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

4
01-06-2021
F.17/20/57
NL:TZ:0000149900:F001
21-07-2020

R-C
Curator

mr. R. Giltay
mr W.H.M. Cnossen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Duurzame Techniek Franeker B.V. en R.J.F.E.S. B.V.

21-08-2020
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuw arden, d.d. 22 juli
2020 zijn de besloten vennootschappen Duurzame Techniek Franeker B.V.
('Duurzame Techniek Franeker'), statutair gevestigd te Franeker en R.J.F.E.S.
B.V. ('R.J.F.E.S.'), statutair gevestigd te Stiens, in staat van faillissement
verklaard met benoeming van mr. R. Giltay tot rechter-commissaris en
aanstelling van mr. W .H.M. Cnossen tot curator.

21-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Duurzame Techniek Franeker exploiteerde een onderneming die zich bezig
hield met het installeren en onderhouden van technische installaties in de
beroeps- en pleziervaart, alsmede utiliteitsbouw en de installatie van de
oplaadpunten en de verkoop van accu's. R.J.F.E.S. hield zich bezig met het
uitlenen van personeel aan Duurzame Techniek Franeker.

Financiële gegevens

21-08-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 421.309,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 33.333,00

€ 154.438,00

2018
2017

€ 479.594,00
€ 559.049,00

€ 82.112,00

€ 237.549,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
8

21-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 47.777,44

27-11-2020
2

Toelichting
Duurzame Techniek Franeker B.V. € 35.920,82
R.J. Faber Beheer B.V. € 11.856,62
€ 29.787,88

25-02-2021
3

Toelichting
Duurzame Techniek Franeker B.V. € 11.204,41
R.J. Faber Beheer B.V. € 18.583,47
€ 32.664,99
Toelichting
Duurzame Techniek Franeker B.V. € 13.267,66
R.J. Faber Beheer B.V. € 18.583,47
R.J.F.E.S. B.V. € 813,86

Verslagperiode

01-06-2021
4

Verslagperiode
van
21-7-2020

21-08-2020
1

t/m
18-8-2020
van
19-8-2020

27-11-2020
2

t/m
31-10-2020
van
1-11-2020

25-02-2021
3

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

01-06-2021
4

t/m
1-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

141 uur 36 min

2

228 uur 6 min

3

79 uur 36 min

4

102 uur 30 min

totaal

551 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer R.J. Faber is enig (middellijk) bestuurder en aandeelhouder van
Duurzame Techniek Franeker en R.J.F.E.S.

1.2 Lopende procedures

21-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is bekend met één lopende procedure.

21-08-2020
1

Een opdrachtgever is een procedure tegen Duurzame Techniek Franeker
gestart in verband met een geschil over het aantal tekenuren. De procedure
stond al voor vonnis toen het faillissement w erd uitgesproken (afgew ikkeld).

25-02-2021
3

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn beëindigd. De komende verslagperiode zal
blijken of er een premierestitutie volgt.

21-08-2020
1

De correspondentie met de verzekeraar is afgerond. Er is een bedrag van €
104,54 aan premierestitutie ontvangen.

27-11-2020
2

1.4 Huur
Ten tijde van het faillissement huurde Duurzame Techniek Franeker een
bedrijfspand aan de Roede 8 te Franeker. Het bedrijfspand w erd gehuurd van
R.J. Faber Beheer B.V. R.J. Faber Beheer B.V. is op 17 augustus 2020 in staat
van faillissement verklaard.

21-08-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van Duurzame Techniek Franeker heeft aangevoerd dat er op
een aantal projecten flinke verliezen zijn geleden door foutieve calculaties van
de uren. Daarnaast zijn de kosten voor de bouw van het bedrijfspand aan de
Roede 8 hoger dan berekend uitgevallen. Hiernaast heeft de bestuurder
aangevoerd dat er door de corona-crisis ook minder opdrachten zijn
binnengekomen w aardoor de onderneming niet meer in staat w as om aan
haar lopende verplichtingen te voldoen.

21-08-2020
1

De curator doet nog onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
Het boekenonderzoek heeft vooralsnog geen andere oorzaken van het
faillissement aan het licht gebracht.

25-02-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

21-08-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er volgens de personeelsadministratie 8
w erknemers in dienst van R.J.F.E.S.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

21-08-2020
1

Toelichting
Het jaar voorafgaand aan het faillissement w as er een vergelijkbaar aantal
w erknemers in dienst bij R.J.F.E.S.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-7-2020

8

Op 23 juli 2020 heeft de curator het ontslag aangezegd

totaal

8

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft contact opgenomen met het UW V om afspraken te maken
over een personeelsbijeenkomst. Die personeelsbijeenkomst heeft op 23 juli
2020 plaatsgevonden en de curator heeft tijdens deze bijeenkomst de
w erknemers (na verkregen toestemming van de rechter-commissaris) het
ontslag aangezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Het UW V
heeft samen met de personeelsleden de formulieren voor de
loongarantieregeling ingevuld. Aan de w erknemers die niet aanw ezig w aren bij
de bijeenkomst is het ontslag schriftelijk aangezegd bij aangetekende brief.

21-08-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Het bedrijfspand aan de Roede 8 te Franeker is eigendom van R.J. Faber
Beheer B.V.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

21-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft het bedrijfspand verkocht (zie hierna onder bedrijfsmiddelen).

27-11-2020
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.250,00

€ 1.250,00

Materiële activa

€ 30.000,00

€ 24.440,76

totaal

€ 31.250,00

€ 25.690,76

Tekeningen

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Duurzame Techniek Franeker bestaat uit
w erkplaatsinventaris, kantoormeubilair en voorraad. Op 23 juli 2020 zijn de
(aanw ezige) bedrijfsmiddelen getaxeerd door de heer J. Puper, registertaxateur.

21-08-2020
1

Er hebben zich bij de curator een aantal partijen gemeld met concrete
interesse in de overname van het geheel van de bedrijfsmiddelen. De curator
heeft al deze partijen uitgenodigd om een indicatieve bieding uit te brengen op
de activa. De curator zal de komende verslagperiode nader in onderhandeling
treden met de geïnteresseerden die voor de boedel de meest voordelige
bieding hebben gedaan.
De tw eede verslagperiode heeft de curator met de partijen die een serieuze
bieding hebben uitgebracht verder onderhandeld over de overname van de
activa. Na intensieve onderhandelingen is met instemming van de rechtercommissaris met Vlot Vastgoed B.V. overeenstemming bereikt over de verkoop
van de activa en activiteiten van Faber. De materiële activa (exclusief rollend
materieel) is overgedragen voor een bedrag van € 30.000,-, de goodw ill voor €
8.500,- en het bedrijfspand voor € 240.000,-. De tw ee bedrijfsauto's die
eigendom w aren van Faber zijn via een openbare veiling verkocht. De
veilingopbrengst bedraagt € 6.550,-. De curator heeft de opbrengst
geïncasseerd.

27-11-2020
2

De curator heeft in de administratie tekeningbestanden aangetroffen. De
curator heeft deze bestanden aan de individuele afnemers van de bedoelde
installaties te koop aangeboden. Tot op heden is er met een enkele partij
overeenstemming bereikt voor een bedrag van € 1.250,-. De curator is nog in
onderhandeling met een andere partij.

25-02-2021
3

Afgelopen verslagperiode heeft de curator onderhandeld met een partij over
de verkoop van de tekeningbestanden. Het is niet mogelijk gebleken de
resterende tekeningbestanden te gelde te maken.

01-06-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal op grond van het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw de belangen
van de fiscus behartigen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

21-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bestanddelen van de boedel geïnventariseerd en is een
biedingsprocedure gestart.

21-08-2020
1

De tw eede verslagperiode heeft de curator de bedrijfsmiddelen verkocht en de
opbrengst geïncasseerd.

27-11-2020
2

Zie hiervoor onder 3.3.

25-02-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Onderhanden w erk

€ 13.006,11

€ 2.938,40

totaal

€ 13.006,11

€ 2.938,40

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurder heeft aangegeven dat er nog enkele projecten onderhanden
zijn. Het is niet opportuun gebleken om de w erkzaamheden voort te zetten.
Ten aanzien van de voorraden w ordt verw ezen naar de toelichting onder 3.3.

21-08-2020
1

Uit de administratie is gebleken dat de stand voor onderhanden w erk €
14.083,52 bedraagt. Hiervan is tot op heden € 9.662,52 geïncasseerd. De
komende verslagperiode(s) zal de incasso w orden voortgezet.

25-02-2021
3

De incasso is afgerond. Er is voor een bedrag van totaal 13.006,11
geïncasseerd. Een enkele debiteurenvordering is oninbaar gebleken.

01-06-2021
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor onder 3.6.

25-02-2021
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

21-08-2020
1

Duurzame Techniek Franeker heeft op 16 september 2020 een aanvraag
gedaan voor de Subsidieregeling praktijkleren. De aanvraag is toegew ezen en
er is € 831,71 aan subsidie ontvangen.

25-02-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hiervoor onder 3.8.

25-02-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Debiteuren R.J.F.E.S.

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 9.650,00

€ 0,00

€ 0,00

Debiteuren Duurzame Techniek Franeker

€ 24.509,51

€ 24.284,27

€ 2.428,43

totaal

€ 34.159,51

€ 24.284,27

€ 2.428,43

Toelichting debiteuren
De debiteurenincasso is afgerond. Nagenoeg alle vorderingen zijn
geïncasseerd. De debiteurenpost inzake R.J.F.E.S. betreft één intercompany
vordering op Duurzame Techniek Franeker B.V. en moet derhalve als oninbaar
w orden beschouw d.

27-11-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteurenpositie onderzocht en afspraken gemaakt met
de pandhouder over de incasso van de debiteuren.

21-08-2020
1

De pandhouder heeft de debiteurenincasso afgerond. De pandhouder heeft €
24.509,51 geïncasseerd. Aan de boedel komt een boedelbijdrage ter hoogte
van € 2.428,43 toe.

01-06-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 347.002,44

21-08-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De ABN Amro Bank N.V. heeft haar vordering ter hoogte van € 347.002,44
ingediend.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bij de curator bekend zijn Duurzame Techniek Franeker en R.J.F.E.S.
geen partij bij leaseovereenkomsten.

5.3 Beschrijving zekerheden

21-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De ABN Amro Bank N.V. heeft zich beroepen op een pandrecht op de inventaris,
voorraad en de vorderingen van Duurzame Techniek Franeker en R.J.F.E.S.

21-08-2020
1

Na verkoop van de activa heeft de afrekening met de pandhouder
plaatsgevonden. De activa is verkocht voor € 30.000,-. De kosten van de
verkoop zijn naar rato actief verdeeld tussen de boedel en de bank. De
opbrengst voor de pandhouder is € 3.241,40. Aan de boedel komt een
bedrag van € 24.518,20 toe.

01-06-2021
4

5.4 Separatistenpositie
Bij de curator zijn geen andere separatisten bekend.

21-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben 9 crediteuren gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Alle crediteuren die en beroep op het
eigendomsvoorbehoud hebben gedaan zijn in de gelegenheid gesteld om hun
aanspraken te onderbouw en en zijn w aar mogelijk afgew ikkeld.

21-08-2020
1

De afgelopen verslagperiode hebben er alsnog tw ee crediteuren zich gemeld
bij de curator met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. Alle crediteuren
die een beroep op het eigendomsvoorbehoud hebben gedaan zijn in de
gelegenheid gesteld om hun aanspraken te onderbouw en en zijn w aar
mogelijk afgew ikkeld.

27-11-2020
2

5.6 Retentierechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
retentierecht.

21-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het
recht van reclame.

21-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator heeft met de pandhouder afspraken gemaakt over de verkoop van
de activa. De curator zal de materiële verkoopinspanningen verrichten. De
pandhouder betaalt aan de boedel een vergoeding conform de
separatistenregeling.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

21-08-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de positie van de bank in kaart gebracht, de crediteuren
geïnventariseerd en de crediteuren aangeschreven.

21-08-2020
1

De afrekening met de bank ter zake de uitw inning van de zekerheden is
afgerond.

01-06-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet na faillissementsdatum.

21-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

25-02-2021
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

25-02-2021
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft alle partijen met interesse in de activa en/of activiteiten
uitgenodigd om een indicatieve bieding te doen op de activa. In de volgende
verslagperiode zal de curator verslag doen van de biedingsprocedure.

21-08-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de biedingsprocedure afgerond
en de activa en activiteiten overgedragen. Zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen.

27-11-2020
2

6.5 Verantwoording
Er resteren geen w erkzaamheden.

6.6 Opbrengst

25-02-2021
3

6.6 Opbrengst
€ 8.500,00

27-11-2020
2

Toelichting
Vlot Vastgoed B.V. heeft voor de overname van de goodw ill een bedrag van €
8.500,- betaald (zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen).

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie hiervoor onder 3.3.

25-02-2021
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft diverse w erkzaamheden verricht in het kader van een
(mogelijke) doorstart, zoals onderhandelingen, besprekingen en
corresponderen met diverse geïnteresseerden.

21-08-2020
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

25-02-2021
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie veiliggesteld en zal deze in de komende
verslagperiode nader onderzoeken.

21-08-2020
1

De curator heeft het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijk voortgezet. Het
boekenonderzoek heeft (vooralsnog)geen andere oorzaken van het
faillissement aan het licht gebracht (afgew ikkeld).

25-02-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Duurzame Techniek Franeker
De jaarrekening over 2018 is gedeponeerd op 13 november 2019, derhalve
tijdig.
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 7 februari 2019, derhalve niet
tijdig.
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 1 november 2017, derhalve
tijdig.
R.J.F.E.S.
De jaarrekening over 2018 is gedeponeerd op 13 november 2019, derhalve
tijdig.
De jaarrekening over 2017 is niet gedeponeerd.
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 1 november 2017, derhalve
tijdig.

21-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

21-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering w elke de curator zou kunnen ontlenen aan het niet
voldoen aan de stortingsplicht is inmiddels verjaard, nu de vennootschap
langer dan vijf jaar geleden is opgericht. Overigens is niet gebleken dat niet
aan de stortingsplicht is voldaan.

21-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid. In de komende verslagperiodes zal dit alsnog
plaatsvinden.
Nee

21-08-2020
1

25-02-2021
3

Toelichting
De curator heeft zijn onderzoeken grotendeels afgerond. Er is (vooralsnog)
geen aanleiding voor verdere acties.
Nee

01-06-2021
4

Toelichting
De curator heeft de boekenonderzoeken afgerond. Het boekenonderzoek
heeft geen andere oorzaken van het faillissement opgeleverd. Er is geen
aanleiding om het bestuur aansprakelijk te stellen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

21-08-2020
1

Toelichting
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele paulianeuze
handelingen en ongeoorloofde verrekeningen in het zicht van het faillissement.
Dit onderzoek zal nog w orden gedaan.
Nee

25-02-2021
3

Toelichting
De curator heeft (vooralsnog) geen paulianeuze transacties en/of
ongeoorloofde verrekeningen geconstateerd.
Nee
Toelichting
De curator heeft geen paulianeuze transacties en/of ongeoorloofde
verrekeningen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

01-06-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek is grotendeels afgerond (zie hiervoor onder
7.1).

25-02-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft een deel van de digitale administratie meegenomen en een
aanvang gemaakt met het boekenonderzoek.

21-08-2020
1

In de volgende verslagperiode(s) dienen de onderzoeken te w orden afgerond.

25-02-2021
3

De curator heeft zijn onderzoeken afgerond. Er is geen aanleiding voor
verdere acties.

01-06-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen zullen in het onderhavige faillissement beperkt blijven
tot de gebruikelijke.
€ 46.082,72

21-08-2020
1

25-02-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft zijn vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 61.177,00

21-08-2020
1

€ 99.969,00

27-11-2020
2

Toelichting
Duurzame Techniek Franeker B.V. € 16.352
R.J. Faber Beheer B.V. € 9.700
R.J.F.E.S. B.V. € 83.520
€ 149.476,00
Toelichting
Duurzame Techniek Franeker B.V. € 31.870
R.J. Faber Beheer B.V. € 19.598
R.J.F.E.S. B.V. € 98.008

8.3 Pref. vord. UWV

25-02-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 18.491,06

25-02-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
28

21-08-2020
1

51

27-11-2020
2

55

25-02-2021
3

59

01-06-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 107.851,06

21-08-2020
1

€ 514.391,78

27-11-2020
2

Toelichting
Duurzame Techniek Franeker B.V € 511.899,42
R.J. Faber Beheer B.V. € 2.492,36

Toelichting
Duurzame Techniek Franeker B.V. € 622.633,75
R.J. Faber Beheer B.V. € 2.492,36
R.J.F.E.S. B.V. € 12.730,22

Toelichting
Duurzame Techniek Franeker B.V. € 624.640,88
R.J. Faber Beheer B.V. € 11.431,68
R.J.F.E.S. B.V. € 12.730,22

25-02-2021
3

01-06-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet met zekerheid te zeggen w elke w ijze van afw ikkeling te
verw achten is.

25-02-2021
3

Gelijktijdig met de indiening van dit verslag zal een verzoek gedaan w orden
aan de rechter-commissaris om het faillissement op basis van het bepaalde in
artikel 16 Fw op te heffen.

01-06-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er resteren geen w erkzaamheden.

01-06-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Een opdrachtgever is een procedure tegen Duurzame Techniek Franeker
gestart in verband met een geschil over het aantal tekenuren. De procedure
stond al voor vonnis toen het faillissement w erd uitgesproken (afgew ikkeld).

25-02-2021
3

9.2 Aard procedures
Zie hiervoor onder 9.1.

25-02-2021
3

9.3 Stand procedures
Zie hiervoor onder 9.1.

25-02-2021
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Zie hiervoor onder 9.1.

25-02-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Op een aantal belangrijke onderdelen die hiervoor in het verslag zijn genoemd
zijn de onderzoeken nog niet afgerond en zullen de komende
verslagperiode(s) w orden voortgezet.

21-08-2020
1

In de komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden op de volgende
onderdelen w orden voortgezet (en w aar mogelijk afgerond):

27-11-2020
2

- onderzoek rechtmatigheid;
- onderzoek positie onderhandenw erk;
- afw ikkelen met separatist.
In de komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden op de volgende
onderdelen w orden voortgezet (en w aar mogelijk afgerond):
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- incasso onderhanden w erk;
- onderhandelingen verkoop tekeningen;
- afw ikkelen met separatist;
- afronden rechtmatigheidsonderzoeken.
De w erkzaamheden van de curator zijn tot een einde gekomen. Daarom doet
de curator gelijktijdig met de indiening van dit verslag het verzoek aan de
rechter-commissaris om het faillissement op basis van het bepaalde in artikel
16 Fw op te heffen.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden bij het faillissement als ook
het onderzoek naar de bijbehorende kw esties, zoals hiervoor gesignaleerd,
bevindt zich nog in de beginfase. De curator kan daarom nog niet aangeven op
w elke termijn het faillissement kan w orden afgew ikkeld.
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De w erkzaamheden als genoemd in 10.2 zijn nog niet afgerond. De curator
streeft ernaar om deze w erkzaamheden (w aar mogelijk) de volgende
verslagperiode af te ronden.
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Er resteren geen w erkzaamheden (zie 10.1).
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

