzoek naar de bancaire stukken kw am ook een tw eetal andere
betalingen aan het licht w aarvan er w egens het ontbreken van administratie
niet duidelijk w as w aarom deze betalingen zijn gedaan. De curator heeft de
betreffende partijen schriftelijk benaderd. Uit de gesprekken die de curator met
deze partijen heeft gevoerd en de stukken die deze partijen aan de curator ter
beschikking hebben gesteld is gebleken dat er geen sprake is van paulianeuze
betalingen dan w el betalingen die de curator op andere gronden eventueel
ongedaan kan maken.

Toelichting

22-04-2021
3

De zaak tegen de doorstarter aan w ie naar het oordeel van de curator
paulianeuze betalingen hebben plaatsgevonden staat thans op de rol van 28
april a.s. voor vonnis.
In de periode na dagvaarding heeft de curator herhaalde malen getracht om
met deze partij in contact te komen. Maar helaas zonder resultaat. In de
tussenliggende periode is er ook nader onderzoek gedaan naar verdere
verhaalsmogelijkheden.

Ja
Toelichting
Bij (herstel)vonnis van de rechtbank Midden-Nederland heeft de rechtbank:
1. voor recht verklaard dat de curator op goede gronden de betalingen,
althans de rechtshandelingen die aan de betalingen ten grondslag hebben
gelegen, heeft vernietigd;
2. de doorstarter veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 56.733,60, te

21-07-2021
4

vermeerderen met de w ettelijke rente vanaf 27 oktober 2020 tot de dag van
volledige betaling;
3. doorstarter veroordeeld in de proceskosten ten bedrage van € 3.944,61, te
vermeerderen met w ettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening tot de dag
van volledige betaling;
4. de doorstarter veroordeeld in de beslagkosten ten bedrage van € 612,33, te
vermeerderen met w ettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening tot de dag
van volledige betaling;
5. de doorstarter veroordeeld in de nakosten, begroot op € 131,-- aan salaris
advocaat, te vermeerderen met een bedrag van € 68,-- aan salaris advocaat
indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en de doorstarter niet
binnen 14 dagen na betekening van het vonnis aan de veroordeling heeft
voldaan, vermeerderd met w ettelijke rente over deze beide bedragen vanaf 14
dagen na betekening van het vonnis;
6. het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
Het vonnis is op 10 mei 2021 aan de doorstarter betekend.
In de afgelopen verslagperiode is getracht om met de doorstarter in contact te
komen, maar dat is tot op heden niet gelukt. De gelegde beslagen hebben
helaas geen doel getroffen.
In de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek gedaan. Het is vooralsnog
niet gelukt om het vonnis ten uitvoer te leggen.

Ja

02-11-2021
5

Toelichting
Na vele huisbezoeken is het in de afgelopen verslagperiode gelukt om met de
doorstarter in contact te komen. Inmiddels hebben er ook vervolggesprekken
met de doorstarter plaatsgevonden. Uit de gesprekken - en verdere
verhaalsonderzoeken - blijkt dat de doorstarter op dit moment geen inkomen
heeft. De doorstarter heeft echter aangegeven dat hij deze w ekstie met de
boedel w enst te regelen en dat hij daartoe de mogelijkheden gaat
onderzoeken. Verw acht w ordt dat er binnen afzienbare tijd duidelijk zal zijn of
een regeling tot de mogelijkheden behoort.

Toelichting

24-01-2022
6

In de afgelopen verslagperiode is ook met de doorstarter gesproken. Ofschoon
de doorstarter verw achtte dat hij in december 2021 een voorstel aan de
boedel kon doen, is dat helaas niet gelukt. De doorstarter is op dit moment w el
aan het w erk, maar het inkomen is nog onvoldoende om enige betaling aan de
boedel te kunnen doen. De doorstarter heeft aangegeven dat hij met de
boedel graag tot een oplossing w ilt komen en in dat verband is hij doende om
voldoende inkomsten te genereren om betalingen aan de boedel te kunnen
doen. Verw acht w ordt dat de komende verslagperiode meer duidelijkheid kan
w orden gegeven.

Toelichting
Met de doorstarter is ook veelvuldig gesproken. Ofschoon het er aanvankelijk
op leek dat er met de doorstarter ook een schikking zou kunnen w orden
bereikt is dat helaas niet gelukt w egens het ontbreken van financiële middelen
bij de doorstarter.

09-05-2022
7

Er is ook nader verhaalsonderzoek ingesteld, maar tot zover helaas zonder
resultaat. Met de doorstarter is afgesproken om in de komende verslagperiode
de situatie opnieuw te bekijken en op basis daarvan te bezien of een regeling
(schikking) kan w orden bereikt.

Toelichting

02-09-2022
8

De financiële positie van de doorstarter is vooralsnog niet zodanig veranderd
dat hij enige betaling aan de boedel kan doen. De verhaalspositie is
onderw erp van voortdurend onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor 7.1 e.v.

02-12-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek bankadministratie, overleggen en correspondentie o.a. met de
bestuurder, verder zie hiervoor.

02-12-2020
1

Diverse overleggen met de bestuurder en derden, aanvullend onderzoek,
correspondentie met de bestuurder en derden, opstellen van beslagrekesten
en dagvaardingen, etc.

22-02-2021
2

Onderzoek naar de veroordeelde partijen, ten uitvoerlegging vonnissen nader
onderzoeken, telefonische overleggen, etc.

21-07-2021
4

Huisbezoeken en diverse overleggen (veelal telefonisch) met bestuurder en
diens echtgenote, huisbezoeken en overleggen met doorstarter,
correspondentie met bestuurder, doorstarter en derden (o.a. in het kader van
verhaalsmogelijkheden), etc.

02-11-2021
5

Overleggen en correspondentie met bestuurder en diens echtgenote,
overleggen en correspondentie met de doorstarter, correspondentie met
derden, etc.

24-01-2022
6

Overleggen, onderhandelingen en correspondentie met de heer en mevrouw
Pater, opstellen vaststellingsovereenkomst w aarin de met de heer en
mevrouw gemaakte afspraken zijn vastgelegd, overleggen, correspondentie en
onderhandelingen met de doorstarter, nader verhaalsonderzoek, etc.

09-05-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 145,00
Toelichting

02-12-2020
1

1. Belastingdienst: € 145-2. Salaris en verschotten curator: p.m.
3. UW V: p.m.

€ 373,00

22-02-2021
2

Toelichting
1. Belastingdienst: € 373-2. Salaris en verschotten curator: p.m.
3. UW V: p.m.

€ 440,00

22-04-2021
3

Toelichting
1. Belastingdienst: € 440,-2. Salaris en verschotten curator: p.m.
3. UW V: p.m.

€ 13.485,42

21-07-2021
4

Toelichting
1. Belastingdienst: € 357,-2. Salaris en verschotten curator: p.m.
3. UW V: € 13.128,42

€ 14.741,05
Toelichting
1. Belastingdienst: € 357,-2. Salaris en verschotten curator: p.m.
3. UW V: € 14.384,05

8.2 Pref. vord. van de fiscus

02-09-2022
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 286.229,00

02-12-2020
1

€ 219.216,00

22-02-2021
2

€ 232.159,00

22-04-2021
3

€ 228.998,00

21-07-2021
4

€ 252.267,00

24-01-2022
6

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de fiscus een aantal aanvullende
vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

02-12-2020
1

Door het UW V zijn nog geen vorderingen ingediend.

€ 65.494,73

21-07-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

02-12-2020
1

Door een voormalig w erknemer van Quickspeed is een vordering ingediend die
mogelijk (deels) preferent is. Omdat er ter zake van loonvorderingen van
voormalige w erknemers de loongarantieregeling van toepassing kan zijn, is de
voormalig w erknemer verw ezen naar het UW V. In afw achting van de uitspraak
van het UW V of deze w erknemer vorderingen onder de loongarantieregeling
kan claimen en tot w elk bedrag eventueel, is de vordering van deze voormalige
w erknemer voorlopig als p.m. op de crediteurenlijst geplaatst.

€ 1.298,12

02-11-2021
5

Toelichting
Deze vordering ziet op de kosten van de aanvrager ex artikel 3:288 sub a BW .

€ 1.298,16

8.5 Aantal concurrente crediteuren

09-05-2022
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

02-12-2020
1

18

22-02-2021
2

19

22-04-2021
3

20

21-07-2021
4

21

02-09-2022
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 166.050,21

02-12-2020
1

€ 179.008,96

22-02-2021
2

€ 179.076,96

22-04-2021
3

€ 179.189,94

21-07-2021
4

€ 161.082,30

02-11-2021
5

€ 197.929,82

02-09-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

02-12-2020
1

Gelet op de huidige stand van de boedel en de nog te verw achten
opbrengsten, kan er geen uitkering w orden gedaan aan de concurrente
crediteuren.

02-09-2022
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijving crediteuren, plaatsing en bevestiging vorderingen, beoordeling
eigendomsvoorbehouden en eventueel andere ingeroepen rechten c.a.
aanspraken, beoordeling eventuele (ingeroepen) preferenties, telefoons van
en correspondentie met diverse crediteuren, etc.

02-12-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens opgave van bestuurder zijn er geen lopende procedures.

Curator vs doorstarter (een natuurlijke persoon)

02-12-2020
1
22-04-2021
3

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing, zie hiervoor.

02-12-2020
1

Paulianeuze betalingen (zie 7.6)

22-04-2021
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing, zie hiervoor.

02-12-2020
1

Deze zaak staat op de rol van 28 april 2021 voor vonnis.

22-04-2021
3

Het vonnis is op 4 mei 2021 gew ezen (zie 7.6).

21-07-2021
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Gebruikelijke w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

02-12-2020
1

Beslagrekest opstellen, opstellen dagvaarding, correspondentie en overleggen
met deurw aarder, correspondentie en overleggen (veelal telefonisch) met
betrokkenen, correspondentie met rechtbank, diverse verhaalsonderzoeken,
etc.

22-04-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Onderzoek boekhoudplicht (rechtmatigheidsonderzoek)
2. Schending deponeringsplicht jaarrrekening

02-12-2020
1

3. Paulianeus handelen
4. Debiteurenincasso

Gerechtelijke procedures (zie 7.1 en 7.5)

Tenuitvoerleggen vonnis 3 maart 2021 (zie 7.1)
Gerechtelijke procedure jegens doorstarter afronden (zie 7.6 en 9.1 e.v.)

1. Tenuitvoerlegging vonnis 3 maart 2021 (zie 7.1).
2. Tenuitvoerlegging en 4 mei 2021 (zie 7.6).

1. Regeling met bestuurder en diens echtgenote c.q. executie vonnis (zie
7.1)
2. Regeling met doorstarter c.q. executie vonnis (zie 7.6)

1. Regeling met bestuurder en diens echtgenote c.q. executie vonnis (zie
7.1)
2. Regeling met doorstarter c.q. executie vonnis (zie 7.6)

1. Monitoren regeling met de heer en mevrouw Pater (zie 7.1);
2. Regeling met de doorstarter c.q. executie vonnis (zie 7.6)

1. Monitoren regeling met de heer en mevrouw Pater (zie 7.1);
2. Incasso of regeling met de doorstarter (zie 7.6)

22-02-2021
2
22-04-2021
3

21-07-2021
4

02-11-2021
5

24-01-2022
6

09-05-2022
7

02-09-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

02-12-2020
1

In dit stadium van het faillissement kan daar nog geen uitspraak over w orden
gedaan.

02-11-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
27-2-2023

02-09-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

02-12-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

