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

R-C
Curator

5
15-06-2022
F.15/21/64
NL:TZ:0000188494:F001
04-05-2021

mr. M.P. de Valk
mr M.C.M. van Ruitenbeek-Kossen

Algemene gegevens
Naam onderneming
AKozijn BV

04-06-2021
1

Gegevens onderneming
KvK-nummer 70353573

04-06-2021
1

vestigingsadres:
Conradw eg 32
2031 CM Haarlem

Activiteiten onderneming
De onderneming richtte zich op het vervaardigen en plaatsen van
(hoofdzakelijk) kozijnen en dakkappelen.

04-06-2021
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De omzetgegevens zijn nog onbekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

04-06-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

04-06-2021
1

Nog onbekend.

Boedelsaldo
€ 7,34

04-06-2021
1

Toelichting
tegoed op rekening bij de ING Bank NV per datum faillissement

€ 461,09

06-09-2021
2

Toelichting
Op 11 juni 2021 is een bedrag van € 605,- ontvangen door de boedel van de
bestuurder. Dit betrof de koopsom van de door de curator aangetroffen
gereedschap (zie ook 3.3)
Op 8 juli 2021 is door de boedel een factuur voldaan aan Makelaarskantoor
Puper. Dit betrof een factuur ter zake taxatiekosten.
Door deze mutaties is de huidige stand op de boedelrekening € 461,09.

€ 17.656,18
Toelichting
Naar aanleiding van de sommaties w aarin failliet is aangesproken voor
paulianeus handelen, heeft Schenk Beheer B.V. in totaal een bedrag aan de
boedel voldaan van € 5.284,--.

Verslagperiode

10-03-2022
4

Verslagperiode
van
4-5-2021

04-06-2021
1

t/m
4-6-2021
van
5-6-2021

06-09-2021
2

t/m
6-9-2021
van
8-12-2021

10-03-2022
4

t/m
10-3-2022
van
11-3-2022

15-06-2022
5

t/m
15-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

23 uur 6 min

2

29 uur 0 min

3

45 uur 6 min

4

24 uur 18 min

5

18 uur 24 min

totaal

139 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap heeft één bestuurder-aandeelhouder, te w eten M. Schenk
Beheer BV. Van M. Schenk Beheer BV is de heer Marco Schenk enig
aandeelhouder en bestuurder. De (indirect) bestuurder van failliet w erkte
tevens mee in de vennootschap. Op dit moment is nog onduidelijk of de
bestuurder ook formeel in loondienst w as van de vennootschap.

1.2 Lopende procedures

04-06-2021
1

1.2 Lopende procedures
Vooralsnog geen.

04-06-2021
1

Niet van gebleken.

15-06-2022
5

1.3 Verzekeringen
Nog onbekend.

04-06-2021
1

Niet van gebleken.

15-06-2022
5

1.4 Huur
De vennootschap heeft in eerste instantie aan de Conradw eg 32 te Haarlem
een pand gehuurd. Deze locatie is inmiddels geruime tijd geleden opgeleverd
aan de verhuurder, althans de verhuurder heeft de toegang van failliet tot het
gehuurde ontzegd. Naar de gang van zaken met betrekking tot deze
opzegging c.q. w eigering van toegang w ordt nog onderzoek gedaan. De
curator beschikt thans nog niet over de huurovereenkomst.

04-06-2021
1

De huurovereenkomst is inmiddels ontvangen door de voormalig verhuurder
van failliet.

07-12-2021
3

De verhuurder heeft onderbouw d en medegedeeld dat er op 20 september
2020 een ontruiming van het gehuurde met openbare verkoop heeft
plaatsgevonden. De opbrengst van de openbare verkoop is destijds op de
vordering van de verhuurder in mindering gebracht. De nog openstaande
vordering van de verhuurder is op de lijst met voorlopig erkende concurrente
crediteuren geplaatst.

10-03-2022
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door W BB Groep BV, een onderneming die
met failliet een overeenkomst w as aangegaan voor het plaatsen van een
dakkappel. Van de bestuurder van failliet heeft de curator begrepen dat de
oorzaak van het faillissement zou liggen in de aanw ezigheid van te hoge
personeelslasten in verhouding tot de aanw ezige hoeveelheid w erk. Vanaf de
start van de onderneming in 2017 had failliet - naar het zeggen van de
bestuurder - reeds moeite om aan de personeelslasten te voldoen. De
onderneming w as overgenomen van de voormalig w erkgever van de
bestuurder van failliet. In deze overname w as afgesproken dat al het
personeel mee over zou gaan in deze overname, hetgeen een - aldus de
bestuurder - hoge post aan salarissen met zich mee bracht die niet kon
w orden voldaan uit de opbrengsten. Als gevolg daarvan heeft de bestuurder in plaats van met name w erkzaam te zijn op kantoor - ook meegew erkt in de
uitvoering om te kijken of dit mee zou brengen dat er voldoende opbrengsten
w erden gegenereerd. Dit bleek niet het geval. Op enig moment liepen de
schulden steeds meer op met als gevolg dat personeel elders w erk heeft
gevonden en de huurovereenkomst w erd opgezegd. Vervolgens heeft de
bestuurder van failliet - naar eigen zeggen - zijn kop een beetje in het zand
gestoken en de aanw ezige schuldenlast gelaten voor w at het is. Hij heeft
geprobeerd via het uitvoeren van w erkzaamheden zoveel mogelijk crediteuren
af te betalen, hetgeen tot op heden niet is gelukt. Vervolgens heeft uiteindelijk
de aanvrager van het faillissement besloten om niet meer te w achten op
eventueel contact met de bestuurder van failliet en w erd het faillissement
aangevraagd.

04-06-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

04-06-2021
1

Nog onbekend (vooralsnog 0).

Personeelsleden
0
Toelichting
Geen personeelsleden.
Er is niet gebleken van personeel ten tijde van de uitspraak van het
faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

10-03-2022
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
04-06-2021
1

Toelichting
Nog onbekend (vooralsnog 0).

06-09-2021
2

Toelichting
Van 2018 tot en met eind 2020 is maandelijks een management fee aan M.
Schenk beheer betaald. Er zijn verder nog geen andere personeelsleden
bekend.

Personeelsleden
0

10-03-2022
4

Toelichting
Geen personeelsleden.
Er is niet gebleken van personeel ten tijde van de uitspraak van het
faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Van de bestuurder van failliet heeft de curator begrepen dat er geen personeel
meer in loondienst zou zijn bij de onderneming. Echter, op dit moment is de
vraag of de bestuurder zelf in loondienst w as bij de onderneming en of dit nog
dient te w orden aangepast. Hiervoor heeft de curator nog stukken nodig die
thans nog niet zijn verstrekt. Hierover later meer.

04-06-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

04-06-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

gereedschap

€ 605,00

totaal

€ 605,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een bedrijfsauto aangetroffen (Dodge RAM 1500 Laramie
Pickup). Op deze auto rust een eigendomsvoorbehoud (hierover later meer)
ten aanzien van de leasemaatschappij. Deze auto zal w orden opgehaald door
de leasemaatschappij en vervolgens door de leasemaatschappij w orden
verkocht. Het bedrag dat resteert uit de opbrengst van de verkoop minus de
nog openstaande leasetermijnen zal aan de boedel w orden overgemaakt.

04-06-2021
1

Voorts is er in de betreffende bedrijfsauto een beperkte hoeveelheid
gereedschap aangetroffen. Dit gereedschap is reeds getaxeerd en zal op korte
termijn w orden verkocht.
Tevens is uit stukken die via de postblokkade zijn ontvangen gebleken dat er
een aanhangw agen met kenteken 91-W P-BH op naam zou staan van failliet.
Deze aanhangw agen is vooralsnog niet aangetroffen. De bestuurder van
failliet is aangeschreven met de instructie om deze aanhangw agen aan de
curator af te geven. Daarna zal deze aanhangw agen w orden verkocht.
De bestuurder van failliet w enste het aangetroffen gereedschap van de
curator over te nemen. Hiervoor is door de bestuurder een bedrag betaald ter
hoogte van € 500,-- (exclusief BTW ).

06-09-2021
2

De aanhangw agen is door de bestuurder aan de curator afgegeven en
inmiddels via een veiling verkocht voor een bedrag van € 2.205,-- (exclusief
BTW ). Na omslag van de veilingkosten zal de resterende opbrengst op de
boedelrekening w orden gestort.
De bedrijfsauto is inmiddels door de leasemaatschappij verkocht voor een
bedrag van € 32.863,62. Na verrekening met de openstaande leasetermijnen
heeft de leasemaatschappij € 7.715,18 op de boedelrekening gestort.

07-12-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Aangezien failliet geen eigen vestigingsadres kent, heeft de curator dan ook
geen bodemzaken aangetroffen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

04-06-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inleveren en verkoop bedrijfsauto.
Verkoop gereedschap.
Vordering afgifte aanhangw agen en verkoop daarvan.

04-06-2021
1

Verkoop bedrijfsauto door leasemaatschappij.

06-09-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Nog in onderzoek.

04-06-2021
1

Niet van gebleken.

10-03-2022
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Nog in onderzoek.

04-06-2021
1

Niet van gebleken.

15-06-2022
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek eventuele andere activa.

04-06-2021
1

Geen.

15-06-2022
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Nog in onderzoek.

04-06-2021
1

Er is door de curator onderzoek verricht naar de administratie van failliet.
Hieruit maakte de curator op dat er nog een aantal debiteuren w aren.

07-12-2021
3

De debiteuren w aarvan de contactgegevens bij de curator bekend w aren, zijn
op 5 oktober 2021 aangeschreven met verzoek de openstaande facturen te
voldoen. Van een aantal debiteuren heeft de curator geen contactgegevens.
De curator heeft de bestuurder van failliet verzocht deze gegevens aan te
leveren. Op dit verzoek is niet gereageerd.
Het overgrote deel van de aangeschreven debiteuren heeft inmiddels
aangetoond dat de openstaande facturen reeds zijn voldaan. De administratie
van failliet bleek hierop nog niet te zijn aangepast.
Een tw eetal debiteuren bleek zelf nog een aanzienlijke vordering (van voor
datum faillissement) te hebben op failliet. Deze vorderingen zijn – na
verrekening met de openstaande facturen – op de voorlopige crediteurenlijst
van failliet geplaatst.
Tw ee van de aangeschreven debiteuren hebben hun openstaande factuur
voldaan. Er is hiervoor in totaal € 1.447,73 gestort op de boedelrekening.
De curator heeft nog in onderzoek of er naast deze tw ee debiteuren nog
anderen zijn die facturen van failliet dienen te voldoen.
W erkzaamheden debiteuren:
onderzoek vorderingen op debiteuren
verkrijgen contactgegevens overige debiteuren bestuurder
Tot op heden heeft de curator nog niet de contactgegevens van de resterende
debiteuren ontvangen. Thans w orden in dat kader nader stappen gezet. Na
ontvangst van deze gegevens zullen de overige debiteuren w orden
aangeschreven.
Er heeft zich – met betrekking tot de aangeschreven debiteuren – w ederom
een debiteur gemeld die stelt een vordering te hebben op failliet, die voor
verrekening vatbaar is. Hiernaar w ordt nader onderzoek gedaan.

10-03-2022
4

Inmiddels heeft bestuurder aangegeven dat de ontbrekende gegevens van
de resterende debiteuren mogelijk in een systeem op de bedrijfscomputer
zouden staan. Deze bedrijfscomputer is echter achtergebleven in het
ontruimde pand van de voormalig verhuurder van failliet. Bestuurder van
Failliet gaat thans na of de adressen via een andere w eg kunnen w orden
achterhaald.

15-06-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar eventuele debiteuren.

04-06-2021
1

Verkrijgen contactgegevens overige debiteuren
Voortzetting inning
Onderzoek tegenvordering

10-03-2022
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

04-06-2021
1

Vooralsnog is er geen vordering van een bank aangetroffen. Dit zal nog nader
w orden onderzocht.

Toelichting vordering van bank(en)

10-03-2022
4

Niet van gebleken.

5.2 Leasecontracten
Voor de eerder genoemde bedrijfsauto is er sprake van een leasecontract. De
leasemaatschappij heeft aangegeven de auto te zullen ophalen en te zullen
verkopen onder verrekening van de openstaande leasetermijnen met de
opbrengst, w aarna het restant aan de boedel zal w orden afgedragen.

04-06-2021
1

De leasemaatschappij heeft de auto opgehaald en zal overgaan tot verkoop.

06-09-2021
2

De leasemaatschappij heeft de auto inmiddels verkocht.

07-12-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Nog in onderzoek.

04-06-2021
1

Niet van gebleken.

10-03-2022
4

5.4 Separatistenpositie
Nog in onderzoek.

04-06-2021
1

Niet van gebleken.

10-03-2022
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Met betrekking tot het leasecontract zoals vermeld onder 5.2 w as er sprake
van een eigendomsvoorbehoud. Dit eigendomsvoorbehoud is door de
leasemaatschappij ingeroepen en hieraan is medew erking verleend.

5.6 Retentierechten

04-06-2021
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van gebleken.

04-06-2021
1

Niet van gebleken.

10-03-2022
4

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van gebleken.

04-06-2021
1

Niet van gebleken.

10-03-2022
4

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

04-06-2021
1

Vooralsnog niet van toepassing.

Toelichting

10-03-2022
4

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek vordering bank en eventuele andere zekerheden.
Afgifte auto en verkoop.

04-06-2021
1

Geen.

10-03-2022
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging

04-06-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

04-06-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

04-06-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vanaf de start van het faillissement w as het voor de curator erg lastig om in
contact te komen met de bestuurder van failliet. Er w erd niet gereageerd op emails en/of telefonische pogingen tot contact. Derhalve heeft de curator een
bezoek gebracht aan het bedrijfspand, w aar bleek dat het bedrijfspand al

04-06-2021
1

langere tijd niet meer gehuurd w erd door failliet. Derhalve is de curator naar
het huisadres van de bestuurder gegaan. Op basis daarvan is het eerste
contact gelegd. De bestuurder van failliet heeft toegezegd de nodige stukken
te verstrekken. Desalniettemin blijft de medew erking tot op heden (nagenoeg)
volledig uit. De bestuurder heeft inmiddels toegezegd de relevante stukken
binnen enkele dagen te verstrekken. Naar aanleiding daarvan kan onderzoek
w orden gedaan naar de boekhoudplicht.
Inmiddels is contact gew eest met de voormalig accountant van failliet. Een
gedeelte van de boekhouding is door de curator van deze accountant
verkregen. Deze boekhouding w ordt momenteel nog onderzocht. De
bestuurder dient voorts nog een aantal ontbrekende stukken aan te leveren.
Deze zijn – ondanks meerdere toezeggingen van de bestuurder – door de
curator nog steeds niet ontvangen. Momenteel w ordt daarom onderzocht of er
ook een andere manier is om inzage te krijgen in deze stukken.

06-09-2021
2

De ontbrekende stukken zijn na herhaalde verzoeken nog niet ontvangen.

07-12-2021
3

De curator heeft de bestuurder van failliet aangeschreven met betrekking tot
de boekhoudplicht, alsmede onbehoorlijk bestuur. Zie verder 7.5

10-03-2022
4

Zie 7.5

15-06-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Nog in onderzoek.

04-06-2021
1

Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder van failliet niet heeft voldaan aan
de deponeringsplicht ten aanzien van de jaarrekening 2019.

07-12-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in onderzoek.

04-06-2021
1

Niet van toepassing.

15-06-2022
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-06-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

04-06-2021
1

Nog in onderzoek.

Toelichting

07-12-2021
3

De curator stelt zich op het standpunt dat de bestuurder van failliet zijn taak
kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld in de zin van artikel 2:248 BW en dat dit
een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Als gevolg hiervan heeft de
curator de bestuurder van failliet per brief van 19 november 2021 aansprakelijk
gesteld voor het tekort in het faillissement. De bestuurder heeft ondanks
herhaaldelijk verzoek nog niet op deze aansprakelijkstelling gereageerd.

Toelichting

10-03-2022
4

In de laatste verslagperiode is – naar aanleiding van nader onderzoek – een
brief opgesteld voor de bestuurder van Failliet. Hierin zijn de verw ijten
aangevuld ter onderbouw ing van de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering.
Deze brief lag klaar voor verzending op het moment dat de bestuurder van
Failliet kenbaar maakte dat hij graag in overleg treedt over de
aansprakelijkstelling en de afw ikkeling in het faillissement. Hij is verzocht om
een inhoudelijke reactie te geven op de verw ijten. Daarna zal het verdere
verloop w orden besproken.

Toelichting
Reactie van bestuurder op de aansprakelijkstelling (ook in verband met de
pauliana en boekhoudplicht) bleef w ederom voor een langere periode uit. De
curator heeft vervolgens voorbereidingen getroffen voor het treffen van
rechtsmaatregelen. Uiteindelijk heeft de bestuurder een derde verzocht om
te assisteren in de reactie op de aansprakelijkheidsstelling van de curator.
Inmiddels heeft de curator een (beperkte) reactie ontvangen, w aarbij de w il
is getoond om een oplossing te bereiken. In dat kader zal in de aankomende
verslagperiode nader overleg w orden gevoerd.

7.6 Paulianeus handelen

15-06-2022
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

04-06-2021
1

Nog in onderzoek.

Toelichting

07-12-2021
3

Uit onderzoek van de administratie is gebleken dat de bestuurder van failliet
ervoor heeft gezorgd dat een debiteur van failliet in augustus 2020 een
bedrag van € 2.750,-- heeft overgemaakt aan een andere vennootschap van
de bestuurder.
Daarnaast is uit de bankafschriften van failliet gebleken dat de omzetbelasting
van deze andere vennootschap zonder nadere grondslag in januari 2020 door
failliet is voldaan. Dit betreft een bedrag van € 2.534,--.
De curator heeft het saldo van deze overboekingen (zijnde € 5.284,-) op 19
november 2021 op grond van de pauliana teruggevorderd van de bestuurder.
Tot op heden heeft de bestuurder hierop niet gereageerd, noch heeft er een
betaling plaatsgevonden.

Toelichting

10-03-2022
4

De bestuurder heeft (namens Schenk Beheer) het saldo van de paulianeuze
transacties aan de boedel voldaan.

Toelichting
Zie 7.5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

15-06-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek
Onderzoek
Onderzoek
Onderzoek
Onderzoek

administratie.
depot jaarrekening.
stortingsplicht.
onbehoorlijk bestuur.
paulianeus handelen.

04-06-2021
1

Onderzoek administratie
Onderzoek stortingsplicht
Afw achten reactie bestuurder op aansprakelijkstelling
Innen vordering

07-12-2021
3

Nader onderzoek administratie
Onderzoek stortingsplicht
Onderzoek verw eer bestuurder aansprakelijkstelling

10-03-2022
4

Nader onderzoek verw eer bestuurder betreffende
bestuurdersaansprakelijkheid
Onderzoek mogelijke regeling bestuurder

15-06-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

04-06-2021
1

salaris curator p.m.

€ 31,00

06-09-2021
2

Toelichting
salaris curator p.m.
vordering van de Belastingdienst betreffende motorrijtuigenbelasting na datum
faillissement (en voor datum inlevering auto bij leasemaatschappij)

€ 0,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft de boedelvordering betreffende
Motorrijtuigenbelasting laten vervallen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

15-06-2022
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 62.965,00

04-06-2021
1

€ 65.722,00

15-06-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

04-06-2021
1

Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.981,10

04-06-2021
1

Toelichting
kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

04-06-2021
1

Toelichting
Vooralsnog zijn er 11 bekende concurrente crediteuren, w aarvan er 8 hun
vordering hebben ingediend en op de lijst van voorlopig erkende concurrente
crediteuren staat genoteerd.

12

06-09-2021
2

Toelichting
Vooralsnog zijn er 15 bekende concurrente crediteuren, w aarvan er 12 hun
vordering hebben ingediend en op de lijst van voorlopig erkende concurrente
crediteuren staat genoteerd.

19

07-12-2021
3

18

10-03-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 28.586,13

04-06-2021
1

€ 58.082,88

06-09-2021
2

€ 144.003,29

07-12-2021
3

€ 157.032,05

10-03-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

04-06-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren nog binnenkomende vorderingen.

04-06-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Vooralsnog niet van gebleken.

04-06-2021
1

Niet van toepassing.

10-03-2022
4

9.2 Aard procedures
Vooralsnog niet van gebleken.

04-06-2021
1

Niet van toepassing.

10-03-2022
4

9.3 Stand procedures
Vooralsnog niet van gebleken.

04-06-2021
1

Niet van toepassing.

10-03-2022
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10-03-2022
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie voorgaande actiepunten.

04-06-2021
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

04-06-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-12-2022

15-06-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

Bijlagen
Bijlagen

10-03-2022
4

