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Algemene gegevens
Naam onderneming
Neckermann.com W ebshop B.V.

19-02-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Neckermann.com W ebshop B.V., statutair gevestigd
te Amsterdam en kantoorhoudende te (1216 BC) Hilversum aan de 2e Losw al
13, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60683619.

19-02-2020
1

Voorheen w as gefailleerde gehuisvest aan de Nikkelstraat 4 te Naarden. Deze
locatie w erd gehuurd doorde gelieerde vennootschap D5 Avenue, w elk
faillissement ook w ordt behandeld bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Lelystad en door dezelfde curator w ordt afgew ikkeld. Deze huurovereenkomst
is inmiddels beëindigd.

Activiteiten onderneming
Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijw aren, alsmede
een detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food.

Financiële gegevens

19-02-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 377.806,57

Winst en verlies
€ 49.177,14

Balanstotaal
€ 1.037.993,61

2016

€ 262.447,00

2014

€ 1.704.668,00

Toelichting financiële gegevens
Het onderhavige faillissement hangt samen met de faillissementen van Readen
B.V., Neckermann.com Retail B.V. en D5 Avenue B.V., w elke faillissementen
eveneens bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad w orden
afgew ikkeld en w aarbij dezelfde curator is benoemd. Complicatie in dit
faillissement vormt het feit dat er volgens opgave van de (voormalige)
bestuurder, de heer G.R. Steenbergen, er lange tijd geen bestuurder is
gew eest, aangezien de heer Steenbergen begin 2019 zou zijn afgetreden als
bestuurder en diens opvolger, de heer David Kok W ai Lee uit Maleisië, in
september van het afgelopen jaar zou zijn overleden. De activiteiten van de
vennootschap zouden mede in verband daarmee in 2019 zijn komen stil te
liggen. Sinds 4 januari 2020 is er een nieuw e bestuurder, te w eten de heer J.
Jagesar, w onende te Amsterdam. De heer Jagesar heeft aangegeven dat hij is
aangesteld om orde op zaken te stellen, maar dat hij nog onvoldoende kan
beschikken over gegevens van de vennootschap. Deze zijn tot dusver slechts
gedeeltelijk aangeleverd. Vooralsnog beschikt de curator uitsluitend over
voorlopige cijfers over 2019 en over zeer summiere gegevens zoals
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel over 2014 en 2016. Daarbij zijn
geen w inst- en verliesrekeningen gevoegd. De financiële gegevens behoeven
derhalve nog nadere toelichting.

19-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder is er geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

19-02-2020
1

Boedelsaldo
Toelichting
Tot dusver is er nog geen boedelsaldo gerealiseerd.
€ 6.100,00

19-02-2020
1

19-05-2020
2

Toelichting
Tot dusver is slechts een boedelbijdrage toegezegd door Beverw ijk Outlet B.V.
en de (voormalig) bestuurders van gefailleerde in verband met een
hoeveelheid goederen die stand opgeslagen in een loods te Maastricht.
Aangezien de eigendomssituatie van deze goederen niet eenvoudig kon
w orden vastgesteld, is hierover een schikking tot stand gekomen, w aarbij de
failliete boedel een bijdrage ontvangt van € 10.000,= te vermeerderen met
BTW . Hiervan is tot dusver € 6.100,= voldaan. De resterende € 6.000,= dient
per omgaande te w orden overgemaakt.
€ 21.215,84

19-08-2020
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de resterende deel van het schikkingsbedrag
met betrekking tot de in het vorige verslag vermelde loods in Maastricht op de
faillissementsrekening voldaan.
Daarnaast is in de afgelopen verslageriode een bedrag van € 9.115,84 op de
faillissementsrekening voldaan dat nog stond geparkeerd op een
depotrekening van Multisafe.
€ 21.215,84

Verslagperiode

18-11-2020
4

Verslagperiode
van
21-1-2020

19-02-2020
1

t/m
19-2-2020
van
19-3-2020

19-05-2020
2

t/m
19-8-2020
van
17-5-2020

19-08-2020
3

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020

18-11-2020
4

t/m
18-11-2020
van
19-11-2020

18-02-2021
5

t/m
17-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 30 min

2

18 uur 12 min

3

5 uur 42 min

4

2 uur 0 min

5

8 uur 18 min

totaal

72 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan de hiervoor
genoemde kw estie van de loods te Maastricht, alw aar een aantal goederen
gerelateerd aan Neckermann stond opgeslagen. Verder is tijd besteed aan
debiteuren die zich veelal via bureaus op het gebied van schuldhulp tot de
curator hebben gew end. Hierbij blijkt verw arring te bestaan met een andere
rechtspersoon met de naam Neckermann.

19-05-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan de betaling
van de boedelbijdrage voor de loods in Maastricht. Verder heeft met name
correspondentie met crediteuren plaatsgevonden. Voor het overige hebben
zich geen noemensw aardige ontw ikkelingen voorgedaan.

19-08-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft nog de laatste deelbetaling
plaatsgevonden met betrekking tot de boedelbijdrage voor de goederen in de
loods te Maatricht.

18-11-2020
4

Verder blijft de bestuurder in gebreke met de aanlevering van informatie. De
curator heeft de bestuurder nog een laatste maal in de gelegenheid gesteld
om deze informatie te verschaffen. W ordt daaraan w ederom niet voldaan, dan
zal de curator zich w enden tot de rechter commissaris om zo nodig
rechtsmaatregelen te nemen.
Voor het overige hebben zich geen noemensw aardige ontw ikkelingen
voorgedaan.
Zoals vermeld in eerdere verslagen is het bestuur nalatig gebleven in het
aanleveren van informatie.

18-02-2021
5

Op het laatste verzoek van de curator is w elisw aar gereageerd door de
bestuurder maar ook daarin zijn w eer diverse zaken in het vooruitzicht
gesteld en is aangekondigd dat de administratie uit Exact zou w orden
aangeleverd, hetgeen niet is gebeurd. De curator is om deze reden
onvoldoende in staat om het faillissement op behoorlijke w ijze af te w ikkelen
en heeft de rechter commissaris om die reden om toestemming verzocht om
rechtsmaatregelen te nemen.
Voor het overige hebben zich geen noemensw aardige ontw ikkelingen
voorgedaan.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Neckermann.com W ebshop B.V. is opgericht op 16 mei 2014. Bestuurder en
enig aandeelhouder is Readen Retail B.V., van w ie Readen Holding
Corporation, gevestigd te Nevada in de Verenigde Staten, bestuurder is. Sinds
4 januari 2020 is de heer J. Jagesar bestuurder van Readen Holding
Corporation.

1.2 Lopende procedures

19-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Nog niet bekend.

19-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

19-02-2020
1

Voor zover nodig w orden nog lopende verzekeringen beëindigd.

19-05-2020
2

1.4 Huur
In onderzoek.

19-02-2020
1

De huurovereenkomst met betrekking tot de Nikkelstraat 4 te Naarden is
beëindigd. Het pand is eind januari 2020 opgeleverd. Dit pand w erd overigens
gehuurd door D5-Avenue B.V., een gelieerde vennootschap die ook is
gefailleerd en w aarvan het faillissement eveneens behandeld w ordt door de
rechtbank Midden-Nederland, w aarbij dezelfde curator is benoemd.

19-05-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door de Belastingdienst. De Belastingdienst
zou een vordering hebben uit hoofde van loonheffingen, omzetbelasting en
vennootschapsbelasting van € 177.169,=.
Het is de curator gebleken dat de vennootschap eerder zelf het faillissement al
had aangevraagd, maar dit is toen niet uitgesproken, aangezien er
onduidelijkheid bestond over de bevoegdheid van degene die de aanvraag
had ingediend. Dat w as voormalig bestuurder de heer G.R. steenbergen. Deze
stond op dat moment echter niet meer ingeschreven als bestuurder.
Bij de aanvraag tot failliet verklaring heeft de heer Steenbergen als oorzaken
voor het faillissement aangegeven:
- de overname van de Neckermann vennootschappen in 2016 kw am moeizaam
tot stand na lange procedures
- investeerders trokken zich terug en daardoor w as het initiële businessplan
niet haalbaar
- in december 2017 heeft een FIOD inval plaatsgevonden bij gelieerde
vennootschappen (w aaronder de toen reeds failliet verklaarde
vennootschappen Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V.
- hierdoor is negatieve publiciteit ontstaan en zijn belangrijke w erknemers
vertrokken, hebben leveranciers hun leverancierskrediet opgezegd en heeft de
ABN AMRO Bank de relatie beëindigd
In april/ mei 2019 zou een nieuw e investering w orden gedaan door de eerder
genoemde nieuw e bestuurder de heer David Kok W ai Lee uit Maleisië, maar dit
is niet doorgegaan. De heer Lee is in september overleden.
- Tot slot is bij de eigen aangifte genoemd de negatieve publiciteit rondom het
faillissement van de reisorganisatie Thomas Cook/ Neckermann Reizen.
De curator zal de oorzaak van het faillissement nader onderzoeken.

19-02-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder is er geen personeel meer in dienst.

19-02-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Het aantal personeelsleden in het jaar voorafgaand aan het faillissement is
vooralsnog onbekend. De curator heeft hierover informatie opgevraagd bij de
bestuurder.

19-02-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

19-02-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Vooralsnog onbekend.

19-02-2020
1

Tot dusver heeft de bestuurder de curator nog niet of nauw elijks kunnen
informeren over de activa van de vennootschap. In de eerder genoemde eigen
aangifte tot faillietverklaring w ordt een totaal bedrag aan bezittingen genoemd
van € 460.000,= tegenover een schuldenlast van
€ 900.000,=. De curator zal hierover nadere informatie opvragen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Bespreking en correspondentie met bestuurder.

19-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Vooralsnog onbekend.

19-02-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog onbekend.

19-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking en correspondentie met bestuurder.

19-02-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ook hierover is tot dusver niet of nauw elijks informatie verstrekt. W el heeft de
curator op aangeven van enkele betrokken crediteuren een partij voorraad
aangetroffen in een loods in Maastricht, die w ordt gehuurd door een
vennootschap w aarvan de heer Jagesar bestuurder is. De bestuurder is
hierover om nadere toelichting gevraagd.

19-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek loods in Maastricht in bijzijn van notaris en taxateur.

19-02-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vooralsnog onbekend.

19-02-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie en overleg met bestuurder en diverse geïnteresseerde
partijen.

19-02-2020
1

Zoals eerder in dit verslag is aangegeven heeft de curator zich met name bezig
moeten houden met de afw ikkeling van de loods in Maastricht, alw aar aan
Neckermann gerelateerde goederen w aren opgeslagen. Hierover is een
regeling getroffen op grond w aarvan een boedelbijdrage is gerealiseerd van €
12.100. Hiervan is tot dusver € 6.100,= voldaan. Het restant dient per
omgaande binnen te komen.

19-05-2020
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode verder niet of nauw elijks enige
informatie van de bestuurder ontvangen. De curator zal hier in de komende
verslagperiode w ederom trachten de benodigde informatie te verkrijgen.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen vorderingen op debiteuren. Dit
w ordt nog nader onderzocht.

19-02-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie in verband met een mogelijke debiteur.

19-02-2020
1

Zoals aan het begin van dit verslag is vermeld, is in de afgelopen
verslagperiode tijd besteed aan debiteuren die zich veelal via bureaus op het
gebied van schuldhulp tot de curator hebben gew end. Hierbij blijkt verw arring
te bestaan met een andere rechtspersoon met de naam Neckermann, te
w eten Neckermann.com B.V.. Dit betreft een ander faillissement dat w ordt
behandeld door curator Van Leeuw en te Goes. Volgens de bestuurder van
gefailleerde is er geen sprake van openstaande vorderingen op debiteuren.

19-05-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft er enige correspondentie
plaatsgevonden met Multisafe over een bedrag van € 9.115,84 dat aldaar nog
ten behoeve van gefailleerde in depot w erd gehouden. Dit bedrag is inmiddels
op de faillissementsrekening overgemaakt.

19-08-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Tot op heden is er nog geen vordering door een bank ingediend. Volgens de
opgave van de heer Steenbergen bij de eigen aangifte tot faillietverklaring is
de relatie met de ABN AMRO Bank beëindigd.

19-02-2020
1

5.2 Leasecontracten
Nog in onderzoek.

19-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Nog in onderzoek.

5.4 Separatistenpositie

19-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Nog in onderzoek.

19-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft zich nog geen crediteur gemeld die een beroep doet op
een eigendomsvoorbehoud.

19-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

19-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Nog niet bekend.

19-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

19-02-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is ander onderzoek gedaan naar de
beëindigde relatie met de ABN AMRO Bank. Daartoe zijn alle bankafschriften
opgevraagd en deze zullen nog aan een nader onderzoek w orden
onderw orpen.

19-05-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

19-02-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

19-02-2020
1

Zoals eerder in dit verslag is vermeld, heeft de bestuurder tot dusver slechts
gedeeltelijk de administratie en diverse gegevens kunnen aanleveren. Op dit
moment kan derhalve nog niet w orden vastgesteld in hoeverre aan de
boekhoudplicht is voldaan.

19-02-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens de zeer summiere gegevens bij de Kamer van Koophandel zijn de
jaarcijfers over 2014 tijdig gepubliceerd op 23-10-2015 en de jaarcijfers over
2016 op 13 maart 2018 derhalve niet tijdig. Jaarcijfers over andere jaren zijn
kennelijk niet gepubliceerd.

19-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek. Vooralsnog gaat het om een kleine onderneming, zodat een
accountants verklaring niet is vereist.

19-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

19-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

19-02-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-02-2020
1

Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal nog geheel in gang moeten w orden gezet.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

19-02-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Besprekingen en correspondentie met de bestuurder. Bezoek aan loods in
Maastricht samen met notaris en taxateur. Correspondentie met crediteuren
en belastingdienst.

19-02-2020
1

Zoals eerder in dit verslag is aangegeven heeft de curator zich met name bezig
moeten houden met de afw ikkeling van de loods in Maastricht, alw aar aan
Neckermann gerelateerde goederen w aren opgeslagen. Hierover is een
regeling getroffen op grond w aarvan een boedelbijdrage is gerealiseerd van €
12.100. Hiervan is tot dusver € 6.100,= voldaan. Het restant dient per
omgaande binnen te komen.

19-05-2020
2

Zoals eerder is aangegeven is de curator verder niet of nauw elijks informatie
ontvangen van de bestuurder, ondanks herhaalde verzoeken daartoe. De
curator zal in de komende verslagperiode trachten de benodigde informatie
alsnog te verkrijgen.
In de afgelopen verslagperiode heeft nader contact plaatsgevonden met de
belastingdienst over een door de belastingdienst opgesteld
onderzoeksrapport inzake Neckermann.com W ebshop alsmede een
conceptrapport inzake de gelieerde vennootschap D5 Avenue.com B.V. Deze
laatstgenoemde venootschap is ook gefailleerd met benoeming van dezelfde
curator. De curator is in afw achting van een reactie van de bestuurders op
deze rapporten. Tevens is de curator nog steeds in afw achting van diverse
andere informatie.

19-08-2020
3

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag heeft de bestuurder nog steeds
geen informatie aangeleverd. Ook is er nog steeds niet gereageerd op de
rapporten van de belastingdienst zow el met betrekking tot Neckermann
W ebshop B.V. als ten aanzien van de gelieerde vennootschap D5 Avenue.com.

18-11-2020
4

De curator heeft de bestuurder nog een laatste maal in de gelegenheid
gesteld om deze informatie te verschaffen. W ordt daaraan w ederom niet
voldaan, dan zal de curator zich w enden tot de rechter commissaris om zo
nodig rechtsmaatregelen te nemen.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend. Rekening moet w orden gehouden met het salaris van de
curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-02-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Door de Belastingdienst is tot op heden een vordering ingediend uit hoofde
van omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting van €
216.696,=.
€ 255.133,19

19-02-2020
1

19-05-2020
2

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn in de afgelopen verslagperiode nog aanvullende
vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.
€ 41.538,29

19-02-2020
1

19-08-2020
3

Toelichting
Door het UW V is in de afgelopen periode een vordering ingediend van in totaal
€ 41.538,29.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 644,19

19-02-2020
1

19-05-2020
2

Toelichting
Door W aterschap Amstel Gooi en Vecht zijn in de afgelopen verslagperiode
vorderingen ter zake w aterschapsbelasting over de jaren 2017, 2018 en 2019
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

19-02-2020
1

Toelichting
Tot op heden is door 19 crediteuren een vordering ingediend.
28

19-05-2020
2

Toelichting
Tot op heden is door 28 crediteuren een vordering ingediend.
37

19-08-2020
3

Toelichting
Tot op heden zijn door 37 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
39

18-02-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 84.184,39

19-02-2020
1

Toelichting
In de eigen aangifte tot faillietverklaring w ordt een totale schuldenlast
genoemd van 900.000,=. Daarbij is ook een crediteurenlijst gevoegd met een
totaalbedrag van
€ 384.412,82. Het bedrag aan concurrente crediteuren zal derhalve naar
verw achting nog aanzienlijk toenemen.
€ 98.913,57

19-05-2020
2

€ 225.219,36

19-08-2020
3

€ 229.903,33

18-02-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

19-02-2020
1

Zoals het er op dit moment uitziet, zal het in het onderhavige faillissement
geen uitkering aan concurrente crediteuren. Gezien de stand van de
boedelrekening van € 21.215,84, zal naar verw achting na aftrek van
faillissementskosten hooguit nog een gedeeltelijke betaling aan preferente
crediteuren kunnen plaatsvinden. Aan concurrente crediteuren zal naar
verw achting geen uitkering mogelijk zijn.

19-08-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren.

19-02-2020
1

Correspondentie met crediteuren.

19-05-2020
2

Correspondentie met crediteuren.

19-08-2020
3

Correspondentie met crediteuren en belastingdienst.

18-11-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Nog niet bekend.

19-02-2020
1

9.2 Aard procedures
Nog niet bekend.

19-02-2020
1

9.3 Stand procedures
Nog niet bekend.

19-02-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen

19-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de
volgende actiepunten:

19-02-2020
1

- onderzoek oorzaken faillissement
- onderzoek activa en eventuele verkoopmogelijkheden
- onderzoek rechtmatigheid
- nadere inventarisatie crediteuren
- onderzoek oorzaken faillissement
- onderzoek activa en eventuele verkoopmogelijkheden
- onderzoek rechtmatigheid
- nadere inventarisatie crediteuren

- onderzoek rechtmatigheid
- nadere inventarisatie crediteuren

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

19-05-2020
2

19-08-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-02-2020
1

In de komende verslagperiode zal met name nog aandacht w orden besteed
aan het rechtmatigheidsonderzoek. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kan
in het volgend verslag w ellicht concreter w orden aangegeven op w elke termijn
het onderhavige faillissement kan w orden afgew ikkeld.

19-08-2020
3

Het enige punt dat in dit faillissement nog moet w orden afgew ikkeld is het
rechtmatigheidsonderzoek. Dit w ordt echter bemoeilijkt door dat er geen
informatie beschikbaar is, zoals hiervoor is aangegeven. De curator heeft de
bestuurder nog een laatste maal in de gelegenheid gesteld om deze informatie
te verschaffen. W ordt daaraan w ederom niet voldaan, dan zal de curator zich
w enden tot de rechter commissaris om zo nodig rechtsmaatregelen te nemen.

18-11-2020
4

Bij het volgende verslag zal hierop w orden teruggekomen.

10.3 Indiening volgend verslag
18-5-2021

18-02-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, correspondentie met rechter commissaris.

19-02-2020
1

Verslaglegging, correspondentie met rechter commissaris.

19-05-2020
2

Verslaglegging.

19-08-2020
3

Verslaglegging

18-11-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

