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Algemene gegevens
Naam onderneming
RSD Multidiensten B.V.B.A.

05-06-2020
1

Gegevens onderneming
De Belgische entiteit RSD Multidiensten B.V.B.A., statutair gevestigd te
Anderlecht (België) en feitelijk gevestigd aan het Busplein 36 te (1315 KV)
Almere. Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te Brussel
onder het nummer 0657765215 en bij het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder het nummer 66516560. Domeinnaam: https://w w w .rsdmultidiensten.nl

05-06-2020
1

Activiteiten onderneming
RSD Multidiensten B.V.B.A. (hierna: "gefailleerde") exploiteerde een
onderneming die zich toelegde op schoonmaakw erkzaamheden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 82.516,00

€ 14.300,00

€ 17.516,00

2017

€ 239.366,00

€ 18.442,00

€ 44.507,00

2018

€ 312.334,00

€ 22.280,00

€ 51.675,00

2019

€ 26.407,00

€ -19.673,00

€ 32.002,00

05-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt nog altijd niet over alle onderliggende financiële stukken.
Hierover volgt meer in hoofdstuk 7 van dit verslag.

04-12-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Per datum faillissement w as er geen personeel in dienst bij gefailleerde.

05-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

05-06-2020
1

€ 358,16

04-12-2020
3

€ 1.122,88

04-06-2021
5

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een voertuig verkocht. Hierover meer in
hoofdstuk 3 van dit verslag.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-5-2020

05-06-2020
1

t/m
1-6-2020
van
2-6-2020

04-09-2020
2

t/m
2-9-2020
van
3-9-2020

04-12-2020
3

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

04-03-2021
4

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

04-06-2021
5

t/m
30-5-2021
van
31-5-2021

03-09-2021
6

t/m
31-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 6 min

2

8 uur 18 min

3

13 uur 12 min

4

7 uur 0 min

5

28 uur 18 min

6

13 uur 6 min

totaal

81 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 24 juni 2016 te Anderlecht. Enig bestuurder en
aandeelhouder is de heer R. Singh.

05-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement zou gefailleerde niet betrokken zijn bij lopende
procedures.

05-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder w aren alle lopende verzekeringsovereenkomsten reeds
voor faillissement beëindigd.

05-06-2020
1

1.4 Huur
Per datum faillissement w aren de activiteiten reeds gestaakt. De
huurovereenkomst met betrekking tot de kantoorruimte aan het Busplein te
Almere, w as reeds beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

05-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement, heeft de
bestuurder het volgende verklaard:

05-06-2020
1

In 2015 zou de bestuurder gestart zijn met schoonmaakw erkzaamheden in
nieuw bouw projecten (voornamelijk w oningen). Toen de bestuurder naar
België verhuisde is de Belgische entiteit opgericht. Gefailleerde w erkte
voornamelijk voor één klant in Nederland. Met deze klant ontstond een geschil
over de betaling van de facturen. Uiteindelijk is de samenw erking gestaakt, als
gevolg w aarvan gefailleerde over onvoldoende w erk beschikte om de
activiteiten (rendabel) voort te zetten.
Sinds april 2019 w orden er geen activiteiten meer verricht, zou het personeel
uit dienst zijn getreden, de huurovereenkomst zijn beëindigd en zouden de
voertuigen zijn verkocht. Omdat er interesse bestond in de overname van de
B.V.B.A. is er niet geliquideerd.
Uiteindelijk zou de bestuurder zijn geconfronteerd met onbetaalde
pensioenpremies. De bestuurder stelde en stelt zich op het standpunt dat de
premies op nihil moeten w orden gesteld omdat er geen personeel in dienst
w as in de premieperiode, maar heeft nagelaten om dit (tijdig) op de juiste
w ijze kenbaar te maken aan het pensioenfonds. Omdat de vorderingen uit
hoofde van de premies niet voldaan w erden, heeft de Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds voor Schoonmaak- en Glazenw assersbedrijf
uiteindelijk tezamen met de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen
Schoonmaak- en Glazenw assersbranche om het faillissement verzocht.
De curator heeft de verklaringen van de bestuurder in onderzoek.
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement loopt.
De curator heeft naar aanleiding hiervan enkele vragen gesteld aan de
bestuurder, maar ontvangt geen enkel respons. De w erkzaamheden w orden
daardoor gefrustreerd. De curator overw eegt nadere maatregelen te treffen.

04-09-2020
2

Om herhaling te voorkomen w ordt op dit punt verw ezen naar hoofdstuk 7 van
dit verslag.

04-12-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Er w aren per datum faillissement geen w erknemers in dienst bij gefailleerde.

05-06-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

05-06-2020
1

Toelichting
Blijkens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
zou er één w erknemer in dienst zijn gew eest in het jaar voorafgaand aan het
faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

05-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

05-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

05-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Skoda Fabia (46-ZKT-3)
Kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 358,16

Peugeot Partner (3-VBT-93)

€ 764,72

totaal

€ 1.122,88

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde zou nog beschikken over enkele bedrijfsmiddelen zoals
dw eilemmers en drie stofzuigapparaten. De curator zal deze zaken in de
komende verslagperiode te gelde maken.

05-06-2020
1

Uit het overzicht van de RDW blijkt dat er kort voor faillissement nog
verschillende voertuigen op naam van gefailleerde stonden geregistreerd. De
curator heeft de bestuurder verzocht om een toelichting.
De bestuurder heeft nadere informatie over de voertuigen verschaft. De
curator heeft naar aanleiding daarvan enkele vragen aan de bestuurder
gesteld. Ook heeft de curator om nadere informatie over de overige activa (de
bedrijfsmiddelen) verzocht. Hierop is geen enkel respons ontvangen.

04-09-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een (defect)
koffiezetapparaat en enkele dw eilemmers alsook (defecte) stofzuigers
ingeleverd. De curator heeft deze zaken - met toestemming van de rechtercommissaris daartoe - per internetveiling verkocht. De netto verkoopopbrengst
bedroeg € 358,16. Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

04-12-2020
3

De curator heeft de bestuurder nadere vragen gesteld over de voertuigen die kort voor faillissement - geregistreerd stonden op naam van gefailleerde.
Hierover w ordt gecorrespondeerd met de bestuurder.
In het kader van de voertuigen heeft een bespreking plaatsgevonden met de
bestuurder. De bestuurder heeft verklaard dat alle voertuigen door hem in
privé zijn gekocht en daarna op naam van gefailleerde zijn gezet. Daardoor
zou geen daadw erkelijke overdracht hebben plaatsgevonden. De curator heeft
de onderliggende stukken (inkoop- en eventuele verkoopfacturen)
opgevraagd. Naar aanleiding daarvan heeft de bestuurder enkele ordners met
papieren overhandigd. De curator heeft deze stukken in onderzoek.

04-03-2021
4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode, met toestemming van de
rechter-commissaris, de Peugeot Partner met bouw jaar 2009 en het kenteken
3-VBT-93 verkocht. Dit voertuig stond w elisw aar op naam van Star Holding
B.V., maar w as naar het standpunt van de curator eigendom van gefailleerde.
De bestuurder stemde in met de verkoop door de curator.

04-06-2021
5

Het voertuig stond (in de straat bij) de voormalige autogarage. Het voertuig
w as in slechte staat door onder meer een kapotte accu en lekgestoken
banden. Inventarisveilingen.nl vond toch een koper. De verkoopopbrengst van
€ 764,72 is bijgeschreven op de faillissementsrekening.
De curator heeft de bestuurder nog vragen gesteld over één voertuig, de
Skoda Fabia met het kenteken 46-ZKT-3. Dit voertuig staat niet meer op naam
van gefailleerde, maar is naar het standpunt van de curator w el eigendom van
gefailleerde. De curator correspondeert hierover met de bestuurder.
De Skoda Fabia is in de afgelopen verslagperiode door de bestuurder
ingeleverd bij de curator. De curator zal het voertuig op korte termijn ten
behoeve van de boedel verkopen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

03-09-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog is niet gebleken van een vordering van de fiscus.

05-06-2020
1

Niet van toepassing.

04-06-2021
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator tracht de bedrijfsmiddelen te gelde te maken.

05-06-2020
1

De in punt 3.3 vermelde w erkzaamheden w orden voortgezet.

04-09-2020
2

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht.

04-12-2020
3

De curator onderzoekt de stukken met betrekking tot de voertuigen die kort
voor datum faillissement nog op naam van gefailleerde stonden.

04-03-2021
4

De w erkzaamheden inzake de Skoda Fabia w orden voortgezet.

04-06-2021
5

De verkoopw erkzaamheden w orden voortgezet.

03-09-2021
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Hiervan is niet gebleken.

05-06-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

05-06-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De domeinnaam 'w w w .rsd-multidiensten.nl' staat geregistreerd op naam van
gefailleerde.

05-06-2020
1

Vooralsnog heeft niemand zich gemeld met interesse in de domeinnaam.

04-12-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator spant zich in om de domeinnaam te gelde te maken.

05-06-2020
1

Vooralsnog heeft niemand zich gemeld met interesse in de domeinnaam.

04-09-2020
2

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht. De curator heeft contact met de bestuurder
over de voertuigen die kort voor faillissement op naam van gefailleerde
stonden geregistreerd.

04-12-2020
3

Voor de domeinnaam is geen koper gevonden. Ten aanzien van de voertuigen
w ordt verw ezen naar punt 3.3 t/m 3.5 van dit verslag. De w erkzaamheden
inzake de 'andere activa' zijn afgerond.

04-03-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Gefailleerde zou geen vorderingen op debiteuren hebben.

05-06-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

05-06-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de ING Bank N.V. Er w aren geen
financieringen verstrekt. Per datum faillissement zou er geen creditsaldo
aanw ezig zijn gew eest. De ING Bank N.V. heeft ook nog geen vordering
ingediend.
€ 193,77
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft in de afgelopen verslagperiode een vordering ter hoogte
van € 193,77 ingediend.

05-06-2020
1

04-09-2020
2

5.2 Leasecontracten
Volgens de bestuurder zouden er geen leaseovereenkomsten zijn.

05-06-2020
1

De curator ontving (voormalige) leaseovereenkomsten met betrekking tot
voertuigen. Deze leaseovereenkomsten w aren reeds voor het faillissement
beëindigd. Dit punt is afgerond.

04-09-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zouden geen zekerheden zijn verstrekt.

05-06-2020
1

Niet van toepassing.

04-09-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

5.6 Retentierechten
Van rechten van retentie is niet gebleken.

05-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niemand heeft zich gemeld met een recht van reclame.

05-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft alle (groot)banken aangeschreven.

05-06-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-09-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden w aren in april 2019 reeds beëindigd. Van voortzetting is
geen sprake gew eest.

05-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

05-06-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft contact gehad met partijen die - volgens opgaaf van de
bestuurder - interesse zouden (kunnen) hebben in een eventuele doorstart.
Helaas bleek er onvoldoende concrete interesse. Een doorstart blijkt
(vooralsnog) niet tot de mogelijkheden te behoren.

05-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft gecorrespondeerd met eventueel geïnteresseerde partijen.
Helaas bleek een doorstart niet tot de mogelijkheden te behoren. De
w erkzaamheden zijn voor nu afgerond.

05-06-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft alle administratie en boekhouding bij de bestuurder
opgevraagd. Een gedeelte is ontvangen, de overige stukken w orden op korte
termijn verw acht. Na ontvangst van de stukken zal de curator onderzoeken of
de administratie voldoet aan de eisen die de w et hieraan stelt.

05-06-2020
1

De curator beschikt alleen over de jaarrekeningen over 2016, 2017, 2018 en
2019. De overige boekhoudkundige stukken ontbreken nog. De curator heeft
hier frequent om verzocht, maar heeft nog niets ontvangen.

04-09-2020
2

De w erkzaamheden w orden voortgezet, zie punt 7.7 van dit verslag.

04-12-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met de bestuurder
plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze bespreking heeft de bestuurder
een aantal ordners met papieren administratie aangeleverd. De curator heeft
deze stukken in onderzoek.

04-03-2021
4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de nog ontbrekende
boekhoudkundige stukken opgevraagd. De bestuurder heeft de curator
geïnformeerd hierover niet te beschikken. Het onderzoek zal aan de hand van
de aanw ezige boekhouding w orden afgerond.

04-06-2021
5

Het onderzoek is afgerond. De bevindingen zijn gedeeld met de bestuurder.

03-09-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd.

05-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van gefailleerde w as een goedkeuringsverklaring niet
noodzakelijk.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

05-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

05-06-2020
1

Dit onderdeel is nog in onderzoek. De curator vraagt in dit kader nadere
informatie op bij het Kruispunt van Ondernemingen te Brussel.

04-03-2021
4

De curator heeft de bestuurder nadere vragen gesteld over de stortingsplicht.
De bestuurder heeft hierop nog niet gereageerd.

04-06-2021
5

De bestuurder heeft de betreffende bankafschriften opgevraagd bij de
Belgische bankinstelling.

03-09-2021
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar (vormen van) onbehoorlijk bestuur vangt in de komende
verslagperiode aan.

Toelichting
Het onderzoek loopt en w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur w ordt in de komende
verslagperiode voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek loopt.

7.6 Paulianeus handelen

05-06-2020
1

04-09-2020
2

04-12-2020
3

04-06-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-06-2020
1

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen w ordt in de
komende verslagperiode gestart.
In onderzoek

04-09-2020
2

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen is in de
afgelopen verslagperiode aangevangen. In dat kader zijn per e-mailbericht en
brief vragen gesteld aan de bestuurder. Hierop is geen enkel respons
ontvangen.
In onderzoek

04-12-2020
3

Toelichting
De w erkzaamheden w orden voortgezet, zie punt 7.7 van dit verslag.
In onderzoek

04-06-2021
5

Toelichting
Het onderzoek loopt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft stukken en informatie opgevraagd bij de bestuurder. Na
ontvangst van de stukken kunnen de onderzoeken naar de diverse
rechtmatigheidsaspecten aanvangen.

05-06-2020
1

De bestuurder verleent niet de nodige medew erking, w aardoor de
onderzoeken naar diverse rechtmatigheidsaspecten w orden gefrustreerd. De
curator overw eegt het treffen van nadere maatregelen.

04-09-2020
2

Aangezien de bestuurder geen gehoor gaf, heeft de curator de rechtercommissaris verzocht om de bestuurder op te roepen voor een
faillissementsverhoor. Naar aanleiding van de oproeping heeft de bestuurder
de curator geïnformeerd medew erking te zullen verlenen. In dat kader staat op
7 december aanstaande een bespreking gepland. Hierover volgt aldus meer in
het komende verslag.

04-12-2020
3

De bespreking heeft plaatsgevonden en de bestuurder heeft naar aanleiding
hiervan nadere stukken aangeleverd. De curator zet de w erkzaamheden voort.

04-03-2021
4

De curator heeft de bestuurder nadere vragen gesteld. De bestuurder heeft
deze vragen gedeeltelijk beantw oord. De onderzoeken w orden voortgezet.

04-06-2021
5

De curator heeft de diverse onderzoeken afgerond. De bevindingen zijn
gedeeld met het bestuur.

03-09-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Op dit punt w ordt verw ezen naar punt 7.7 van dit verslag.

05-06-2020
1

De w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode voortgezet.

04-12-2020
3

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

04-03-2021
4

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

04-06-2021
5

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

03-09-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
(Nog) niet bekend.

05-06-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
(Nog) niet bekend.

05-06-2020
1

€ 37.894,13

04-09-2020
2

€ 60.076,13

04-12-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Aangezien er geen personeel in dienst w as, is een dergelijke vordering niet te
verw achten.

05-06-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.463,29

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-09-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
(Nog) niet bekend.

05-06-2020
1

2

04-09-2020
2

3

04-12-2020
3

4

04-06-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
(Nog) niet bekend.

05-06-2020
1

€ 1.420,77

04-09-2020
2

€ 15.968,99

04-12-2020
3

€ 21.991,54

04-06-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

05-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Volgens opgaaf van de bestuurder zouden er - buiten de verzoekers van het
faillissement - geen vorderingen van crediteuren bestaan. Bij de curator
hebben zich vooralsnog ook geen andere crediteuren gemeld. De verzoekers
hebben de vordering(en) nog niet ingediend.

05-06-2020
1

Ondertussen hebben verschillende andere crediteuren vorderingen ingediend.

04-09-2020
2

Crediteurencommunicatie en -administratie.

04-03-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

05-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hierna vermelde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet:

05-06-2020
1

- correspondentie bestuur inzake de administratie/opgevraagde informatie;
- te gelde maken activa;
- onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement.
De hierna vermelde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet:

04-09-2020
2

- de curator probeert in contact de komen met de bestuurder;
- te gelde maken activa;
- nader onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- nader onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen;
- nader onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement.
De hierna vermelde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet:
- bespreking met de bestuurder inzake de voertuigen, de
rechtmatigheidsaspecten en het ontbreken van onderdelen van de

04-12-2020
3

boekhouding;
- nader onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- nader onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen;
- nader onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement.
De hierna vermelde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet:

04-03-2021
4

- onderzoek naar de voertuigen;
- onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten en de oorzaak van het
faillissement;
- crediteurencommunicatie en -administratie.
De hieronder vermelde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet:

04-06-2021
5

- correspondentie over de Skoda Fabia;
- onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten en de oorzaak van het
faillissement;
- correspondentie over de stortingsplicht;
- crediteurencommunicatie en -administratie.
De hieronder vermelde w erkzaamheden w orden in de komende
verslagperiode voortgezet:

03-09-2021
6

- verkoop van de Skoda Fabia;
- onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten en de oorzaak van het
faillissement;
- correspondentie over de stortingsplicht.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

05-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-12-2021

03-09-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Op dit punt w ordt verw ezen naar punt 10.1 van dit verslag.

05-06-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

