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Algemene gegevens
Naam onderneming
Eqraft B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Eqraft B.V., statutair gevestigd te Gemeente
Noordoostpolder, tevens handelend onder de naam ERC Machinery en Eqraft,
vestigingsadres Fabrieksw eg 2 te (8304 AT) Emmeloord, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 39039462.
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Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel:
- vervaardiging van machines en w erktuigen voor de land- en bosbouw ;
- groothandel in landbouw machines, w erktuigen en tractoren;
- uitleenbureaus;
- reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak;
- lease van niet-financiële immateriële activa.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 12.998.567,00

€ -1.160.267,00

€ 4.339.051,00

2017

€ 18.548.717,00

€ -1.028.795,00

€ 6.475.775,00

2018

€ 21.200.000,00

€ -1.284.147,82

€ 7.600.000,00

Toelichting financiële gegevens
De onderneming van curanda w erkte onder een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting samen met haar moedervennootschap Eqraft Holding
B.V. alsmede Eqraft Management B.V. en Eqraft International B.V., w aarvan de
aandelen in hun geplaatste kapitaal toebehoorde aan Eqraft Holding B.V. De
curator heeft Nederpel De Block & Partners opdracht gegeven om de
administratie veilig te stellen en hoopt in het volgende faillissementsverslag
nader over financiële gegevens te kunnen beschikken.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel w aren er 21 personen
w erkzaam bij de gefailleerde vennootschap. De curator constateerde per
faillissementsdatum een veelvoud daarvan en heeft toestemming verzocht om
78 personeelsleden te mogen ontslaan.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 2.373.664,42

08-03-2019
1

€ 2.429.355,80

07-06-2019
2

€ 2.287.580,74

06-09-2019
3

€ 2.290.798,57

06-12-2019
4

€ 2.090.831,40

06-03-2020
5

€ 2.087.766,47

05-06-2020
6

€ 2.090.374,02

04-09-2020
7

€ 2.090.101,77

04-12-2020
8

€ 2.089.878,72

03-03-2021
9

€ 2.086.484,67

02-06-2021
10

€ 2.088.537,23

01-09-2021
11

Verslagperiode
van
11-1-2019

08-03-2019
1

t/m
7-3-2019
van
8-3-2019

07-06-2019
2

t/m
6-6-2019
van
7-6-2019
t/m
5-9-2019

06-09-2019
3

van
6-9-2019

06-12-2019
4

t/m
5-12-2019
van
6-12-2019

06-03-2020
5

t/m
5-3-2020
van
6-3-2020

05-06-2020
6

t/m
4-6-2020
van
5-6-2020

04-09-2020
7

t/m
3-9-2020
van
4-5-2021

04-12-2020
8

t/m
3-12-2020
van
4-12-2020

03-03-2021
9

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021

02-06-2021
10

t/m
1-6-2021
van
2-6-2021
t/m
31-8-2021

Bestede uren

01-09-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

390 uur 14 min

2

110 uur 7 min

3

36 uur 18 min

4

27 uur 0 min

5

16 uur 42 min

6

22 uur 36 min

7

23 uur 36 min

8

4 uur 0 min

9

7 uur 30 min

10

13 uur 48 min

11

26 uur 48 min

totaal

678 uur 39 min

Toelichting bestede uren
Bovengenoemde uren betreffen de uren over de surseance periode (41 uur en
36 minuten) alsmede de faillissementsperiode tot en met 28 februari 2019 (348
uur en 48 minuten).
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Het faillissement voorafgegaan door een surseance van betaling als
uitgesproken op 11 januari 2019. Op 15 januari 2019 is op verzoek van
dezelfde datum de surseance omgezet in een faillissement, zulks met
instemming van het bestuur van de vennootschap.
Nadrukkelijk w ordt gew ezen op de omstandigheid dat dit faillissementsverslag
is gebaseerd op de informatie die de curator in de voorliggende periode heeft
ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan
ook nog onderw erp van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat thans geen
definitieve uitspraak kan w orden gedaan over de juistheid en volledigheid van
de opgenomen gegevens. In een later stadium kan blijken dat eerder vermelde
gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen
rechten w orden ontleend.
Bovengenoemde uren betreffen de uren over de surseance periode (41 uur en
36 minuten) alsmede de faillissementsperiode tot en met 6 juni 2019 (459 uur).

07-06-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De curator constateert dat de besloten vennootschap is opgericht op 17
oktober 2005, terw ijl de onderneming voordien w erd gedreven als
Vennootschap onder Firma. Als bijlage 1 w ordt een bestuursstructuur per
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datum faillissement bijgevoegd. Eqraft B.V. heeft als bestuurder en enig
aandeelhouder Eqraft Holding B.V., gevestigd te Emmeloord, w aarvan enig
aandeelhouder en bestuurder Kolonos B.V. is, terw ijl er tevens tw ee
gevolmachtigden w aren.

1.2 Lopende procedures
Op faillissementsdatum lag er een beslag zijdens MSP B.V., w elk beslag is
komen te vervallen, terw ijl nadien tevens met MSP B.V. tegen finale kw ijting
over en w eer tot een regeling is gekomen in het kader van de verkoop van
activa als genoemd onder punt 3 van dit verslag.

08-03-2019
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Voorts bestaat er een procedure met een voormalig w erknemer, w aarbij deze
procedure vooralsnog is geschorst.

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de lopende verzekeringen zoals bemiddeld door Mandema
Verzekeringen allen ook na datum surseance voortgezet tot aan de
overdrachtsdatum in het kader van de verkoop, als genoemd onder punt 3 van
dit verslag, te w eten 22 januari 2019. De curator verzocht reeds om een
teruggave ter zake.
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Inmiddels is op de ING Bankrekening van curanda een bedrag van € 2.934,96
gestort als teruggave door Heinfield alsmede een bedrag van € 1.018,-- door
Nationale Nederlanden. Van Turien & Co is € 175,12 ontvangen.

07-06-2019
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1.4 Huur
Er zijn vijf huurcontracten met curanda, voor zover thans bekend. De curator
heeft alle vijf de huurcontracten, met instemming van u, rechter-commissaris,
opgezegd tegen de vroegst mogelijke datum. Het betrof de panden aan de
navolgende adressen:
- Fabrieksw eg 4a te Emmeloord;
- Fabrieksw eg 2 te Emmeloord;
- Stationsplein 11 unit 4 en 7 te Goes;
- Randw eg 19 te Emmeloord;
- De Nissenhut te Schore.

08-03-2019
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Voor w at betreft de panden te Goes en te Schore dient er nog te w orden
opgeleverd.
Inmiddels zijn de panden te Goes en te Schore eveneens opgeleverd, zodat de
huurposities als afgew ikkeld kunnen w orden beschouw d.

1.5 Oorzaak faillissement

07-06-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Bij de aanvraag van de surseance is opgenomen dat als oorzaak van de
aanvraag van de surseance dat er in de achterliggende jaren, vanaf 2015,
door curanda telkens verlies is geleden. Dit verlies betreft cumulatief bijna 5
miljoen euro. In de afgelopen jaren zijn er, volgens het verzoekschrift,
projecten met nieuw ontw ikkelde technologieën aangenomen die meer kosten
hebben opgeleverd dan aanvankelijk te voorzien w as. Het een en ander heeft
de liquiditeit van curanda behoorlijk onder druk gezet, w aarbij als gevolg van
de hoogte van de crediteurenpositie en haar aflossingsverplichtingen curanda
niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen. Dit tezamen met de beperking
van de kredietlimiet door diverse kredietverzekeraars heeft gemaakt dat de
vooruitzichten zodanig w aren dat een nadere voortzetting niet aan de orde
w as. Ten tijde van de surseance w erd ook het krediet als door de ING Bank
N.V. verstrekt opgezegd.

08-03-2019
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De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement nader.
Inmiddels heeft de curator een rapport ontvangen zijdens Nederpel De Block &
Partners B.V. voor w at betreft de pre-faillissementsperiode en bestudeert de
curator met het rapport in het hand de oorzaken van het faillissement nader.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
78

08-03-2019
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
78

08-03-2019
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

17-1-2019

78

Met instemming van de rechter-commissaris van 17 januari 2019.

totaal

78

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft in de achterliggende faillissementsperiode met veel personeel
gesproken ten aanzien van de oorzaak van het faillissement alsook de
mogelijkheden voor een doorstart. Meer in het bijzonder als gevolg van de
aanbiedingen van diverse aspirant kopers en de specifieke w erkzaamheden
van het respectievelijke personeel.

08-03-2019
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Er zijn geen nadere w erkzaamheden te voorzien op dit moment, dit zulks
behoudens vragen zijdens het personeel.

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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

08-03-2019
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Vide bijgaand taxatierapport van het NTAB van 15 januari 2019. Hierbij is een
overzicht van de inventaris in de diverse opslagplaatsen aan het adres
Fabrieksw eg 2 te Emmeloord, w aarbij tegelijkertijd het rollend materieel mee is
getaxeerd, alsmede de inventaris aan de Randw eg 19 te Emmeloord en te
Goes. Los van deze taxatie heeft de curator tevens een taxatie doen
plaatsvinden van de liquidatiew aarde, alsmede de onderhandse
verkoopw aarde bij gelijkblijvende bestemming en gebruik voor de integrale
onderneming bestaande uit de inventaris rollend materieel, voorraden,
crediteuren/debiteuren, het onderhanden w erk alsmede de intellectuele
eigendommen van curanda.
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In deze laatste taxatie is voor w at betreft de w aarde van de inventaris,
voorraden en het onderhanden w erk rekening gehouden met de grote
hoeveelheid handelscrediteuren met een bedongen eigendomsvoorbehoud.
Hierop is via een rekenkundige benadering door het NTAB getaxeerd.
De curator heeft uiteindelijk met instemming van U rechter-commissaris de door
haar te gelden te maken activa verkocht aan de grootste afnemer van
curanda, MSP Beheer B.V., gevestigd te Borsele.
De curator heeft de diverse vermogensbestanddelen verkocht voor een
totaalbedrag van € 2.950.000,-, w aarbij door upfront een bedrag van €
2.550.000,- diende te w orden voldaan terw ijl in het kader van de incasso van
de debiteurenportefeuille, w elke eveneens w erd verkocht, nog een bedrag van
€ 400.000,- aan geïncasseerd debiteuren via de opbrengsten op de ING Bank
N.V. rekening van curanda zal w orden voldaan. De afw ikkeling van
laatstgenoemde koopsom dient door partijen nog nader te w orden
afgew ikkeld.
Van belang is dat die voorgenoemde koopsom betrekking heeft op de complete
inventaris, rollend materieel, voorraden goodw ill, debiteuren en onderhanden
w erken. Debiteuren voor w at betreft de pre-faillissementsdebiteuren als de tot
aan datum overdracht gerealiseerde boedeldebiteuren, alsook de
onderhanden w erken.
Voorts is als gemeld op de aan de aspirant kopers getoonde debiteurenlijst
ten aanzien van de partijen met een eigendomsvoorbehoud de onder punt 5.5
genoemde regeling van leveranciers met een eigendomsvoorbehoud uitgebreid
uitgew erkt in de koopovereenkomst. Na de verkoop zijn aan 21
personeelsleden een arbeidsovereenkomst conform overeenkomst
aangeboden. Ook de w erknemers die niet zijn overgegaan, daarvan heeft de
curator inmiddels geconstateerd dat een groot deel een nieuw e betrekking
heeft gevonden.
De kopende partij heeft vanaf 1 februari 2019 de huur van de Fabrieksw eg 4a,
alsmede Fabrieksw eg 2 te Emmeloord overgenomen.
In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator met instemming
van u, rechter-commissaris, nog een aantal zaken verder kunnen afw ikkelen.
Het betreft onder meer de positie van Krabbendijke en de Nissenhut, w aarbij
nog activa is getraceerd die niet is gebleken uit eerdere opgaven. Ter zake
Krabbendijke betrof het een voorraad spareparts, w aarbij de curator en de
kopende partij de voorraadw aarde bij helfte hebben toegew ezen gekregen,
w aarna de voorraadw aarde is overgegaan, hetzelfde geldt voor de machines
die in verw aarloosbare staat (oud ijzerw aarde) stond bij de Nissenhut en
w aarvan de boedel de helft van de oud ijzerw aarde aan het actief heeft
kunnen toevoegen, zulks onder overdracht van deze bestanddelen. Het een
en ander met instemming van u, rechter-commissaris.
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Voor w at betreft de afw ikkeling daarvan is het van belang dat het een en
ander zal plaatsvinden met inachtneming van de afw ikkeling van de banksaldi
van de ING bankrekening, nu de curator nog gelden onder zich heeft die, als
gevolg van de incasso van de debiteuren, op de ING bankrekening van
curanda, dient te w orden afgew ikkeld. De curator hoopt de komende
faillissementsperiode het een en ander af te w ikkelen, opdat er ook rekening
en verantw oording ter zake kan w orden afgelegd.
Voor w at betreft de afw ikkeling met betrekking tot de door de boedel
ontvangen debiteuren, bericht de curator u hierdoor dat op de rekening van de
ING Bank N.V. ten name van de gefailleerde vennootschap nog de navolgende
bedragen zijn ontvangen:

06-09-2019
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Debiteuren € 443.521,78
Debiteuren op de Dollar rekening € 136.319,53 (koers per 5 juli 2019 € 1,- = $
1,1259)
Los hiervan zijn er op de ING Bankrekeningen onverschuldigde bedragen
ontvangen van € 15.119,12, terw ijl de boedel nog een bedrag van € 17,toekw am op grond van een verrekening met betrekking tot een teveel
betaalde debiteur.
Voorts is het van belang dat als gevolg van de afspraken in het kader van de
koopovereenkomst de eerste € 400.000,-- als geïncasseerd door de koper
voor de boedel zouden zijn. Het een en ander maakt dat er € 400.000,-- aan
de boedel toekomt, w at maakt dat er € 194.953,43 dient te w orden voldaan
aan de kopende partij. Los hiervan zijn er een aantal afw ikkelingsbedragen die
nog op grond van de afspraken met de koper aan de boedel tegemoet dienden
te komen. Dat behelst een bedrag van € 29.306,18. Dit bedrag is verw erkt in
het tussentijdse financieel verslag behorende bij dit verslag. De boedel heeft
derhalve het bedrag van € 194.953,43 verminderd met € 29.306,18, te w eten
€ 165.647,25 voldaan aan de kopende partij, althans haar rechtsopvolger.
Nogmaals zij verw ezen voor w at betreft de aan de boedel toekomende
bedragen naar het tussentijds financieel verslag behorende bij dit verslag.
Hierin staat het een en ander tevens verw erkt.
Met de afw ikkeling hiervan zijn tevens de openstaande kw esties ten aanzien
van de Nissenhut en Krabbedijke afgew ikkeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

08-03-2019
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie 3.3.

08-03-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie 3.3.

08-03-2019
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft een deel van de door hem verkochte IE-rechten eerst van
Eqraft Holding B.V. dienen aan te kopen. De overdracht hiervan is voorafgaand
aan de overdracht aan de koper van de activa geschied met instemming van U
rechter-commissaris en heeft een bedrag van € 75.000,-, exclusief BTW ,
gekost. In dit kader is voorts van belang dat de curator thans nog in discussie
is met voormalig eigenaren van curanda, ten aanzien van de octrooien die op
hun naam zijn gesteld. De curator is vooralsnog van mening dat deze octrooien
de boedel toekomen, temeer nu deze octrooien zijn gefinancierd vanuit
curanda en op basis van de Rijksoctrooienw et en de visie van de curator in
eigendom aan curanda toekomen en nadien nimmer zijn overgedragen. De
curator hoopt op korte termijn nadere stappen op dit vlak te kunnen zetten en
heeft ter zake een bespreking belegd.
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Voor w at betreft de andere activa is het van belang dat de boedel van mening
is dat er nog rechten te gelden kunnen w orden gemaakt op octrooien, die
reeds in de fase dat de gefailleerde vennootschap nog een VOF w as, zijn
ontw ikkeld door de onderneming van curanda. De octrooien, die destijds op
naam zijn gezet van de toenmalige directie, komen de boedel toe. Voor zover
ze de boedel niet toekomen, bestaat er een exclusieve licentie in de visie van
de curator. In dit kader heeft de curator inmiddels een opinie aangevraagd en
is hij in overleg met de voormalige directie van curanda, zulks om te komen tot
een nader inzicht. Vooralsnog meent de curator dat de octrooien de boedel
toekomen. Met de voormalige directie van curanda en haar advocaat is
inmiddels een bespreking belegd. Overigens heeft de boedel in de
achterliggende faillissementsperiode w el ook fees betaald om octrooien in
stand te houden.

07-06-2019
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De boedel is in bespreking met diverse partijen om te komen tot een minnelijke
regeling ten aanzien van de stellingen omtrent de octrooien.

06-09-2019
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De boedel heeft ook in de achterliggende faillissementsperiode diverse
besprekingen gevoerd met de directie en de voormalige directie ten aanzien
van de door hen gestelde posities omtrent de geregistreerde octrooien
w aarover discussie bestaat, terw ijl er voorts onderhandelingen zijn gevoerd
over de afw ikkeling van de octrooien met de kopende partij van de activa. In
dit kader zijn er inmiddels voorstellen over en w eer gegaan, w aarbij de curator
handelt onder voorbehoud van instemming van u, rechter-commissaris. De
curator hoopt in de komende faillissementsperiode nadere stappen te kunnen
zetten. Indien het een en ander niet mocht lukken in het kader van een
minnelijke regeling zal er alsnog dienen te w orden geprocedeerd.

06-12-2019
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In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator in het kader van de

W et Tegemoetkoming Loondomein (W TL) een bedrag van € 3.912,-- kunnen
genereren.
In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator w ederom diverse
besprekingen gevoerd met de directie en de voormalige directie ten aanzien
van door hen gestelde posities omtrent de geregistreerde octrooien w aarover
discussie bestaat. Ook is er verder onderhandeld onder meer met de koper
van de activa. Dit ten aanzien van de positie van de diverse partijen inzake de
octrooien. De curator constateert dat de onderhandelingen thans zijn gestaakt
en thans is er door de octrooihouder gesteld dat zij een nadere procedure zal
entameren. De curator is in afw achting. De curator zal in de komende
faillissementsperiode contact opnemen met zow el de koper van de activa als
de voormalige directie, geregistreerde octrooihouders. De curator houdt u op
de hoogte over de stand van zaken.

06-03-2020
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Ook in de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator diverse
besprekingen gevoerd om te komen tot een oplossing ten aanzien van de
gestelde posities inzake de geregistreerde octrooien w aarover discussie
bestaat. De curator heeft in de achterliggende faillissementsperiode tw ee
bedragen doen afschrijven aan het octrooibureau van in totaal € 2.879,80,
w elke bedragen nog door de koper van de octrooien dan w el (onder de
subsidiaire stelling) de licentiehouder dienen te w orden geboekt op de
faillissementsrekening. Voorts heeft de curator begrepen dat er direct tussen
de koper van de octrooien, (onder de subsidiaire stelling), de licentiehouder
van de octrooien en de vermeende octrooihouder besprekingen zijn gevoerd.
De curator heeft gevraagd om de status daarvan, w aarbij bekend is gew orden
dat de besprekingen thans stil liggen. Het een en ander betekent een
zogenaamde "deadlock" situatie in de discussie. De curator hoopt in de
komende faillissementsperiode nadere helderheid te kunnen verkrijgen. De
curator houdt u op de hoogte over de stand van zaken.

05-06-2020
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In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator geconstateerd dat
het bedrag dat is voorgefinancierd ten aanzien van de octrooien inmiddels
door Procraft op de faillissementsrekening retour is geboekt. De curator heeft
begrepen dat er in het directe contact tussen de koper van de octrooien
(onder de subsidiaire stelling de licentiehouder van de octrooien) en de
vermeende octrooihouder besprekingen zijn gevoerd w elke thans hebben
geleid tot nadere voorstellen. De curator begrijpt dat als gevolg van corona er
enige tijd geen besprekingen zijn gew eest en dat de huidige besprekingen
mogelijk thans tot een oplossing leiden. De curator houdt het boedelbelang
hierbij goed in het oog en w acht nog op nadere uitkomsten ter zake de
besprekingen. De curator houdt u op de hoogte over de stand van zaken.

04-09-2020
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De curator heeft begrepen dat er inmiddels w eer besprekingen zijn gew eest
tussen de stakeholders ten aanzien van de discussie over de octrooirechten.
Deze zouden mogelijk leiden tot nadere overeenkomsten w aarbij de boedel
tevens een partij w enst in te nemen. Inmiddels is de curator benaderd door de
directie en curandus en heeft hij een bespreking belegd. De curator houdt u op
de hoogte.
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De curator heeft met alle stakeholders contact gehad in de achterliggende
faillissementsperiode. Er w erden stappen gezet. De curator verw acht ter zake
de komende faillissementsperiode nadere besprekingen, w aarbij de
stakeholders de curator hebben bericht dat een akkoord in de rede ligt.

03-03-2021
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Voorts is in de achterliggende faillissementsperiode nog een restitutie van €
49,20 ontvangen.

In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator met alle
stakeholders gesproken en is tot de conclusie gekomen dat partijen elkaar
w ederom hebben losgelaten en er geen overeenkomst is gesloten. Het een en
ander maakt dat de discussie over de intellectuele eigendomsrechten niet is
beëindigd. Ook maakt dat dat de curator de eerder opgeschorte onderzoeken
naar het bestuur van curanda voorafgaand aan faillissementsdatum nader zal
dienen op te pakken. Juist dit laatste w as ook een onderdeel van de mogelijke
minnelijke regeling die zou w orden getroffen. De curator probeert vinger aan
de pols te houden ten aanzien van de ontw ikkelingen op het punt van de
discussie omtrent de octrooirechten.

02-06-2021
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In de achterliggende faillissement periode heeft curator 2 × € 1.560,90 aan de
octrooigemachtigde geboekt, zulks op basis van de eerdere overeenkomsten
tussen curanda en derden. Deze bedragen zullen w orden vergoed door koper
van de activa. Het een en ander zal plaatshebben in de komende
faillissementsperiode.
V11: Voor zover de curator heeft begrepen zijn partijen voor w at betreft de
octrooidiscussie nog in gesprek met elkaar.
Ten aanzien van de aan octrooigemachtigde geboekte bedragen heeft de
curator deze inmiddels van de koper van de activa vergoed gekregen.

01-09-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft de integrale debiteurenlijst bij het activaprotocol aan de
derde aspirant kopers doen toekomen, w aarbij deze in het kader van de
verkoop transacties zijn verkocht aan de koper van de activa.

08-03-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

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

08-03-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
Door betaling van een bedrag van € 148.525,13 heeft de boedel de ING Bank
N.V., als pandhouder op de debiteuren, inventaris en voorraden integraal
voldaan. Hierbij is rekening gehouden met een bedrag van € 90.750,-(inclusief BTW ) dat de boedel nog diende te voldoen aan Eqraft Holding B.V. in
het kader van de koop van intellectuele eigendomsrechten w elke de boedel
heeft doorverkocht aan de koper van de activa. In het tussentijds financieel
verslag vindt u derhalve een bedrag van € 90.750,-- inclusief BTW als betaling
aan Eqraft Holding B.V., terw ijl er een bedrag van € 57.775,13 w ordt voldaan
aan de ING Bank N.V. (zonder BTW ) zodat het totaal bedrag € 148.525,13
bedraagt. De rekening van de ING Bank N.V. zal in de komende periode verder
w orden gecrediteerd als gevolg van de incasso van diverse debiteuren. In het
kader van de verkoopovereenkomst met de koper van de activa, is de eerste €
400.000,-- voor de boedel, terw ijl het restant van de geïncasseerde
debiteuren in de koopsom verder is verw erkt. De boedel verw acht nog diverse
betalingen te moeten doen aan de koper van de activa, nu er diverse
bedragen zijn bijgeschreven die zijn geïncasseerd in het kader van de incasso
van de door de boedel verkochte debiteuren.

Toelichting vordering van bank(en)
Inmiddels zijn de bankrekeningen bij de ING Bank N.V. beëindigd en zal er met
de koper van de activa een nadere afrekening dienen te w orden opgemaakt,
zie 3.8. In dit verband heeft de ING Bank N.V. nog een bedrag van € 75.616,19
op de boedelrekening gestort. Genoemd bedrag zal dienen te w orden
doorgeleid aan de koper van de activa. Het ligt in lijn van de verw achtingen dat
de boedel, na incasso van de verkochte verpande debiteuren op de ING
bankrekening met een destijds debetsaldo, nog een substantieel bedrag aan
de koper van de activa dient te voldoen.

Toelichting vordering van bank(en)
Met de afw ikkeling als bedoeld in 3.3 is een einde gekomen aan de positie van
de ING Bank N.V. en de daarbij behorende afw ikkeling.

08-03-2019
1

07-06-2019
2

06-09-2019
3

5.2 Leasecontracten
De curator heeft de leaseovereenkomsten, voor zover niet overgenomen door
de koper van de activa, beëindigd tegen de vroegst mogelijke datum.

08-03-2019
1

Ook zijn er diverse duurovereenkomsten (onder meer met CW S, Bosman, BPN,
Agio en SOL Nederland) afgew ikkeld dan w el overgenomen.

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

08-03-2019
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5.4 Separatistenpositie
Niet meer van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

08-03-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
In het kader van de afw ikkeling van de verkoop van de activa heeft de curator
samen met de taxateur van de boedel, het NTAB, geconstateerd dat er een
heel fors aantal handelscrediteuren w as met een eigendomsvoorbehoud. Als
gevolg van de afw ikkeling van de verkoop, w aarbij de diverse
eigendomsvoorbehouden lastig individualiseerbaar w aren heeft de curator er
voor gekozen om tezamen met het NTAB en koper de eigendomsvoorbehouden
te gaan beoordelen. Indien en voor zover een eigendomsvoorbehoud
rechtsgeldig is gevestigd en w aarbij deze zaken ook individualiseerbaar zijn,
heeft de koper de mogelijkheid gekregen om een regeling met de partij die
onder eigendomsvoorbehoud leverde overeen te komen. De koper van de
activa heeft dat met het merendeel van de leveranciers gedaan, terw ijl de
curator nog met een aantal leveranciers gesprekken voert. Ook zijn er een
aantal leveranciers die hun eigendommen inmiddels hebben terug gehaald. In
het kader van het individualiseren van de zaken geleverd onder een
eigendomsvoorbehoud merkt de curator nog op dat als gevolg van het feit dat
de diverse voorraden over meerdere locaties w aren verdeeld, zow el in het
pand zelf als in de verschillende panden, terw ijl ook diverse
eigendomsvoorbehouden niet in de voorraad, maar in het onderhanden w erk
w as meegenomen (men plaatste het onderhanden w erk in individuele bakken
w aarbij tevens zaken van leveranciers w erden geplaatst) maakt dat de curator
deze omvangrijke operatie heeft moeten uitvoeren. Een en ander om de
rechten van de leveranciers onder eigendomsvoorbehoud zo goed mogelijk in
beeld te krijgen en af te w ikkelen en tegelijkertijd de rechten van de kopende
partij op de activa niet te veel te beperken.

08-03-2019
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Inmiddels zijn alle eigendomsvoorbehouden, voor zover thans bekend,
afgew ikkeld.

07-06-2019
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In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator nog één
eigendomsvoorbehoud nader kunnen afw ikkelen. Dit eigendomsvoorbehoud is
later opgekomen, w aarbij de koper van de activa een bedrag van € 2.000,-heeft voldaan aan Hoekman Staal ten aanzien van de ten tijde van het
faillissement onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken van Hoekman Staal,
terw ijl de boedel een bedrag van € 3.747,71 heeft geplaatst op een lijst van
voorlopig erkende concurrente crediteuren ter zake genoemde crediteur.

06-12-2019
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5.6 Retentierechten
De transporteur in Antw erpen die de machine, bedoeld voor een partij in
Canada, onder zich hield, heeft een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan. De koper van de activa, de transporteur in Antw erpen alsmede de
afnemer van curanda zijn in overleg met de curator een regeling
overeengekomen w aarbij de transporteur in Antw erpen integraal is voldaan,
de koper van de activa voor zover nodig afstand heeft gedaan van de machine,
terw ijl de Canadese afnemer naast de reeds betaalde koopsom tevens een
boedelbijdrage aan de curator voldeed van € 7.500,--.

08-03-2019
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Inmiddels zijn alle retentierechten, voor zover aanw ezig, afgew ikkeld.

07-06-2019
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

08-03-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 7.500,00

08-03-2019
1

Toelichting
Vide 5.6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

08-03-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is beperkt voortgezet in het kader van de w ens om de
onderneming van curanda over te dragen. De hiermee gepaard gaande
verdiensten zijn in de koopovereenkomst als gemeld onder 3.1 verw erkt.

08-03-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

08-03-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

08-03-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

08-03-2019
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

08-03-2019
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

08-03-2019
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

08-03-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

08-03-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding via Nederpel De Block veilig gesteld en zal
hierna nader onderzoek doen.

08-03-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2014, 2015 en 2016 zijn met beperkt verzuim en tijd
gedeponeerd, terw ijl de jaarrekening 2017 tijdig w erd gedeponeerd.

08-03-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

08-03-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator acht het niet opportuun om de stortingsverplichting ter zake van de
aandelen nader te beoordelen, zulks in verband met de oprichtingsdatum van
curanda.

08-03-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

08-03-2019
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft in de achterliggende faillissementsperiode diverse vragen
gesteld aan de directie en voormalig directie van de gefailleerde vennootschap
en is doende om op basis van de antw oorden een nader inzicht te verkrijgen.
De curator hoopt in de komende faillissementsperiode op dit punt nadere
stappen te kunnen zetten.

Toelichting
In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator meer in het
bijzonder nog gesprekken gevoerd met de directie en de voormalige directie
van de gefailleerde vennootschap ten aanzien van de project administratie en
het vastleggen van projecten. Meer in het bijzonder de posities in Amerika
vergen nog onderzoek. De curator hoopt in de komende faillissementsperiode
nadere resultaten te kunnen boeken.

Toelichting
In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator geen nadere

08-03-2019
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06-09-2019
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06-12-2019
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06-03-2020
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stappen kunnen zetten ten aanzien van de vastlegging van de diverse
projectadministraties en de handelw ijze van het bestuur voorafgaand aan het
faillissement. Van belang is dat de voormalig CFO van de onderneming met w ie
de curator veel contact heeft gehad, inmiddels helaas is komen te overlijden.
Als gevolg hiervan heeft het onderzoek ook enige vertraging opgelopen.
De curator hoopt in de komende faillissementsperiode nadere gesprekken te
kunnen gaan voeren.

Toelichting
De curator heeft in de achterliggende faillissementsperiode het voormalige
middellijke bestuur van de directie aangeschreven met de door hem relevant
geachte vragen in het kader van de diverse bestuurshandelingen voorafgaand
aan het faillissement. In dit verband hoopt de curator in de komende
faillissementsperiode nadere antw oorden te krijgen op de gestelde vragen en
daarmee een beter beeld te krijgen over het bestuur voorafgaand aan de
faillissementsperiode. De curator houdt u op de hoogte over de stand van
zaken.

Toelichting
Ook in de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator het middellijk
bestuur van de gefailleerde vennootschap aangeschreven en enkele vragen
voorgelegd. De curator heeft nog immer vragen over de handelw ijze zoals die
meer in het bijzonder ten aanzien van de activiteiten in Amerika hebben
plaatsgevonden. Het is de vraag of het bestuur door het uit handen geven van
de feitelijke zeggenschap over haar activa en het niet controleren van de w ijze
w aarop met de activa is omgegaan, heeft gehandeld conform de regelen der
kunst. Het is de vraag of een dergelijke handelw ijze niet heeft geleid tot het
faillissement. Hierbij speelt ook een rol dat in relatie tot het grootste project
dat door de gefailleerde vennootschap w erd uitgevoerd er volstrekt geen
afspraken zijn vastgelegd, hetgeen thans heeft geleid tot een door de boedel
betw iste vordering van de grootste opdrachtgever van € 12.241.754,--. De
curator houdt u op de hoogte over de stand van zaken.

Toelichting
In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator geen nadere
aanspraken doen uitgaan. De curator hoopt in de komende
faillissementsperiode nadere voortgang te kunnen boeken. De curator heeft
inmiddels een nieuw e bespreking met de directie belegd.

Toelichting
Vide verslag 8.

Toelichting
Onder verw ijzing naar 3.8 heeft de curator het onderzoek naar het bestuur
van curanda voorafgaand aan het faillissement nader opgepakt en hoopt in de
komende faillissementsperiode hier stappen in te kunnen ondernemen.

Toelichting
V11: Inmiddels heeft de curator het voormalige bestuur aangeschreven en
nadere vragen gesteld, opdat de curator beter inzicht verkrijgt in het bestuur
voorafgaand aan het faillissement.

05-06-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Vooralsnog geen toelichting.

08-03-2019
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator onderzoekt thans het bestuur voorafgaand aan het faillissement
alsmede de geclaimde octrooirechten aan de zijde van het voormalig bestuur
van curanda.

08-03-2019
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De handelw ijze van het bestuur in de pre-faillissementsperiode w ordt thans
tegen het licht gehouden, zulks naar aanleiding van het rapport van Nederpel
De Block & Partners, terw ijl terzake de octrooien overleg w ordt gevoerd met de
voormalige directie van curanda.

07-06-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2.335,30

08-03-2019
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Toelichting
Van Laere Investments B.V. heeft een boedelvordering ingediend.
€ 2.612,67

07-06-2019
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Toelichting
Van Laere Investments B.V. heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage
van € 2.335,30
Liander N.V. heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 277,37.
€ 484.301,48

06-09-2019
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Toelichting
Inmiddels heeft het UW V haar vordering ingediend ten bedrage van €
481.688,81.
Van Laere Investments B.V. heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage
van € 2.335,30 Liander N.V. heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage
van € 277,37.
€ 506.412,68

06-12-2019
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Toelichting
Inmiddels heeft het UW V een aangepaste vordering ingediend ten bedrage
van € 503.800,01. De boedelvorderingen van Van Laere Investments B.V. en
Liander N.V. zijn ongew ijzigd.
€ 566.433,29
Toelichting
Inmiddels heeft het UW V een aangepaste vordering ingediend ten bedrage
van € 563.820,62. De overige boedelvorderingen zijn ongew ijzigd.

06-03-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 100.673,00

08-03-2019
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€ 855.447,00

07-06-2019
2

€ 1.068.364,00

05-06-2020
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€ 654.344,00

04-09-2020
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 250.532,30

06-09-2019
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€ 262.100,37

06-12-2019
4

€ 262.397,33

06-03-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.487,98
Toelichting
Door de heer N. Bredenhoff (ex-w erknemer) w erd een vordering ingediend ten
bedrage van € 3.487,98.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-06-2019
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
56

08-03-2019
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165

07-06-2019
2

175

06-09-2019
3

185

06-12-2019
4

188

06-03-2020
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189

05-06-2020
6

191

01-09-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 663.065,62

08-03-2019
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Toelichting
John A. Steer heeft een vordering ingediend ad $ 23.009,61.
€ 3.024.726,74

07-06-2019
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€ 2.956.481,40

06-09-2019
3

€ 5.111.244,12

06-12-2019
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€ 5.280.249,17

06-03-2020
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€ 17.987.452,62

05-06-2020
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Toelichting
In bovengenoemd bedrag is tevens opgenomen de voorlopig betw iste
vordering ten bedrage van € 12.241.754,--.
€ 17.991.696,62
Toelichting
Ten aanzien van de vordering van één van de medew erkers w aarbij er is
ingezet op een vordering uit hoofde van het feit dat de gefailleerde
vennootschap aansprakelijk zou zijn voor het als gevolg van een ongeluk op
het bedrijf van de gefailleerde vennootschap geleden en nog te lijden schade
is het van belang dat het UW V inmiddels met een rapport is gekomen uit

04-09-2020
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hoofde w aarvan deze partij een uitkering krijgt. De curator heeft contact
gezocht met de advocaat van de genoemde crediteur en is in afw achting van
een reactie. Ook het voormalige bestuur dat is aangesproken door deze partij
is inmiddels geïnformeerd.
Voor w at betreft de vordering van € 12.241.754,-- is het van belang dat de
curator nader onderzoek doet naar de hoogte en de rechtsgeldigheid van deze
vordering. In dit verband is zow el het voormalige bestuur als de crediteur
aangeschreven. De curator heeft als gevolg van de vakantieperiode nog geen
reactie van genoemde partijen ontvangen. De curator hoopt in de komende
faillissementsperiode hierover duidelijkheid te verkrijgen.
Voor w at betreft de vordering van de Amerikaanse partner van de gefailleerde
vennootschap heeft de curator eveneens nadere vragen gesteld, nu de
vordering zou voortspruiten uit de afspraken die niet op schrift zijn gesteld en
w aarbij de curator onderzoek doet naar de juistheid van het een en ander.
Ook hier geldt dat de curator nog op antw oorden w acht.

Toelichting
Ten aanzien van de vordering van een van de medew erkers van curanda,
heeft de curator geen nadere ontw ikkelingen te melden, behoudens dat de
hoogte van de vordering door het UW V inmiddels is gecommuniceerd en door
de curator doorgeleid.

04-12-2020
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Ten aanzien van de vordering van € 12.241.754,-- heeft de curator
gerappelleerd ter zake de onderbouw ing, maar daarop nog niet mogen
vernemen.
Ook ten aanzien van de vordering van de Amerikaanse partner zijn er geen
ontw ikkelingen te melden.
De curator is thans in overleg met de eigenaren van Eqraft Holding voor w at
betreft de gevolgen die de fiscale eenheid heeft voor Eqraft holding als gevolg
van verrekeningen door de fiscus.
€ 17.991.696,62

03-03-2021
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Toelichting

In de achterliggende faillissementsperiode zijn er ondanks rappellen zijdens de
curator in dit verband geen ontw ikkelingen gew eest.

Toelichting
Ten aanzien van de vordering van de Amerikaanse partner van curanda zijn er
geen ontw ikkelingen te melden. Dat geldt ook voor w at betreft het overleg met
de eigenaar van iedere holding voor w at betreft het gevolg van de fiscale
eenheid.
Voor w at betreft de vordering van MSP Onions heeft de curator in de
achterliggende faillissementsperiode nadere mail ontvangen van de advocaat
van deze onderneming. Deze verw ijst voor w at betreft de vordering naar een
beslagrekest. De curator acht dat vooralsnog niet afdoende. De enorme
hoogte maakt dat deze vordering nog nader dient te w orden beoordeeld en
besproken.

02-06-2021
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€ 17.992.847,50

01-09-2021
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Toelichting
V11: Er zijn geen ontw ikkelingen te melden ten aanzien van de vordering van
de Amerikaanse partner alsook die van MSP. Laatstgenoemde w enst eerst
een verificatievergadering af te w achten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verificatievergadering

04-09-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de achterliggende faillissementsperiode is er een vordering ingediend
namens één van de voormalig w erknemers van de gefailleerde vennootschap,
w elke in de periode voorafgaand aan het faillissement letsel heeft opgelopen.
Inmiddels is de vordering ingediend, w aarbij de claims - made polis geen
verhaal bied. De verzekeringspolissen zijn door de curator na
faillissementsdatum opgezegd, terw ijl de vordering voorafgaand aan het
faillissement nog niet w as ingediend. De curator heeft inmiddels overleg met
de directie en voormalige directie van de gefailleerde vennootschap alsmede
met de vertegenw oordigers van de voormalige w erknemer. Ook heeft de
curator contact gezocht met de verzekeringsmaatschappij, daar lijkt evenw el
geen ruimte. De curator hoopt in de komende faillissementsperiode nader
inzicht te krijgen omtrent de claims van deze w erknemer.

06-12-2019
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In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator een eerste blik
gew orpen op de crediteurenlijst in verband met een mogelijke
verificatievergadering. In dit kader is ook zijdens de accountant van de directie
van de gefailleerde vennootschap contact gezocht ten aanzien van de hoogte
van de diverse vorderingen behept met BTW . Dit omdat de directie van de
gefailleerde vennootschap, mede als gevolg van een fiscale eenheid en het feit
dat zij enig aandeelhouder is van curanda, aansprakelijk is voor de latente
BTW claim zijdens de belastingdienst.

06-03-2020
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Voorts heeft de curator in de achterliggende faillissementsperiode onderzoek
gedaan naar de vordering van één van de voormalige w erknemers uit hoofde
van letsel in de periode voorafgaand aan het faillissement. De
verzekeringspolissen dekken deze letselschade niet. De curator onderzoekt de
vordering, nu er zijdens de diverse stakeholders binnen de onderneming naar
aanleiding van vragen zijdens de curator opmerkingen over de vordering zijn
gemaakt.
Inmiddels heeft de belastingdienst een gew ijzigde vordering ingediend in het
kader van de in vooraftrek genomen BTW door curanda. Voorts heeft de
curator een nadere blik op de crediteurenlijst gew orpen en deze w aar mogelijk
geactualiseerd. Dit omdat het niet onw aarschijnlijk is dat er enige uitkering aan
de concurrente crediteuren zal kunnen plaatsvinden. In dit verband is van
belang dat de curator w ederom contact heeft gezocht met de advocaat die
namens een van de voormalig w erknemers een vordering uit hoofde van letsel
heeft ingediend. De curator is bekend gew orden met het feit dat deze
vordering ook bij andere partijen is ingediend. De curator hoopt hier nader
zicht op te kunnen krijgen.
Ook is de vordering van MSP Onions nader tegen het licht gehouden. Ook hier

05-06-2020
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heeft de curator nadere vragen gesteld. Het betreft hier een substantiële
vordering die vooralsnog naar de mening van de curator niet voldoende is
onderbouw d.
Vordering van MSP Onions nader tegen het licht houden, de vordering van
SnapCo nader tegen het licht houden alsmede de vordering van de derde die
als gevolg van het ongeval op het bedrijf van de gefailleerde vennootschap
een vordering heeft nader tegen het licht houden.

04-09-2020
7

Vide 8.6 de toelichting.

04-12-2020
8

Inmiddels is door de nieuw e advocaat van één van de personeelsleden een
claim ingediend bij de boedel. Het betreft een aanspraak jegens de boedel ter
zake het onjuist beëindigen van de verzekeringsovereenkomst door de boedel
voor w at betreft onder meer het uitlooprisico.

02-06-2021
10

V11: In de achterliggende faillissementsperiode heeft de advocaat van de
w erknemer niet meer gereageerd op vragen om de vorderingen te
onderbouw en.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

08-03-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-03-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-03-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig

08-03-2019
1

10.1 Plan van aanpak
Afw ikkelen verkoopovereenkomst en de daarbij behorende afw ikkelposten
debiteuren en eigendomsvoorbehouden alsmede onderzoek naar bestuur
voorafgaand aan het faillissement.

08-03-2019
1

Afw ikkelen verkoopovereenkomst en de daarbij behorende afw ikkelposten
debiteuren, overleg over octrooipositie alsmede onderzoek naar bestuur
voorafgaand aan het faillissement.

07-06-2019
2

Overleggen over octrooiposities, onderzoek naar bestuur voorafgaand aan het
faillissement.

06-09-2019
3

Overleggen over octrooiposities, onderzoek naar bestuur voorafgaand aan het
faillissement en nader inzicht in de vorderingen in het faillissement.

06-12-2019
4

Overleggen over octrooiposities, onderzoek naar bestuur voorafgaand aan het
faillissement en het verder inzichtelijk maken van de prefaillissementsvorderingen en de daarbij behorende BTW claim. Voorts w enst de
curator onderzoek te doen naar de ingediende vorderingen, w aaronder maar
niet beperkt tot de gevorderde letselschade.

06-03-2020
5

Overleggen over octrooiposities, onderzoek naar het bestuur voorafgaand aan
het faillissement, het nader overleg voeren omtrent de door de curator
betw iste pre-faillissementsvordering w aaronder maar niet beperkt tot de
gevorderde letselschade en vordering van MSP Onions.

05-06-2020
6

Overleggen over octrooiposities, onderzoek naar het bestuur voorafgaand aan
het faillissement, het nader overleg voeren omtrent de door de curator
betw iste pre-faillissementsvordering.

04-09-2020
7

Volgen overleg octrooi posities en bepalen positie van de boedel, onderzoek
naar bestuur voorafgaand aan het faillissement en nadere beoordeling van
voorlopig geverifieerde vorderingen.

04-12-2020
8

Vide verslag 8.

03-03-2021
9

Vide verslag 8, alsmede beoordelen claim voormalig-personeelslid.

02-06-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
2020.

08-03-2019
1

2021

05-06-2020
6

2022

02-06-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
1-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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