Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

Datum:

13-02-2018

Insolventienummer:

F.16/17/325

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000014628:F001

Datum uitspraak:

18-07-2017

Curator:

mr. M.J. Roest Crollius

R-C:

mr. PAM Penders

Algemeen
Gegevens onderneming
GRM Print Baarn B.V. (KvK: 55334288)
Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een digitaal printcentra en offset-drukkerijen en het uitoefenen van het
grafische- en uitgeversbedrijf.
Omzetgegevens
2015: € 757.087,32 / 2016: € 668.341,32
Personeel gemiddeld aantal
7
Saldo einde verslagperiode
€ 2.869,03
€ 54.161,86
€ 20.464,82
Verslagperiode
18 juli 2017 t/m 2 augustus 2017
3 augustus t/m 5 november 2017
6 November 2017 t/m 13 februari 2018
Bestede uren in verslagperiode
35,8 uur
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107,6 uur
11 uur
Bestede uren totaal
35,8
143,4 uur
154,4 uur
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
GRM Print Baarn BV (nader te noemen: gefailleerde of GRM), tevens h.o.d.n. Beeld en Visie,
is opgericht bij akte van 1 augustus 2012, en statutair gevestigd te Baarn. Bestuurder is de
heer R.J. van Strien. Enig aandeelhouder is de heer G. van Malestijn.
Gefailleerde heeft haar hoofdkantoor in Baarn. Daarnaast heeft zij een vestiging in Gouda,
alwaar de activiteiten echter al voor datum faillissement zijn gestaakt.

1.2

Winst en verlies
1RJYHULILsUHQ
3) Uit de administratie / ontvangen aangiften volgt:
2014: € 72.774,-- (verlies)
2015: € 130,-2016: onbekend

1.3

Balanstotaal
1RJYHULILsUHQ
3) Uit de administratie / ontvangen aangiften volgt:
2014: € 201.301,-2015: € 187.203,-2016: onbekend.
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Lopende procedures
Mevrouw X / GRM Print Baarn BV
Gefailleerde is in rechte betrokken door een voormalig werkneemster in verband met
(vermeende) vordering tot nakoming van de vaststellingsovereenkomst die partijen hebben
JHVORWHQWHUEHsLQGLJLQJYDQGHDUEHLGVRYHUHHQNRPVW*HIDLOOHHUGHVWRQGYRRUDQWZRRUGRSGH
rol van 2 augustus 2017'HFXUDWRUKHHIWGHUHFKWEDQNJHwQIRUPHHUGRYHUKHWIDLOOLVVHPHQWHQ
aangegeven dat de procedure zijns inziens van rechtswege is geschorst ex artikel 29 Fw. De
curator is nog in afwachting van een bericht van de rechtbank. De curator heeft voorts de
ZHGHUSDUWLMJHwQIRUPHHUGPHWDDQJHYHQGDW]LMKDDUYRUGHULQJNDQLQGLHQHQWHUYHULILFDWLH
hetgeen zij via haar gemachtigde heeft gedaan.

1.5

Verzekeringen
Gefailleerde heeft verschillende (reguliere) verzekeringen. De curator staat in contact met de
verzekeraar / tussenpersoon teneinde nader te bezien welke verzekeringen voorlopig
YRRUWJH]HWZRUGHQHQZHONHNXQQHQZRUGHQEHsLQGLJG
'HYHU]HNHULQJHQ]LMQLQPLGGHOVJHsLQGLJGQDGHU]DOQRJZRUGHQEH]LHQRIHUDDQVSUDDN
bestaat op premierestitutie.
3) Er is (vooralsnog) geen sprake van premierestitutie.

1.6

Huur
Gefailleerde huurt een kantoor-/productieruimte te Baarn aan de Tolweg 3. Met machtiging
van de rechter commissaris is de huurovereenkomst opgezegd ex artikel 39 Fw. Er is sprake
van een achterstand terzake de huurtermijnen; de verhuurder heeft haar vordering van totaal
93 K ingediend ter verificatie. De curator heeft de indiening bevestigd met splitsing van de
vordering in een pre faillissementsvordering (74 K) en een boedelvordering (19 K).
Gefailleerde huurt voorts een bedrijfsruimte te Gouda aan de Burgemeester Jamessingel 2-b.
Met machtiging van de rechter commissaris is de huurovereenkomst opgezegd ex artikel 39
Fw. Er is sprake van een achterstand terzake de huurtermijnen; de verhuurder heeft haar
vordering ingediend ter verificatie. De curator heeft de indiening bevestigd met splitsing van de
vordering in een pre faillissementsvordering (7,5 K) en een boedelvordering (vooralsnog €
450,--).

2) Zowel de door gefailleerde te Gouda gehuurde ruimte als die te Baarn zijn in goede orde
RSJHOHYHUGDDQGHYHUKXXUGHUHQGHKXXURYHUHHQNRPVWHQWHU]DNH]LMQJHsLQGLJG

Pagina 3 van 14

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
1.7

3

Datum:

13-02-2018

Oorzaak faillissement
Nog in onderzoek.
Volgens opgave van gefailleerde / de bestuurder kreeg de onderneming na de doorstart uit het
faillissement (2012) te maken met de crisis. De opdrachten van klanten, althans de daarmee te
genereren omzet en inkomsten, daalden, onder meer nu bepaalde opdrachten (bulkwerk) door
klanten steeds vaker via internetleveranciers geregeld worden. De aanwas van nieuwe klanten
bleef grotendeels uit.
De kosten bleven daarentegen hoog, met name de personeelskosten. Gefailleerde kampte de
afgelopen jaren voorts met meerdere langdurig arbeidsgehandicapte medewerkers en daaraan
verbonden (extra) kosten.
Vorig jaar is gefailleerde (na een Europese aanbesteding) een van haar grootste klanten
verloren, waardoor de omzet verder daalde. Getracht is om via een reorganisatie de kosten te
drukken, maar onder andere vanwege de langdurig arbeidsongeschikte medewerkers en
verplichte bemensing van de locatie Gouda, is een reorganisatie niet gelukt.
De vestiging in Gouda heeft gefailleerde moeten sluiten, en de omzet daalde het huidige jaar
verder. Mede ook gezien de rustige zomermaanden voor de boeg is besloten om het eigen
faillissement aan te vragen nu niet langer aan de verplichtingen voldaan kon worden.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
7

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
8

2.3

Datum ontslagaanzegging
Na verkregen machtiging van de rechter commissaris heeft de curator de dienstverbanden bij
brief van 19 juli 2017 opgezegd.
Van de opzegging is melding gemaakt bij het UWV, die deze in behandeling heeft genomen en
doende is met de intake in het kader van de loongarantieregeling.

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
n.v.t.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
n.v.t.
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Onroerende zaken: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Er is sprake van een (reguliere) kantoorinventaris, en voorts van de nodige machines ten
behoeve van de activiteiten/productie. Op enkele machines na, behoort de activa toe aan
gefailleerde.
De curator heeft de inventaris laten inventariseren en taxeren, en beziet thans op welke wijze
deze te gelden kan worden gemaakt. Mogelijk vindt er een doorstart plaats (waarbij overname
van de inventaris onderdeel is), en anders zal de inventaris onderhands dan wel via een
(online) veiling verkocht worden.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Vooralsnog onbekend.
2) In het kader van een doorstart bleek er (te) weinig interesse te bestaan in de overname van
de bedrijfsmiddelen en voorraden. De bedrijfsmiddelen en voorraden zijn daarom via een
veiling verkocht. De totale opbrengst bedraagt € 23.030,36 na kosten en exclusief b.t.w.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Volgens opgave van gefailleerde zijn de goederen niet verpand. Vooralsnog is de curator
inderdaad niet van een (rechtsgeldige) verpanding gebleken en valt de opbrengst integraal in
de boedel. Recent is de curator wel bekend geworden met een geldleenovereenkomst waarin
opgenomen staat dat de goederen verpand zouden worden, maar stukken terzake de
daadwerkelijke verpanding ontbreken. De curator tracht duidelijkheid te krijgen over het
(mogelijke) pandrecht. Mocht inderdaad sprake zijn van een rechtsgeldig gevestigd pandrecht,
dan zal de curator met de pandhouder trachten tot nadere afspraken te komen over de wijze
van verkoop en/of verdeling van de opbrengst van de goederen.
2) Er zijn geen nadere stukken aangeleverd c.q. beschikbaar waaruit een rechtsgeldig
pandrecht blijkt. Naar de curator begrepen heeft, zijn deze ook niet voorhanden. De opbrengst
valt in dat kader integraal in de boedel.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Behoudens enige voorraad zijn de goederen bodemzaken, terzake waarvan de fiscus een
bodemvoorrecht heeft. Geruime tijd terug zou de fiscus beslag hebben gelegd; de curator is
nog in afwachting van stukken terzake.
2) De curator heeft diverse stukken aangaande beslaglegging ontvangen, waaruit volgt dat
beslag is gelegd op nagenoeg de gehele inventaris (behoudens een aantal kopieermachines
die geleased werden).

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
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Er is een beperkte voorraad (hoofdzakelijk papier) aangetroffen. Mogelijk dat terzake een klein
daarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, maar daarvan is de curator vooralsnog niet
gebleken.
Er is nauwelijks sprake van onderhanden werk. De opdrachten worden veelal dezelfde dag of
binnen 1 of 2 dagen volledig afgehandeld.
2) Zie hierboven. De voorraad is verkocht via een veiling.
3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Vooralsnog onbekend.
2) Zie hierboven.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
vooralsnog n.v.t.
2) Zie hierboven. N.v.t.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
Nog in onderzoek.
2 'HLPPDWHULsOHDFWLYD JRRGZLOOZDDURQGHULQGH]HWHYHUVWDDQNODQWHQEHVWDQGGDWD
gebruik handelsnaam, emailadressen, telefoonnummers e.d.) zijn na een biedproces verkocht
aan Practicum (een onderneming met vergelijkbare activiteiten) voor een bedrag van €
12.500,-- exclusief b.t.w.
Tussen de administratie is voorts bij het opruimen een bedrag aan contanten aangetroffen van
totaal € 249,55.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Vooralsnog n.v.t.
2) € 12.500,-- (exclusief b.t.w.) inzake goodwill
€ 249,55 inzake aangetroffen contanten.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
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4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

13-02-2018

Volgens opgave van gefailleerde staat er totaal voor een bedrag van circa € 80.000,-- uit aan
debiteuren. Een deel van de vorderingen is gecedeerd aan Bibby op grond van een gesloten
factoringovereenkomst. De curator is nog in afwachting van nadere stukken. De curator heeft
voorts contact met Bibby en is doende tot (voorlopige) afspraken te komen wat betreft ieders
aanspraken en de inning van de debiteuren.
2) De curator heeft met regelmaat contact met Bibby over onder meer de inning van de
vorderingen, zowel de vorderingen pre faillissement (gecedeerd en niet gecedeerd) als de
boedelvorderingen in het kader van de door de boedel voortgezette activiteiten. Na
verrekeningen over en weer, heeft Bibby in verband met een tussentijds afrekening een
bedrag aan de boedel afgedragen.
De curator heeft recent nadere overzichten ontvangen van Bibby en is nog doende te bezien
welke pre faillissementsvorderingen thans nog openstaan.
3) Het overleg met Bibby is voortgezet en inmiddels heeft Bibby aangegeven dat zij alle
aan haar toekomende bedragen heeft ontvangen. Aangezien er ook bedragen door
Bibby zijn en worden ontvangen die aan de boedel toekomen, terzake de voortgezette
werkzaamheden, heeft Bibby een nader bedrag aan de boedel afgedragen van €
6.630,56. Mogelijk dat er nog enkele bedragen door Bibby ontvangen worden; zij zal
deze dan aan de boedel afdragen.
Wat betreft de nog openstaande pre faillissementsvorderingen is de curator nog
doende met de inventarisatie, mede aan de hand van nadere stukken en info van de
bank. De komende verslagperiode zal de curator de inventarisatie afronden en de nog
openstaande debiteuren aanschrijven.
Een debiteur blijkt in zwaar weer te verkeren en is doende om met al zijn crediteuren
een minnelijke schuldregeling te realiseren. De curator heeft de vordering aangemeld
bij de betreffende advocaat en is in afwachting van nadere berichten.
4.2

Opbrengst
pm.
3) Het door de bank afgedragen saldo is gesplitst in bedragen die zien op pre
faillissements-debiteuren en boedeldebiteuren. Aan pre faillissementsdebiteuren is een
bedrag door de ING afgedragen van € 8.201,49.

4.3

Boedelbijdrage
Volgens opgave van gefailleerde zijn de goederen niet verpand. Vooralsnog is de curator
inderdaad niet van een (rechtsgeldige) verpanding gebleken. Met verwijzing naar punt 3.8
hierboven heeft de curator een en ander nog in onderzoek.
2) Zie hierboven. N.v.t.

4.4

Werkzaamheden
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5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

13-02-2018

gefailleerde bankiert bij ING Bank NV alwaar zij een reguliere rekening aanhoudt. Per datum
faillissement was er sprake van een creditsaldo van € 1.320,48. De bank heeft recent op
verzoek van de curator een bedrag van € 2.869,03 afgedragen aan de boedel, zijn de het
saldo per datum faillissement vermeerderd met bijschrijving nadien. Die bijschrijvingen zien
vermoedelijk op debiteurenontvangsten; de curator zal dat nog nagaan.
2) De ING Bank heeft een nader bedrag aan de boedel afgedragen van € 8.846,39 zijnde
nadere na datum faillissement op de ING rekening ontvangen bedragen. De bedragen zien
zowel op pre-faillissementsdebiteuren als op boedeldebiteuren. De curator zal in een volgend
verslag een nadere splitsing terzake maken.
3) Genoemde splitsing is gemaakt (zie hierboven onder 4).
5.2

Leasecontracten
Gefailleerde had enkele voertuigen in lease van Stern Lease. De voertuigen zijn reeds voor
datum faillissement ingeleverd, ook het voertuig waarvan Stern aangaf dat deze niet was
ingeleverd hetgeen een omissie bleek te zijn. Stern Lease heeft een vordering ter verificatie
ingediend.
Gefailleerde heeft verder 3 printmachines in lease van Canon (PCI Nederland), waarvan er
twee in Baarn staan en eentje in Gouda. De machines zouden door de leasemaatschappij de
dag na het faillissement worden opgehaald. Gelet op de gelaste afkoelingsperiode (en voorts
mogelijke aanspraken van derden / de fiscus) heeft het ophalen geen doorgang gevonden,
althans voor wat betreft de machines in Baarn. De machine in Gouda is wel opgehaald;
terzake gelden geen (mogelijke) rechten van derden en de activiteiten in Gouda zijn al
gestaakt voor datum faillissement.
2) De van Canon geleasede machines zijn inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald.

5.3

Beschrijving zekerheden
Volgens opgave van gefailleerde zijn er geen pandrechten of dergelijke verstrekt. Vooralsnog
is de curator niet van (rechtsgeldige) pandrechten gebleken, maar heeft dit nog in onderzoek
(zie punt 3 en 4 hierboven, terzake het mogelijk pandrecht ten aanzien van de goederen
respectievelijk debiteuren).
met verwijzing naar punt 4 hierboven heeft gefailleerde een factoringovereenkomst met Bibby,
op grond waarvan een deel van de vorderingen is gecedeerd. Er zijn geen (aanvullende)
pandrechten verstrekt aan Bibby.
2) Zie hierboven. Er zijn geen nadere stukken aangeleverd c.q. beschikbaar waaruit een
rechtsgeldig pandrecht blijkt.

5.4

Separatistenpositie
De curator staat in contact met Bibby voor wat betreft de (innig van) de debiteuren.
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Boedelbijdragen
Vooralsnog n.v.t.
2) N.v.t.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog niet van gebleken.
2) Terwijl de veiling van de aangetroffen bedrijfsmiddelen en voorraden gaande was, beriep
een leverancier zich op een eigendomsvoorbehoud terzake geleverde goederen. Het vergde
het nodige uitzoekwerk om na te gaan of de betreffende goederen nog aanwezig waren, wat
gedeeltelijk (en in beperkte mate) het geval bleek te zijn. De curator heeft de leverancier in de
gelegenheid gesteld om de goederen op te halen, met aangeven dat deze anders ten gunste
van de boedel worden geveild. De leverancier heeft de curator te kennen gegeven dat zij de
goederen niet komt ophalen en het beroep op het eigendomsvoorbehoud laten varen.

5.7

Retentierechten
Vooralsnog niet van gebleken.
N.v.t.

5.8

Reclamerechten
Vooralsnog niet van gebleken.
N.v.t.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Na verkregen machtiging van de rechter commissaris worden de activiteiten (gedeeltelijk en
tijdelijk) voortgezet, mede om het scenario van een doorstart open te houden.
2) De activiteiten zijn door de boedel voortgezet tot eind augustus 2017.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
In het volgende verslag zal de curator nader verantwoording afleggen over de voortzetting van
de activiteiten.
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2) Met het voortzetten van de activiteiten is een bedrag van € 26.918,87 (inclusief b.t.w.)
omgezet. Een deel van het bedrag is ontvangen, deels via Bibby en deels via de boedel. Dit
betreft een bedrag van € 8.564,20.
De curator is nog doende de op de ING rekening ontvangen bedragen te verwerken en nader
toe te delen aan de pre faillissementsdebiteuren respectievelijk boedeldebiteuren. De
volgende verslaglegging zal de curator een en ander nader specificeren.
3) De splitsing / toedeling is verwerkt en voorts is van Bibby een nadere afdracht
ontvangen van aldaar ontvangen gelden die aan de boedel toekomen in het kader van
de voortgezette werkzaamheden. Totaal is van de gefactureerde omzet op dit moment
een bedrag ontvangen van € 17.388,21. De curator zal nader bezien bij welke debiteuren
nog bedragen openstaan en deze aanschrijven.
De kosten gemoeid met de voortzetting, en die reeds zijn voldaan, bedragen € 9.050,25
inclusief b.t.w.
Door de bestuurder en een andere medewerker zijn declaraties ingediend terzake
gemaakte kosten, welke de curator nog nader beziet (en mogelijk deels zal betwisten).

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
De curator beziet de mogelijkheden van een doorstart en is in gesprek met enkele
JHwQWHUHVVHHUGHQ
 'HFXUDWRUKHHIWPHWPHHUGHUHJHwQWHUHVVHHUGHQFRQWDFWJHKDGHQGH]HYHUYROJHQVLQGH
gelegenheid gesteld om een bieding uit te brengen op alle dan wel bepaalde activa. Er bleek
geen interesse te bestaan in een eigenlijke doorstart, des dat alle activa, het personeel en
overige overeenkomsten e.d. worden overgenomen. Uiteindelijk is de "goodwill" (waaronder te
verstaan: klantenbestand, -data, gebruik handelsnaam, emailadressen, telefoonnummers e.d.)
verkocht aan degene die het beste bod had uitgebracht (zijnde Practicum). De inventaris en
voorraden zijn door de boedel via een veiling verkocht. Zie hierboven onder 3.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Vooralsnog n.v.t.
2) N.v.t.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Vooralsnog n.v.t.
2) N.v.t.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Vooralsnog n.v.t.
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2) N.v.t.
6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.
2) De curator is doende de administratie nader te bestuderen.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2012 is vastgesteld op 31 december 2013 en gedeponeerd op 14 februari
2014, derhalve twee weken te laat. Nadien zijn er geen jaarrekeningen meer gedeponeerd.
Volgens gefailleerde zijn de jaarrekeningen wel opgemaakt en vastgesteld. De curator is nog
in afwachten van stukken.
3) De curator heeft de aangifte 2015 ontvangen uit welke stukken de cijfers zijn af te
leiden.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
niet vereist / n.v.t.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De geplaatste aandelen zijn volgestort in geld, hetgeen blijkt uit de akte van oprichting.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Nog in onderzoek.
2) Nog in onderzoek.
3) Nog in onderzoek

7.6

Paulianeus handelen
Nog in onderzoek.
2) Nog in onderzoek.
3) Nog in onderzoek
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7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

13-02-2018

Salaris curator: p.m.
UWV: p.m.
Verhuurder Baarn: € 18.571,85 incl. BTW
Verhuurder Gouda: € 450,67 incl. BTW
8.2

Pref. vord. van de fiscus
Vooralsnog € 63.807, waarvan € 55.161 ter zake LH en € 8.646 ter zake Vpb
2) Vooralsnog € 71.811,--, waarvan € 60.526,-- terzake LH en € 11.285,-- terzake Vpb.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Vooralsnog niet ingediend
2) Het UWV heeft vooralsnog geen vordering ingediend.

8.4

Andere pref. crediteuren
p.m.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
8
2) 26

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 611.943,47
2) 720.294,12

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
2) Vooralsnog onbekend. Gelet op de huidige stand van de boedel zal er geen uitdeling
mogelijk zijn aan de pre-faillissementscrediteuren.

8.8
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9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

Datum:

13-02-2018

n.v.t.
9.2

Aard procedures
n.v.t.

9.3

Stand procedures
n.v.t.

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
Nog onbekend.
Nog onbekend.

10.2

Plan van aanpak
Het faillissement is in een "pril" stadium en er dienen dan ook nog diverse punten te worden
afgewikkeld. De curator zet de werkzaamheden voort, die met name ook gericht zijn op de
voortzetting van de activiteiten, het nader inventariseren van rechten van derden, en het
bekijken van de mogelijkheden van een doorstart.
2) De inning van de debiteuren, zowel pre faillissementsdebiteuren als boedeldebiteuren, zal
worden voortgezet. Terzake de voortgezette activiteiten zijn er nog diverse punten welke
nadere afwikkeling behoeven, waaronder bepaalde geclaimde kosten. De administratie zal
verder bestudeerd worden, mede in het kader van het onderzoek naar de rechtsmatigheden.
Overige algemene af te wikkelen punten.
3) Laatste punten van afwikkeling betreffen de debiteuren, afwikkeling van de
ingediende declaraties, en voortzetting / afronding van het onderzoek naar de
rechtmatigheden. De curator is voornemens de komende verslagperiode deze punten
zoveel mogelijk af te wikkelen. Daarnaast zijn er nog crediteuren, zoals het UWV, die
nog een vordering zullen indienen.

10.3

Indiening volgend verslag
Omstreeks 2 november 2017
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Omstreeks 6 februari 2018
Omstreeks 13 mei 2018
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