Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

5
23-02-2021
F.16/20/57
NL:TZ:0000130938:F001
11-02-2020

mr. Neijt
mr A.D. van Dalen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Jobse Loodgietersbedrijf B.V.

10-03-2020
1

Gegevens onderneming
Jobse Loodgietersbedrijf B.V. statutair en feitelijk gevestigd te Amersfoort aan
de Kryptonw eg 9V.

10-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Het leveren en verrichten van loodgietersw erkzaamheden.

10-03-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Vooralsnog onbekend.

10-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

Boedelsaldo

10-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 5.229,00

10-03-2020
1

€ 54.837,85

04-06-2020
2

€ 43.413,37

03-09-2020
3

€ 43.413,37

01-12-2020
4

€ 43.389,67

23-02-2021
5

Verslagperiode
van
11-2-2020

10-03-2020
1

t/m
8-3-2020
van
9-3-2020

04-06-2020
2

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

03-09-2020
3

t/m
30-8-2020
van
31-8-2020

01-12-2020
4

t/m
29-11-2020
van
30-11-2020
t/m
23-2-2021

Bestede uren

23-02-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

57 uur 0 min

2

28 uur 54 min

3

19 uur 42 min

4

13 uur 12 min

5

5 uur 36 min

totaal

124 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

10-03-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Jobse Loodgietersbedrijf B.V., hierna te noemen: ‘gefailleerde’, is opgericht op
30 november 2017. Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is
Jobse Groep Holding B.V. De bestuurders van de aandeelhouder zijn de heer R.
Jobse en mevrouw J.A.N. Jobse, die aldus zelfstandig bestuurders zijn van
gefailleerde.

10-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Per datum faillissement bleek er een achterstand te bestaan in de betaling van
verzekeringspremies.

10-03-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte te Amersfoort. De huurovereenkomst is
ex artikel 39 Faillissementsw et opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

10-03-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Tijdens het intakegesprek hebben de bestuurders van gefailleerde het
navolgende verklaard omtrent de oorzaken en achtergronden van het
faillissement.
Gefailleerde exploiteerde een loodgietersbedrijf, dat zich met name richtte op
de zakelijke markt. In 2003 is één van de bestuurders begonnen met de
onderneming, die in de loop der jaren groter w erd. In of rondom 2017 zou er
een explosieve groei zijn gew eest in het aantal projecten. Door de explosieve
groei is naar eigen zeggen van het bestuur een liquiditeitsprobleem ontstaan.
Gefailleerde zou bezig zijn gew eest met het maken van een inhaalslag ten
aanzien van het liquiditeitsprobleem en de professionalisering van de
onderneming. Zo zouden er begin 2020 tw ee nieuw e personen zijn begonnen
om het bestuur te ondersteunen op het gebied van organisatie, financiën en
personeelszaken.
Alhoew el in het verleden door het voorgaande liquiditeitsproblemen w aren
ontstaan, zag het bestuur naar eigen zeggen duidelijk verbetering en w as de
faillietverklaring dan ook onverw acht. Bovendien heeft gefailleerde
aangegeven niet bekend te zijn gew eest met het faillissementsverzoek.
Het bestuur w enste dan ook aanvankelijk verzet in te stellen tegen de
faillietverklaring. Echter, omdat het bedrijfskrediet volledig bleek te zijn
verbruikt en er geen verzekeringsdekking bleek te zijn, konden de
w erkzaamheden niet w orden voortgezet. Hierdoor kw am het bedrijf stil te
liggen en w erd verzet onmogelijk.

10-03-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

10-03-2020
1

Toelichting
Aanvankelijk gaf het bestuur aan dat er méér mensen in dienst w aren, maar
die informatie bleek onjuist.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

10-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-2-2020

13

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact met het personeel en het UW V.

10-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Van onroerende zaken is geen sprake.

10-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsvoorraad- en inventaris

€ 3.630,00

totaal

€ 3.630,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn zeer recentelijk verkocht. De financiële afw ikkeling
volgt in het volgende verslag.

10-03-2020
1

Situatie per 4 juni 2020:
De inventaris is verkocht voor € 3.000,00 exclusief BTW .

04-06-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Hiermee w ordt vanzelfsprekend rekening gehouden.

10-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar de mogelijkheden voor verkoop van de bedrijfsvoorraad en –
inventaris.

10-03-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Bedrijfsvoorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor zover er nog voorraad w as, is deze meeverkocht met de inventaris.

10-03-2020
1

Situatie per 4 juni 2020:
Voor zover er nog sprake w as van onderhanden w erk, is dat volgens
informatie van de bestuurder uitgefactureerd en aldus onderdeel van de
debiteurenportefeuille.

04-06-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek naar de mogelijkheden voor verkoop van de bedrijfsvoorraad.

3.8 Andere activa

10-03-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 6.050,00

totaal

€ 6.050,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill is zeer recentelijk verkocht. De financiële afw ikkeling volgt in het
tw eede verslag.

10-03-2020
1

Situatie per 4 juni 2020:
De goodw ill is verkocht voor € 5.000,00 exclusief BTW .

04-06-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar de mogelijkheden voor verkoop van de goodw ill.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 123.000,00

€ 80.727,64

totaal

€ 123.000,00

€ 80.727,64

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

10-03-2020
1

Toelichting debiteuren
De curator heeft de debiteurenlijst ontvangen. De curator heeft de incasso ter
hand genomen. Inmiddels is voor € 5.229,00 ontvangen. De vorderingen zijn
aan de Rabobank verpand. Met de Rabobank is een boedelbijdrage conform
een staffel afgesproken. Deze staffel is als volgt:

10-03-2020
1

- de eerste € 3.000,00 komt 100% aan de boedel toe
- over de volgende € 7.000,00 50% van de opbrengst;
- over de volgende 15.000,00 25% van de opbrengst;
- over het meerdere 12,5%.
Alles te vermeerderen met BTW .
Situatie per 4 juni 2020:
In de achterliggende periode is voor € 75.498,64 aan debiteurenbetalingen
ontvangen. Over dit bedrag is reeds afgerekend met de Rabobank. De boedel
heeft een boedelbijdrage van € 20.040,42 inclusief BTW ontvangen. De overige
vorderingen w orden onderbouw d betw ist.

04-06-2020
2

Daarnaast is gebleken dat er nog voor circa € 11.000,00 aan boedeldebiteuren
bestond, in verband met w erkzaamheden die in het begin van het faillissement
- ondanks het besluit de activiteiten stil te leggen - nog zijn verricht. Dit bedrag
is inmiddels betaald.
Uit de administratie is gebleken dat er nog een rekening-courantverhouding
zou bestaan op de bestuurder. De bestuurder is hierover aangeschreven. De
curator w acht de reactie van de bestuurder af.
Situatie per 3 september 2020:
Na de afrekening is nog een bedrag van de G-rekening ontvangen. Het betrof
hier betalingen van verpande debiteuren. Terzake is nog afgerekend met de
bank. De incasso is afgerond.

03-09-2020
3

De rekening-courantvorderingen w orden betw ist; dit is mede onderw erp van
het onderzoek naar de administratie.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven van de debiteuren en contact met de Rabobank.

10-03-2020
1

Situatie per 3 september 2020:
- aanschrijven van de debiteuren en contact met de Rabobank;
- afronding debiteurenincasso.

03-09-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 239.525,15
Toelichting vordering van bank(en)
Alle grootbanken zijn aangeschreven. Rabobank heeft een krediet verstrekt,

10-03-2020
1

uit w elken hoofde zij thans een vordering heeft ingediend van ruim €
239.000,00. Aan de Rabobank zijn zekerheden verstrekt, zie hierna.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had een operational lease-overeenkomst gesloten met betrekking
tot tw ee voertuigen. Deze voertuigen zijn door de lease-maatschappij
opgehaald.

10-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan de Rabobank zijn pandrechten verstrekt op de voorraad, inventaris en
debiteurenvorderingen.

10-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Rabobank heeft te gelden als separatist.

10-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben zich gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De meeste beroepen zijn reeds afgehandeld. De
curator houdt vinger aan de pols bij de verdere afw ikkeling.

10-03-2020
1

Situatie per 4 juni 2020:
Voor zover de curator bekend, zijn alle eigendomsvoorbehouden inmiddels
afgerond.

04-06-2020
2

5.6 Retentierechten
Van een retentierecht is niet gebleken.

10-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Van een recht van reclame is niet gebleken.

10-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie onderdeel 4.1.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de afgelopen periode is gecommuniceerd met de Rabobank en diverse
leveranciers.

10-03-2020
1

Situatie per 4 juni 2020:
In de afgelopen periode is gecommuniceerd met de Rabobank en diverse
leveranciers.

04-06-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is na datum faillissement door het bestuur gestaakt, in
verband met het ontbreken van verzekeringsdekking en het feit dat er geen
financiering w as voor de voortzetting.

10-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In de afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een
doorstart. Er bleek w einig interesse te bestaan. Evenw el is zeer recentelijk
alsnog een doorstart gerealiseerd. De financiële afw ikkeling volgt in het
tw eede verslag.

10-03-2020
1

Situatie per 4 juni 2020:
Er bestond w einig belangstelling voor de overname van de onderneming van
gefailleerde. Ter elfder ure meldde zich evenw el een partij die - na
onderhandeling - uiteindelijk € 5.000,00 bood voor de goodw ill en € 3.000,00
voor de bedrijfsmiddelen. Met deze partij is - met toestemming van de RechterCommissaris - een overeenkomst gesloten, w aarmee de doorstart een feit
w as.

04-06-2020
2

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
Volgt.

10-03-2020
1

Situatie per 4 juni 2020:
Zie onderdeel 6.4.

04-06-2020
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Volgt.
€ 8.000,00

10-03-2020
1

04-06-2020
2

Toelichting
Situatie per 4 juni 2020:
In het kader van de doorstart heeft de curator
€ 5.000,00 voor de goodw ill en
€ 3.000,00 voor de bedrijfsmiddelen
(beide bedragen ex BTW ) verkregen.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Volgt

Toelichting
Situatie per 4 juni 2020:
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

04-06-2020
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek naar de mogelijkheden voor verkoop van de onderneming.

10-03-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft het bestuur verzocht om de administratie aan te leveren. Een
deel van de administratie is ontvangen en veiliggesteld door een extern
bureau die daarnaar onderzoek doet. Evenw el is nog niet alle administratie
door het bestuur aangeleverd. De curator houdt vinger aan de pols.

10-03-2020
1

Situatie per 4 juni 2020:
Inmiddels is nadere administratie verkregen. Deze w ordt onderzocht.

04-06-2020
2

Situatie per 3 september 2020:
Het onderzoek loopt. De curator heeft een uitgebreide vragenbrief aan het
bestuur verzonden. De curator is in afw achting van een inhoudelijke reactie.
W ordt vervolgd.

03-09-2020
3

Situatie per 1 december 2020:
De bestuurders hebben inmiddels, middels hun boekhouder, een inhoudelijke
reactie aangeleverd. Hiermee is een aantal vragen beantw oord, maar nog niet
alle aspecten zijn hiermee afdoende behandeld. De curator heeft terzake een
nadere toelichting gevraagd. W ordt vervolgd.

01-12-2020
4

Situatie per 23 februari 2021:
Er is een uitgebreide nadere toelichting verkregen. Evenw el zijn daarmee niet
alle vragen beantw oord. De curator heeft dan ook geconcludeerd dat de
administratie niet voldoet aan de w ettelijke vereisten.

23-02-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

10-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

10-03-2020
1

Situatie per 4 juni 2020:
De aandelen ad € 1.000,00 blijken niet te zijn volgestort. De curator tracht dit
bedrag te innen.

04-06-2020
2

Situatie per 3 september 2020:
Het bedrag is tot op heden niet betaald.

03-09-2020
3

Situatie per 1 december 2020:
Gelet op het beperkte bedrag, is het niet opportuun terzake nadere stappen
te nemen.

01-12-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

10-03-2020
1

Toelichting
Gelet op hetgeen in artikel 2:248 lid 2 BW is bepaald, staat de onbehoorlijke
taakvervulling vast nu er nimmer jaarrekeningen zijn gedeponeerd. De curator
onderzoekt of deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is
van het faillissement. Verder w ordt onderzocht of er nog andere vormen van
onbehoorlijk bestuur aanw ezig zouden kunnen zijn.
Ja

23-02-2021
5

Toelichting
Situatie per 23 februari 2021:
Nu er geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd en de administratie niet
voldoet, staat vast dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De
curator heeft evenw el geconstateerd dat het - in verband met
verhaalsmogelijkheden - niet opportuun is nadere maatregelen te nemen.
Hiermee is het onderzoek afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-03-2020
1

Toelichting
In onderzoek.
Nee

23-02-2021
5

Toelichting
Situatie per 23 februari 2021:
Hiervan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart.

10-03-2020
1

Situatie per 4 juni 2020:
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt.

04-06-2020
2

Situatie per 23 februari 2021:
Het onderzoek is afgerond.

23-02-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart.

10-03-2020
1

Situatie per 4 juni 2020:
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt.

04-06-2020
2

Situatie per 23 februari 2021:
Het onderzoek is afgerond.

23-02-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 111,93

10-03-2020
1

Toelichting
Claimsagent B.V. heeft een boedelvordering ingediend ad € 111,93
€ 148,23

04-06-2020
2

Toelichting
Situatie per 4 juni 2020:
Claimsagent B.V. heeft een boedelvordering ingediend ad € 148,23.
€ 69.999,38

03-09-2020
3

Toelichting
Situatie per 3 september 2020:
- Claimsagent € 181,50;
- UW V € 69.817,88.
€ 73.694,41

01-12-2020
4

Toelichting
Situatie per 1 december 2020:
- Claimsagent B.V. € 187,55;
- UW V € 73.776,86.
€ 73.697,44
Toelichting
Situatie per 23 februari 2021:
- Claimsagent B.V. € 190,58;
- UW V € 73.506,86.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-02-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 41.615,38

10-03-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft preferente vorderingen ingediend tot een bedrag van
€ 41.615,38.
€ 80.265,93

04-06-2020
2

Toelichting
Situatie per 4 juni 2020:
De Belastingdienst heeft preferente vorderingen ingediend tot een bedrag van
€ 80.265,93.
Tegen één vordering is bezw aar gemaakt.
€ 84.526,48

03-09-2020
3

Toelichting
Situatie per 3 september 2020:
De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 84.526,48.
€ 84.526,48

01-12-2020
4

Toelichting
Situatie per 1 december 2020:
Ongew ijzigd.
€ 84.526,48
Toelichting
Situatie per 23 februari 2021:
De Belastingdienst heeft tot heden preferente vorderingen ingediend ad €
84.526,48.
Daarnaast w ordt de voorlopige aanslag VPB 2021 ad € 148,00 door de
curator betw ist.

8.3 Pref. vord. UWV

23-02-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 49.953,66

10-03-2020
1

03-09-2020
3

Toelichting
Situatie per 3 september 2020:
UW V heeft preferente vorderingen ingediend ad in totaal € 49.953,66.
€ 49.953,66

01-12-2020
4

Toelichting
Situatie per 1 december 2020:
Ongew ijzigd.
€ 43.953,66

23-02-2021
5

Toelichting
Situatie per 23 februari 2021:
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 244.941,62

10-03-2020
1

Toelichting
Eén w erknemer heeft een preferente vordering ingediend terzake afw ikkeling
dienstverband.
Daarnaast heeft Rabobank een preferente vordering ad € 239.525,15
ingediend in verband met de door haar gepretendeerde zekerheden.
€ 244.941,62

03-09-2020
3

Toelichting
Situatie per 3 september 2020:
Ongew ijzigd.
€ 244.941,62

01-12-2020
4

Toelichting
Situatie per 1 december 2020:
Ongew ijzigd.
€ 244.941,62
Toelichting
Situatie per 23 februari 2021:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-02-2021
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
29

10-03-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben 29 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
41

04-06-2020
2

Toelichting
Situatie per 4 juni 2020:
Tot op heden hebben 41 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
48

03-09-2020
3

Toelichting
Situatie per 3 september 2020:
Inmiddels hebben 48 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
49

01-12-2020
4

Toelichting
Situatie per 1 december 2020:
Tot op heden hebben 49 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
49

23-02-2021
5

Toelichting
Situatie per 23 februari 2021:
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 215.524,93

10-03-2020
1

€ 320.670,91

04-06-2020
2

€ 354.016,52

03-09-2020
3

€ 385.217,85

01-12-2020
4

€ 385.217,85

23-02-2021
5

Toelichting
Situatie per 23 februari 2021:
Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

10-03-2020
1

Situatie per 1 december 2020:
Gezien de hoogte van de boedelvorderingen en de preferente vorderingen, is
het vooralsnog niet te verw achten dat er aan concurrente crediteuren een
uitkering kan w orden gedaan.

01-12-2020
4

Situatie per 23 februari 2021:
In dit faillissement zijn onvoldoende middelen om de boedelschulden te
kunnen voldoen. De curator zal de Rechter-Commissaris verzoeken het
faillissement voor te dragen voor opheffing ex artikel 16 Fw . Aan preferente
en concurrente crediteuren kan geen uitkering plaatsvinden.

23-02-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencorrespondentie.

10-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hierna onder ‘w erkzaamheden’ te noemen punten w orden opgepakt.

10-03-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

10-03-2020
1

Situatie per 23 februari 2021:
Dit is het eindverslag.

23-02-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
- Debiteurenincasso;
- Afw ikkeling doorstart;
- Afw ikkeling rechten van derden;
- Onderzoek naar administratie;
- Onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek naar paulianeus handelen;
- Crediteurencorrespondentie.

10-03-2020
1

Situatie per 4 juni 2020:
- inning rekening-courantvordering en het bedrag van de
volstortingsverplichting;
- onderzoek administratie;
- onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar paulianeus handelen;
- crediteurencorrespondentie.

04-06-2020
2

Situatie per 3 september 2020:
Idem.

03-09-2020
3

Situatie per 1 december 2020:
- inning rekening-courantvordering;
- onderzoek administratie;
- onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar paulianeus handelen;
- crediteurencorrespondentie.

01-12-2020
4

Situatie per 23 februari 2021:
De w erkzaamheden zijn afgerond. Dit is het eindverslag.

23-02-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

