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Algemene gegevens
Naam onderneming
Qorpus B.V.

09-08-2019
1

Gegevens onderneming
Qorpus B.V., statutair en feitelijk gevestigd te (3515 ET) Utrecht aan het adres
Goeman Borgesiuslaan 77, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder dossiernummer 69333610.

09-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Het toedienen van reisvaccinaties en het verstrekken van adviezen omtrent
reizen naar risicobestemmingen, alsmede het testen van mensen op seksueel
overdraagbare aandoeningen en het verstrekken van adviezen over deze
aandoeningen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 468.742,33

€ -5.127,64

€ 64.522,00

2017

€ 37.423,00

€ -7.118,00

€ 13.652,00

2019

€ 416.980,00

€ -463.678,70

€ 527.622,00

Toelichting financiële gegevens

09-08-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de financiële gegevens opgevraagd bij de bestuurder.

09-08-2019
1

De bestuurder heeft de curator toegang gegeven tot de digitale administratie.
De bovenstaande getallen zijn afgelezen uit de digitale administratie.

11-05-2021
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

09-08-2019
1

Toelichting
De curator heeft de personeelsadministratie opgevraagd bij de bestuurder.

Boedelsaldo
€ 0,00

09-08-2019
1

€ 3.178,09

27-11-2019
2

€ 4.223,69

17-02-2020
3

€ 5.564,54

15-05-2020
4

€ 5.786,14

13-11-2020
5

€ 5.946,14

12-02-2021
6

€ 30.946,13

11-08-2021
8

€ 55.946,12

11-11-2021
9

€ 18.663,13

11-02-2022
10

€ 43.663,12

09-05-2022
11

Verslagperiode
van
30-7-2019

09-08-2019
1

t/m
6-8-2019
van
7-8-2019

27-11-2019
2

t/m
26-11-2019
van
27-11-2019

17-02-2020
3

t/m
15-2-2020
van
16-2-2020

15-05-2020
4

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020

13-11-2020
5

t/m
8-11-2020
van
9-11-2020

12-02-2021
6

t/m
11-2-2021
van
12-2-2021

11-05-2021
7

t/m
9-5-2021
van
10-5-2021

11-08-2021
8

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

11-11-2021
9

t/m
8-11-2021
van
9-11-2021

11-02-2022
10

t/m
7-2-2022
van
8-2-2022

09-05-2022
11

t/m
5-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 10 min

2

66 uur 40 min

3

10 uur 10 min

4

3 uur 20 min

5

11 uur 25 min

6

30 uur 20 min

7

21 uur 5 min

8

8 uur 10 min

9

0 uur 45 min

10

3 uur 30 min

11

3 uur 5 min

totaal

183 uur 40 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Qorpus B.V. is op 2 augustus 2017 opgericht en uit het handelsregister volgt
dat bij Qorpus B.V. voorheen (tot 1 juni 2019) ook de handelsnaam
StadsKliniek stond vermeld.

09-08-2019
1

Vanaf 2 augustus 2017 is Oxymo B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van
Qorpus B.V. Oxymo B.V. is een holding w aarvan de heer Laaziz Arrjai enig
aandeelhouder en bestuurder is. Oxymo B.V. is ook enig aandeelhouder en
bestuurder van SoaKliniek Utrecht B.V.

1.2 Lopende procedures
Op dit moment is bekend dat vijf (voormalig) w erknemers procedures zijn
gestart tegen Qorpus B.V. en hebben (verstek)vonnissen tegen Qorpus B.V.
gehaald w aarin Qorpus is veroordeeld om een geldsom te betalen.

1.3 Verzekeringen

09-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder zijn er naast de verzekeringen voor de auto's geen
verzekeringen door Qorpus B.V. afgesloten.

09-08-2019
1

1.4 Huur
De curator is (nog) niet bekend gew orden met lopende huurovereenkomsten.

09-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft toegelicht dat Qorpus B.V. zich bezighield met het
verzorgen van SOA-testen, SOA-behandelingen en reisvaccinaties onder de
handelsnaam StadsKliniek. Qorpus B.V. deed dit tot medio 2018 op door haar
gehuurde bedrijfslocaties.

09-08-2019
1

Per medio 2018 is de structuur gew ijzigd. Sindsdien zijn de inkomsten uit de
bedrijfsactiviteiten niet meer bij Qorpus B.V. binnengekomen. De
huurovereenkomsten die Qorpus B.V. had gesloten voor verschillende locaties
zijn volgens de bestuurder beëindigd. Oxymo B.V. is andere locaties gaan
huren w aar SoaKliniek Utrecht B.V. de bedrijfsactiviteiten is gaan verrichten,
aldus de bestuurder.
Qorpus B.V. is volgens de bestuurder diensten blijven leveren aan SoaKliniek
Utrecht B.V. Onder andere personeel heeft nog bij Qorpus B.V. op de loonlijst
gestaan en ook inkoop van (bloed)onderzoek heeft via Qorpus B.V.
plaatsgevonden.
Vijf w erknemers w aarmee een geschil is ontstaan hebben geprocedeerd tegen
Qorpus B.V. Een leverancier (voor (bloed)onderzoek) heeft een vordering van
circa € 210.000,=. Deze leverancier heeft geprocedeerd tegen Qorpus B.V. Een
schikking is vastgelegd in een proces-verbaal, maar niet door Qorpus B.V.
nagekomen. Uiteindelijk heeft een voormalig w erknemer het faillissement van
Qorpus B.V. aangevraagd. Dit faillissement is op 30 juli 2019 uitgesproken.
De curator gaat onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
Het oorzakenonderzoek is afgerond. De curator verw ijst naar hetgeen hierna
sub 7.5 staat.

11-08-2021
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

09-08-2019
1

Toelichting
Het aantal personeelsleden is onduidelijk. Qorpus B.V. heeft in juni 2019 voor
het laatst aangifte loonheffing gedaan voor zes w erknemers. Daarnaast
hebben zich voormalig w erknemers gemeld bij de curator en is de curator ook
bekend gew orden met een aantal andere w erknemers die een
arbeidsovereenkomst hadden, maar die niet uit de aangifte loonheffing bleken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

09-08-2019
1

Toelichting
Zie hiervoor.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

6-8-2019

3

Vanaf 6 augustus diverse w erknemers w aarbij mogelijk ook sprake
zou kunnen zijn van een arbeidsovereenkomst.

5-8-2019

11

De w erknemers w aarvoor aangifte loonheffing w as gedaan en de
w erknemers w aarmee een geschil w as ontstaan.

totaal

14

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 9 augustus 2019 heeft een collectieve intake met het UW V
plaatsgevonden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

09-08-2019
1

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

09-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

09-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de bestuurder heeft Qorpus B.V. geen bedrijfsmiddelen in eigendom
(gehad).

09-08-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

09-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

09-08-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de bestuurder is er geen voorraad en geen onderhanden w erk.

09-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

3.8 Andere activa

09-08-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
Volgens de bestuurder heeft Qorpus B.V. geen andere activa.

09-08-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

09-08-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

via incassobureau

€ 40.000,00

€ 917,05

€ 1.077,05

totaal

€ 40.000,00

€ 917,05

€ 1.077,05

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder zijn er geen vorderingen meer op SoaKliniek Utrecht
B.V., omdat SoaKliniek Utrecht B.V. alle facturen voor de aan haar geleverde
diensten zou hebben voldaan.

09-08-2019
1

Qorpus B.V. heeft mogelijk nog w el bedragen te vorderen van voormalig
klanten. De curator onderzoekt dat.
Uit onderzoek is gebleken dat een incassobureau nog bijna 400 vorderingen
tegen cliënten in behandeling had. Dit ging om een totaalbedrag van circa €
40.000,=. De curator heeft deze klanten gevraagd de openstaande bedragen
te betalen. Dit heeft betalingen tot een bedrag van € 350,= opgeleverd.
Daarnaast betw isten veel klanten de openstaande vordering. verdere
incassomaatregelen zijn niet opportuun.

27-11-2019
2

De curator gaat nog na of het incassobureau nog bedragen aan de boedel
moet afdragen.
Het incassobureau heeft € 92,60 afgedragen. Mogelijk volgen in de toekomst
nog kleine betalingen van maximaal enkele honderden euro's in verband met
betalingsregelingen die nog bij het incassobureau lopen.

17-02-2020
3

Het incassobureau heeft in de afgelopen verslagperiode nog € 81,85
afgedragen aan de boedel. Verder is via de bankrekening bij ING nog een
bedrag van € 170,= ontvangen.

15-05-2020
4

Het incassobureau heeft in de afgelopen verslagperiode nog € 221,60
afgedragen aan de boedel.

13-11-2020
5

Via de bankrekening bij ING is nog een bedrag van € 160,= ontvangen.

12-02-2021
6

Aanvullende betalingen zijn niet meer te verw achten.

11-08-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

09-08-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er liep een bankrekening bij ING. ING heeft een bedrag van € 2.576,13 op de
boedelrekening overgemaakt. Dit bedrag bestaat uit saldo per datum
faillissement (mede als gevolg van storneringen) en ontvangsten van na datum

09-08-2019
1

faillissement. De curator is nog in afw achting van een specificatie. Dit bedrag is
niet vermeld op het voorblad bij dit verslag, omdat dit buiten de genoemde
verslagperiode is ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)

27-11-2019
2

Op de bankrekening bij ING zijn nog betalingen tot € 251,96 ontvangen. Ook
dit bedrag is op de boedelrekening overgemaakt.

Toelichting vordering van bank(en)

17-02-2020
3

Op de bankrekening bij ING is nog een betaling van € 106,= ontvangen. Ook
dit bedrag is op de boedelrekening overgemaakt.

Toelichting vordering van bank(en)

15-05-2020
4

Op de bankrekening bij ING is nog een betaling van € 170,= ontvangen. Ook
dit bedrag is op de boedelrekening overgemaakt.

Toelichting vordering van bank(en)

12-02-2021
6

Op de bankrekening bij ING is nog een betaling van € 160,= ontvangen. Ook
dit bedrag is op de boedelrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten
Qorpus B.V. leaset bij Volksw agen Lease een tw eetal voertuigen. De curator
onderzoekt of sprake is van overw aarde.

09-08-2019
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator bericht ontvangen dat deze
contracten volledig zouden zijn afgelost. De curator gaat na w at de
achtergrond hiervan is en is momenteel in afw achting van een bericht van de
leasemaatschappij.

27-11-2019
2

De leasemaatschappij heeft ondanks herhaaldelijke verzoeken nog geen
duidelijkheid gegeven.

17-02-2020
3

De leasemaatschappij heeft nadere informatie verstrekt. De curator doet nader
onderzoek.

15-05-2020
4

De leasecontracten w aren volledig afgelost. Substantiële overw aarde w as niet
aan de orde.

11-08-2021
8

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

09-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

09-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

09-08-2019
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

09-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

09-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

09-08-2019
1

Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.

09-08-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum faillissement w aren er volgens de bestuurder geen
bedrijfsactiviteiten meer bij Qorpus B.V. De bestuurder heeft aan de curator
laten w eten dat de exploitatie van de StadsKlinieken door Qorpus B.V. per
medio 2018 zou zijn geëindigd. Nadien zijn volgens de bestuurder nog w el
diensten door Qorpus B.V. geleverd aan SoaKliniek Utrecht B.V. Deze
dienstverlening is volgens de bestuurder per eind mei 2019 geëindigd.

6.2 Financiële verslaglegging

09-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

09-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

09-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

09-08-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

09-08-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

09-08-2019
1

Toelichting
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

09-08-2019
1

Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

09-08-2019
1

De curator heeft tw ee ordners met crediteurenfacturen ontvangen. De rest van
de administratie heeft de curator nog niet ontvangen. De bestuurder heeft
toegezegd de resterende fysieke administratie in het begin van de w eek van
12 augustus 2019 aan te leveren.

09-08-2019
1

Digitale administratie zou volgens de bestuurder niet aan de orde zijn.
De curator heeft nog geen volledige administratie ontvangen.

27-11-2019
2

De curator heeft digitale administratie ontvangen en doet onderzoek naar de
toestand van de administratie.

11-05-2021
7

Het onderzoek is afgerond, zie hierna onder 7.5.

11-08-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Aan de deponeringsplicht is niet voldaan. Het eerste boekjaar van Qorpus B.V.
eindigde volgens de akte van oprichting op 31 december 2017. Een
jaarrekening 2017 is nog niet gedeponeerd.

09-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

09-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het aandelenkapitaal bedraagt € 100,=, zodat nader onderzoek niet
opportuun is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-08-2019
1

In onderzoek.

Toelichting

11-08-2021
8

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator heeft zijn
bevindingen met de bestuurders gedeeld. Tussen de curator en de
bestuurders is een schikking getroffen inhoudende dat de bestuurders tegen
finale kw ijting een bedrag van € 200.000,= aan de boedel betalen. Deze
betaling vindt plaats in 24 maandelijkse termijnen. Tot op dit moment zijn drie
termijnen betaald. In totaal is derhalve inmiddels een bedrag van € 24.999,99
ontvangen en moet nog een bedrag van € 175.000,01 ontvangen w orden. De
laatste termijn zal w orden betaald uiterlijk op 18 april 2023.

Toelichting

11-11-2021
9

Tot op dit moment zijn zes termijnen van de betalingsregeling betaald. In
totaal is derhalve € 49.999,98 ontvangen en moet nog een bedrag van €
150.000,02 ontvangen w orden. De laatste termijn zal w orden betaald uiterlijk
op 18 april 2023.

Toelichting

11-02-2022
10

Tot op dit moment zijn negen termijnen van de betalingsregeling betaald. In
totaal is derhalve € 74.999,97 ontvangen en moet nog een bedrag van €
125.000,03 ontvangen w orden. De laatste termijn zal w orden betaald uiterlijk
op 18 april 2023.

Toelichting

09-05-2022
11

Tot op dit moment zijn tw aalf termijnen van de betalingsregeling betaald. In
totaal is derhalve € 99.999,96 ontvangen en moet nog een bedrag van €
100.000,04 ontvangen w orden. De laatste termijn zal w orden betaald
uiterlijk op 18 april 2023.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-08-2019
1

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zie hiervoor sub 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

11-08-2021
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

09-08-2019
1

De curator doet onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten in dit dossier.
Totdat dit onderzoek is voltooid kan de curator hierover geen mededelingen
doen in het openbare faillissementsverslag. De curator gaat na of hij in het
volgende verslag een inschatting zou kunnen geven w aaruit blijkt w anneer
meer informatie in het faillissementsverslag te delen zal zijn.

27-11-2019
2

Het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten loopt nog. De curator heeft
de rechter-commissaris vertrouw elijk geïnformeerd. In het belang van de
boedel kunnen hierover nog geen mededelingen w orden gedaan in het
openbare verslag.

15-05-2020
4

De curator verw acht dat in het volgende verslag mededelingen gedaan kunnen
w orden over de rechtmatigheidsaspecten.

13-11-2020
5

In de afgelopen periode heeft een digitale bespreking met de bestuurder en
zijn advocaat plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is afgesproken dat de
bestuurder via zijn advocaat nadere informatie aanlevert. De advocaat heeft
toegezegd dat de curator uiterlijk 3 maart 2021 inhoudelijk w ordt
geïnformeerd.

12-02-2021
6

De Staat heeft aan de curator een garantstelling toegekend.
De bestuurder heeft nadere informatie aangeleverd. Daarna heeft aanvullend
overleg plaatsgevonden. De bestuurder heeft een schikkingsvoorstel gedaan.
De curator verw acht dat de komende verslagperiode duidelijk zal w orden of
inderdaad een schikking kan w orden bereikt.

11-05-2021
7

Zie hiervoor sub 7.5.

11-08-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opstarten onderzoek.

09-08-2019
1

Voortzetting onderzoek.

27-11-2019
2

Voortzetting onderzoek en overleg over een minnelijke regeling.

11-05-2021
7

Zie hiervoor sub 7.5.

11-08-2021
8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

09-08-2019
1

Salaris curator (p.m.)

€ 45.414,45

17-02-2020
3

Toelichting
UW V - EUR 45.414,45
Salaris curator - p.m.

€ 45.977,05

09-05-2022
11

Toelichting
UW V - EUR 45.414,45
mw . S.A.M. Boers - EUR 562,60

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

09-08-2019
1

Nog niet bekend.

€ 75.001,00

27-11-2019
2

€ 79.820,00

17-02-2020
3

€ 79.966,00

12-02-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

09-08-2019
1

Nog niet bekend.

€ 74.462,07

8.4 Andere pref. crediteuren

17-02-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 20.964,80

09-08-2019
1

Toelichting
Er zijn tw ee vorderingen ingediend door tw ee ex-w erknemers. Er zijn
meerdere (ex-)w erknemers die nog vorderingen gaan indienen. De
verw achting is dat dit bedrag nog op gaat lopen tot volgens de bestuurder
circa € 100.000,=. De curator moet nog nagaan of deze gehele vorderingen
preferent zijn.

€ 6.883,78

09-05-2022
11

Toelichting
Zie vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

09-08-2019
1

Er zijn nog geen concurrente vorderingen ingediend. Een voormalig leverancier
heeft aangegeven een vordering van € 217.000,= te hebben. Volgens de
bestuurder zijn er verder niet/nauw elijks vorderingen.

3

27-11-2019
2

5

17-02-2020
3

6

12-02-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

09-08-2019
1

€ 292.518,14

27-11-2019
2

€ 302.596,38

17-02-2020
3

€ 306.626,38

12-02-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

09-08-2019
1

De verw achting is dat het faillissement medio 2023 vereenvoudigd zal kunnen
w orden afgew ikkeld.

11-08-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie.

09-08-2019
1

Een tw eetal crediteuren heeft een verzoek op grond van art. 843a Rv gedaan
om informatie uit de boekhouding te mogen ontvangen. De curator heeft de
bestuurder gevraagd eventuele bezw aren tegen deze verzoeken kenbaar te
maken. De bestuurder heeft hierop niet gereageerd. De gevraagde informatie
is vervolgens verstrekt. In dit kader is voor de bestede uren een
kostenvergoeding van € 847,= incl. BTW op de boedelrekening ontvangen.

17-02-2020
3

Een van deze crediteuren, een voormalig w erknemer, is een
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure gestart. De vordering van deze
crediteur is op 1 december 2021 toegew ezen door de Rechtbank MiddenNederland (ECLI:NL:RBMNE:2021:5925). De curator is niet bekend met een
ingesteld hoger beroep. De schade moet w orden opgemaakt bij staat. De
curator is in overleg met (de advocaten van) partijen over de omvang van de
vordering van de voormalig w erknemer op Qorpus B.V. en de perspectieven
voor de voormalig w erknemer als crediteur in het faillissement van Qorpus B.V.

11-02-2022
10

Er is geen hoger beroep ingesteld. De curator heeft nader overleg gehad met
de advocaten van partijen. De curator w acht de uitkomst van verder overleg
of verdere correspondentie tussen de advocaten van partijen af.

09-05-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

09-08-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

09-08-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

09-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

09-08-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de volgende onderw erpen ter hand nemen:
a) inventarisatie en afw ikkeling personeel en loongarantieregeling.
b) onderzoek activa en activiteiten.
c) onderzoek debiteuren.
d) afw ikkeling leaseovereenkomsten.
e) toezien op de aanlevering van de administratie.
f) rechtmatigheidsonderzoek.
g) inventarisatie crediteurenpositie.
h) overige w erkzaamheden.

09-08-2019
1

De curator zal de volgende onderw erpen ter hand nemen:
a) onderzoek activa en activiteiten.
b) afronding debiteuren.
c) beoordelen status en aflossing leaseovereenkomsten.
d) toezien op de aanlevering van de administratie.
e) rechtmatigheidsonderzoek.
f) overige w erkzaamheden.

27-11-2019
2

De curator zal de volgende onderw erpen ter hand nemen:
a) onderzoek activa en activiteiten.
b) afronding debiteuren.
c) beoordelen status en aflossing leaseovereenkomsten.
d) rechtmatigheidsonderzoek.
e) overige w erkzaamheden.

11-05-2021
7

De curator zal de volgende onderw erpen ter hand nemen:
a) Toezien op de nakoming van de getroffen regeling, zie hiervoor sub 7.5.
b) Beoordeling van de boedelvorderingen en preferente vorderingen ter
voorbereiding op een vereenvoudigde afw ikkeling.

11-08-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

09-08-2019
1

Medio 2023, omdat uiterlijk april 2023 de laatste termijn van de
betalingsregeling zal w orden betaald.

11-08-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
9-8-2022

10.4 Werkzaamheden overig

09-05-2022
11

Bijlagen
Bijlagen

