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

15
04-11-2021
F.16/15/916
NL:TZ:0000008560:F001
22-12-2015

R-C
Curator

mr. C.P. Lunter
mr M.J. Guit

Algemene gegevens
Naam onderneming
Holding Dekker B.V.

17-04-2018
5

Gegevens onderneming
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 30129632, statutair gevestigd te Langbroek, correspondentieadres:
Amersfoortsew eg 83a te (3941 EL) Doorn.

17-04-2018
5

Activiteiten onderneming
Financiële holding.

17-04-2018
5

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2011

€ 208.523,00

€ 532.630,00

€ 3.415.395,00

2012

€ 252.000,00

€ 305.774,00

€ 3.297.755,00

2013

€ 252.000,00

€ 202.984,00

€ 2.098.596,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Betreffende de jaren 2012 en 2013 is er sprake van verlies. Het balanstotaal
2014 betreft op basis van concept-cijfers tot datum faillissement € 2.003.565.

17-04-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

Boedelsaldo

Verslagperiode

17-04-2018
5

Verslagperiode
van
12-1-2018

17-04-2018
5

t/m
16-4-2018
van
16-4-2018

18-07-2018
7

t/m
15-7-2018
van
16-7-2018

18-10-2018
9

t/m
17-10-2018
van
18-10-2018

10-05-2019
10

t/m
9-5-2019
van
10-5-2019

10-11-2019
11

t/m
9-11-2019
van
10-11-2019

10-05-2020
12

t/m
9-5-2020
van
10-5-2020

10-11-2020
13

t/m
9-11-2020
van
10-11-2020

06-05-2021
14

t/m
6-5-2021
van
7-5-2021
t/m
3-11-2021

Bestede uren

04-11-2021
15

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

1 uur 48 min

7

0 uur 36 min

9

0 uur 36 min

10

2 uur 6 min

11

9 uur 18 min

12

1 uur 48 min

13

1 uur 48 min

14

4 uur 6 min

15

0 uur 18 min

totaal

22 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Onderhavig verslag betreft het zevende voortgangsverslag. Het totaal van de
bestede aantal uren betreft aan het einde van de zevende verslagperiode
60,1 uur.

17-04-2018
5

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk
dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el
niet geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf bijgesteld dient te w orden. Aan dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.
Dit is het negende voortgangsverslag. Het totaal van de aan dit faillissement
bestede tijd betreft 60,7 uur.

18-07-2018
7

De totaal aan het faillissement bestede tijd is thans 61,3 uur.

18-10-2018
9

Bij indiening van onderhavig tiende voortgangsverslag zijn in totaal 63,4 uren
aan het faillissement besteed.

10-05-2019
10

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk
dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el
niet geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf bijgesteld dient te w orden. Aan dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.
Ten tijde van indiening van onderhavig elfde voortgangsverslag zijn in totaal
72,7 uren aan het faillissement besteed.
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk
dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el
niet geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf bijgesteld dient te w orden. Aan dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.

10-11-2019
11

Onderhavig verslag betreft het tw aalfde voortgangsverslag. Bij indiening zijn in
totaal 74,5 uren aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan
w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf bijgesteld dient
te w orden. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

10-05-2020
12

Onderhavig verslag betreft het dertiende voortgangsverslag. Bij indiening zijn
in totaal 76,3 uren aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan
w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf bijgesteld dient
te w orden. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

10-11-2020
13

Onderhavig verslag betreft het veertiende voortgangsverslag. Bij indiening zijn
in totaal 80,4 uren aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan
w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf bijgesteld dient
te w orden. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

06-05-2021
14

Onderhavig verslag betreft het vijftiende voortgangsverslag. Bij indiening zijn
in totaal 80,7 uren aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard
kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf bijgesteld
dient te w orden. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

04-11-2021
15

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Holding Dekker B.V. (Holding Dekker) staat aan het hoofd van een viertal
vennootschappen. Holding Dekker houdt alle aandelen in Teve Media Group
B.V. De
laatste vennootschap houdt op haar beurt alle aandelen in drie
w erkmaatschappijen; één Belgische vennootschap, Teve Company BVBA, en
drie Nederlandse vennootschappen; TéVé Media Group B.V. (TéVé Media), Teve
Holland B.V. (Teve Holland) en Teve Partners B.V. (Teve Partners).

17-04-2018
5

De heer J.V.O. Dekker (Dekker) is enig aandeelhouder en bestuurder van
Holding Dekker. Teve Holland en Teve Partners zijn op 1 december 2015 in
staat van faillissement verklaard. TéVé Media Group is op 14 januari 2016 in
staat van faillissement verklaard.
In deze faillissementen is mr. J.P. Davids benoemd tot curator.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

17-04-2018
5

1.3 Verzekeringen
Dit onderw erp is in de eerste verslagperiode afgew ikkeld.

17-04-2018
5

1.4 Huur
Niet van toepassing. De vennootschap deelde een kantoorruimte met Teve
Holland en Teve
Partners te Hilversum. De curator van deze vennootschappen heeft de huur
van deze ruimte
reeds opgezegd.

17-04-2018
5

1.5 Oorzaak faillissement
De aan Holding Dekker gelieerde vennootschappen fungeerden als
w erkmaatschappijen,
w elke zich kortgezegd bezig hielden met het ontw ikkelen van
televisieproducties. Naast de ontw ikkeling van nieuw e concepten w orden
inkomsten gegenereerd uit licenties op IE-rechten en verkochte programma’s.
Door Holding Dekker w erden feitelijk geen activiteiten ontplooid. Ook w aren er,
afgezien van de heer Dekker als DGA, geen w erknemers in dienst.
Het faillissement van Holding Dekker is naar het zich laat aanzien het gevolg
van de
faillissementen van in eerste instantie de tw ee Nederlandse
w erkmaatschappijen (TeVe Holland en TeVe Partners, w aar een grote opdracht
uitbleef en w aarvoor een verzoek om extra financiering door de bank w erd
afgew ezen. De markt w aarin met name de w erkmaatschappijen opereren is
door inmenging van met name grote buitenlandse partijen vanaf 2011
beduidend moeilijker gew orden, aldus de bestuurder. Er is tevergeefs
geprobeerd de w erkmaatschappijen (en de zich daarin bevindende,
w aardevolle, IE rechten) te verkopen. Toen verkoop uitbleef is overgegaan tot
eigen aangifte van TeVe Partners en TeVe Holland. Als gevolg van deze
faillissementen kw amen de activiteiten van binnen de groep grotendeels stil te
liggen en kon ook Holding Dekker niet langer aan haar verplichtingen voldoen.
De curator verricht ook zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement. Vooralsnog zijn in dit kader geen bijzonderheden te melden.

Het faillissement van Holding Dekker is naar het zich laat aanzien het gevolg
van de (…) extra financiering door de bank w erd afgew ezen. De markt w aarin
met name de
w erkmaatschappijen opereren is door inmenging van met name grote
buitenlandse partijen
vanaf 2011 beduidend moeilijker gew orden, aldus de bestuurder. Er is
tevergeefs geprobeerd
de w erkmaatschappijen (en de zich daarin bevindende, w aardevolle, IE
rechten) te verkopen.
(…) Als gevolg van deze faillissementen kw amen de activiteiten van binnen de
groep grotendeels stil te liggen en kon ook Holding Dekker niet langer aan
haar verplichtingen voldoen.
De curator verricht ook zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement. Vooralsnog zijn in dit kader geen bijzonderheden te melden.

17-04-2018
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

17-04-2018
5

Toelichting
De bestuurder had een arbeidsovereenkomst met gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

17-04-2018
5

Toelichting
De arbeidsovereenkomst is met w ederzijds goedvinden beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde, althans de heer Dekker, had een w oning in Spanje in eigendom.
Deze w oning zou in maart 2015 zijn verkocht en geleverd. De curator heeft
deze kw estie in
onderzoek, zow el voor w at betreft de vraag of gefailleerde dan w el de heer
Dekker eigenaar
van de w oning is als ten aanzien van de (condities van) verkoop en levering
van de w oning.
Ter controle van voornoemde feiten zijn verschillende (buitenlandse) stukken
opgevraagd. De curator heeft een aantal stukken ontvangen, maar nog niet
alles. Naar de Curator begrijpt w as het de bedoeling dat de w oning op naam
van failliet zou komen en heeft failliet ook alle kosten voldaan. Echter, dat
bleek in Spanje lastig zodat om die reden de w oning op naam van de zodat om
die reden de w oning op van de heer Dekker in privé is gesteld.
De administratie omvat ook een grootboek genaamd "w oning Spanje". De
verkoopopbrengst zou direct naar TeVe Holland en TeVe Partners zijn gevloeid,
derhalve niet naar failliet. Vooralsnog zijn er geen redenen om aan te nemen
dat de hierboven omschreven transactie moet w orden aangetast.
De verkoopopbrengst van de w oning in Spanje is als het goed is verw erkt in
de diverse rekening-courantverhoudingen.

17-04-2018
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

17-04-2018
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

17-04-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

17-04-2018
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

17-04-2018
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de administratie van gefailleerde volgt een (rekening-courant) vordering op
Dekker ad € 2.040.059.-. Daarnaast heeft Dekker Holding vorderingen op Teve
Media Group en Teve Partners van € 934.696,- respectievelijk € 284.059,-.
Deze zijn inmiddels ter verificatie ingediend, maar de curator van TeVe Holding
en TeVe Partners heeft zich nog niet uitgelaten over deze vorderingen.
De heer Dekker lijkt op dit moment geen verhaal te bieden om de (rekeningcourant)vordering te voldoen. De heer Dekker lijkt op dit moment geen verhaal
te bieden om de (rekening-courant)vordering te voldoen. Daarnaast is de inzet

17-04-2018
5

en betrokkenheid van de heer Dekker, naar de curator begrijpt, van belang in
het faillissement van TeVe Partners teneinde daar actief te realiseren.
De bij de curator van TeVe Holland en TeVe Partners ingediende vorderingen
zijn inmiddels erkend door de curator, alsmede door de heer Dekker, w aarbij
overeengekomen is dat deze
ook in het kader van de eventuele verificatievergadering deze vorderingen niet
door de heer
Dekker en/of de curator van TeVe Media Group en TeVe Partners zullen w orden
betw ist. Er dient in dat kader, om een definitief oordeel te vellen op zicht op
actief in onderhavig
faillissement, nog w el een actuele crediteurenlijst te w orden aangeleverd door
de curator van TeVe Partners zodat die kan w orden afgezet tegen het
gerealiseerde actief.
Op basis van de door de curator van TeVe Holland en TeVe Partners
aangeleverde crediteurenlijsten en het beschikbare actief in die faillissementen
lijkt het erop dat in de boedel van Holding Dekker B.V. een uitkering uit die
faillissementen valt te verw achten.
Voornoemd vooruitzicht is niet gew ijzigd. De curator van Holding Dekker B.V.
heeft de curator van genoemde faillissementen verzocht na te gaan of er kan
w orden overgegaan tot het houden van een verificatievergadering gevolgd
door het doen van een tussentijdse uitdeling.
In de zevende verslagperiode is namens de curator van de TeVevennootschappen aangegeven dat de afw ikkeling van de faillissementen
afhankelijk is van de afronding van nog één onderdeel. De curator houdt een
vinger aan de pols. Definitieve afronding van het faillissement van Holding
Dekker B.V. w acht onder meer hierop.
Uit het meest recente (geconsolideerde) voortgangsverslag van de curator van
de Teve-vennootschappen volgt dat tegen die curator een procedure
aanhangig is gemaakt door een partij die zich beroept op eigendom van een
activabestanddeel. Dit betreft het laatste af te w ikkelen onderw erp in dat
faillissement. De curator van Holding Dekker B.V. w acht de uitkomst van deze
procedure af. Eerder is namens de curator van de Teve-vennootschappen
aangegeven dat van een tussentijdse uitdeling geen sprake zal zijn.

18-07-2018
7

De curator van Holding Dekker B.V. begrijpt dat de betreffende procedure voor
conclusie van antw oord staat. Mogelijk dat nadien een comparitie van partijen
zal w orden gepland. De curator van Holding Dekker B.V. zal de verdere
voortgang in de gaten houden.

18-10-2018
9

Inmiddels is de curator bekend gew orden dat de comparitie van partijen in de
hiervoor bedoelde procedure is gepland op 23 april 2019. Daarnaast is in de
faillissementen van de Teve-vennootschappen een verificatievergadering
gepland en w el op 4 juni 2019.

10-05-2019
10

De curator van de Teve-vennootschappen heeft (w at de curator betreft) in
strijd met eerder gemaakte afspraken de door failliet ingediende vordering in
het faillissement van Teve Partners B.V. in het kader van een gehouden
verificatievergadering van 4 juni 2019 betw ist, w aardoor de curator
genoodzaakt w erd de betreffende verificatievergadering bij te w onen. Ter
vergadering is de vordering van failliet ad € 284.058,78 in het faillissement van
Teve Partners BV. alsnog erkend. De curator w acht thans de verw ikkelingen in

10-11-2019
11

genoemd faillissement – w aarin daadw erkelijk een uitkering aan concurrente
schuldeisers w ordt verw acht – verder af. De door failliet ingediende vordering
in het faillissement van Teve Media Group ad € 934.696,12 is ter
verificatievergadering erkend.
In de faillissementen van Teve Partners B.V. en Teve Holland B.V. is, zoals in
eerdere verslagen reeds vermeld, een procedure aanhangig. Het betreft hier –
kort gezegd – een discussie tussen de curator van voornoemde Tevevennootschappen en een derde over of laatstgenoemde mede-rechthebbende
is van een auteursrecht. De curator verw ijst voor de meer concrete inhoud en
verw ikkelingen naar de ingediende verslagen in de faillissementen van de
Teve-vennootschappen (F 16/16/22). In bedoelde procedure hebben in het
najaar van 2019 en voorjaar van 2020 getuigenverhoren plaatsgevonden. Na
een nog een schriftelijke ronde zal eindvonnis w orden gew ezen. Het is de
verw achting dat vervolgens zal w orden verkregen over een mogelijke uitdeling
aan de boedel van Holding Dekker B.V.

10-05-2020
12

Ten tijde van de indiening van onderhavig verslag heeft de curator nog geen
duidelijkheid verkregen over de huidige status van de procedure in de
faillissementen van de Teve-vennootschappen (F 16/16/22). Zoals in het
voorgaande verslag meegedeeld is het de verw achting dat na het verkrijgen
van eindvonnis in die procedure uitsluitsel kan w orden gegeven over een
uitdeling aan de boedel van Holding Dekker B.V.

10-11-2020
13

In de afgelopen verslagperiode is vonnis gew ezen in de bij Rechtbank
Amsterdam lopende procedure, w aarbij de vorderingen van de derde jegens
de Teve-vennootschappen zijn afgew ezen. Op dit moment is het nog niet
bekend of deze partij hoger beroep tegen het vonnis zal instellen. In
samenhang daarmee zijn de renvooi procedures uitgesteld tot 9 juni 2021.

06-05-2021
14

Er is door eerder genoemde derde hoger beroep ingesteld tegen het vonnis
in eerste aanleg. Het hoger beroep maakt dat er door de Tevevennootschappen nog niet tot uitdeling kan w orden overgegaan.

04-11-2021
15

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Contact curator TeVe-vennootschappen

17-04-2018
5

Nagaan stand procedure in faillissement Teve-vennootschappen.

18-10-2018
9

Bijw onen verificatievergadering, correspondentie rechter-commissaris en
curator in de faillissementen van de Teve-vennootschappen.

10-11-2019
11

Correspondentie curator Teve-vennootschappen, bestuderen stukken.

10-05-2020
12

Contact curator Teve-vennootschappen.

10-11-2020
13

Correspondentie curator Teve-vennootschappen.

06-05-2021
14

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 566.922,28

17-04-2018
5

Toelichting vordering van bank(en)
Voornoemde vordering is ingediend door de ABN AMRO Bank N.V.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

17-04-2018
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van een doorstart of voortzetting.

17-04-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

17-04-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

17-04-2018
5

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

17-04-2018
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

17-04-2018
5

De curator komt tot het voorlopige oordeel dat is voldaan aan de
boekhoudplicht ex art. 2:10 BW .

7.2 Depot jaarrekeningen
2013: gedeponeerd op 30 januari 2015
2012: gedeponeerd op 31 januari 2014
2011: gedeponeerd op 13 juli 2012
Er is (nog) geen jaarrekening opgemaakt voor het jaar 2014.

17-04-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van art. 2:393 lid 1 BW is gefailleerde vrijgesteld van de verplichting
tot controle van de jaarrekening door een accountant.

17-04-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De onderneming is in 1995 opgericht. Een eventuele vordering tot volstorting
van het
aandelenkapitaal is hoe dan ook verjaard.

17-04-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

17-04-2018
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.

17-04-2018
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen stukken, correspondentie curator Teve-vennootschappen.

8. Crediteuren

10-11-2019
11

8.1 Boedelvorderingen
€ 16,34

17-04-2018
5

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Verschotten: € 16,34

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 66.801,00

17-04-2018
5

€ 76.733,00

10-11-2019
11

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

17-04-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen.

17-04-2018
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

10-05-2020
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 573.686,87

17-04-2018
5

€ 1.735.982,96

10-05-2020
12

Toelichting
De curator van Teve Holland B.V. heeft medio vorig jaar een vordering
ingediend van € 1.162.114,09. Deze is vooralsnog voorlopig erkend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

17-04-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bijw erken crediteurenlijst ter zake van de fiscale vordering.

10-11-2019
11

Aanvullen crediteurenlijst, correspondentie curator Teve Holland B.V.

10-05-2020
12

Stuiting verjaring vordering ex art. 17 OB.

10-11-2020
13

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

17-04-2018
5

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

17-04-2018
5

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

17-04-2018
5

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator van Holding Dekker B.V. w acht de verdere ontw ikkelingen in de
faillissementen van Teve Partners c.s. af en zal w aar mogelijk aandringen op
het houden van een verificatievergadering gevolgd door tussentijdse uitkering.

17-04-2018
5

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

18-07-2018
7

Verw ezen w ordt naar hetgeen in verslag 5 hieromtrent is meegedeeld.

18-10-2018
9

Verw ezen w ordt naar het voorgaande. De curator zal de ontw ikkelingen in het
faillissement van Teve Partners B.V. verder in de gaten houden met het oog op
een uitdeling aan concurrente crediteuren en aldus aan de boedel in
onderhavig faillissement.

10-11-2019
11

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

10-05-2020
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

17-04-2018
5

Dit is afhankelijk van de uitkomst van de procedure die w ordt gevoerd tegen
de curator van de Teve-vennootschappen.

18-07-2018
7

De curator zal de uitkomst van de procedure die in de faillissementen van de
Teve-vennootschappen w ordt gevoerd verder afw achten en ook het vervolg
van de verificatievergadering in voornoemde faillissementen.

10-05-2019
10

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

10-11-2019
11

Dit is afhankelijk van de ontw ikkelingen in de faillissementen van de Tevevennootschappen.

10-05-2020
12

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

10-11-2020
13

Aangezien hoger beroep is ingesteld kan nog niet zoveel w orden gezegd
over de termijn van afw ikkeling.

04-11-2021
15

10.3 Indiening volgend verslag
4-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

04-11-2021
15

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

17-04-2018
5

Verslaglegging.

18-07-2018
7

Verslaglegging.

18-10-2018
9

Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging.

10-05-2019
10

Overleg rechter-commissaris en curator in de faillissementen van de Tevevennootschappen.

10-11-2019
11

Verslaglegging.

10-05-2020
12

Diverse algemene w erkzaamheden, verslaglegging.

10-11-2020
13

Verslaglegging.

06-05-2021
14

Verslaglegging.

04-11-2021
15

Bijlagen
Bijlagen

