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

18
06-01-2022
F.18/17/131
NL:TZ:0000013974:F001
13-06-2017

R-C
Curator

mr. D.J. Klijn
mr J.C.M. Silvius

Algemene gegevens
Naam onderneming
NAG Administrateurs & Adviseurs B.V.

24-04-2018
4

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap NAG Administrateurs & Adviseurs B.V., statutair
gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te Groningen aan het Emmaplein 2.

02-07-2020
12

Activiteiten onderneming
Administratiekantoor.

02-07-2020
12

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
2015: € 721.000,-Bron: vastgestelde jaarrekening
2016: € 583.000,-Bron: concept jaarrekening

Gemiddeld aantal personeelsleden

02-07-2020
12

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

02-07-2020
12

Boedelsaldo
€ 38.999,54

24-04-2018
4

€ 40.229,51

19-07-2018
5

€ 40.313,79

02-11-2018
6

€ 39.967,81

30-01-2019
7

€ 28.883,80

09-12-2019
10

€ 28.315,70

13-03-2020
11

€ 28.315,70

02-07-2020
12

€ 24.264,54

05-10-2020
13

€ 23.877,34

05-01-2021
14

€ 23.765,41

09-04-2021
15

€ 4.672,82

09-07-2021
16

€ 15.970,82

07-10-2021
17

€ 15.954,92

06-01-2022
18

Verslagperiode
van
16-1-2018
t/m
23-4-2018

24-04-2018
4

van
24-4-2018

19-07-2018
5

t/m
18-7-2018
van
19-7-2018

02-11-2018
6

t/m
24-10-2018
van
25-10-2018

30-01-2019
7

t/m
29-1-2019
van
30-1-2019

15-04-2019
8

t/m
12-4-2019
van
13-4-2019

21-08-2019
9

t/m
19-8-2019
van
20-8-2019

09-12-2019
10

t/m
9-11-2018
van
10-11-2019

13-03-2020
11

t/m
12-3-2020
van
13-3-2020

02-07-2020
12

t/m
1-7-2020
van
2-7-2020

05-10-2020
13

t/m
2-10-2020
van
3-10-2020
t/m
5-1-2021

05-01-2021
14

van
6-1-2021

09-04-2021
15

t/m
8-4-2021
van
9-4-2021

09-07-2021
16

t/m
8-7-2021
van
9-7-2021

07-10-2021
17

t/m
5-10-2021
van
6-10-2021

06-01-2022
18

t/m
5-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

6 uur 54 min

5

4 uur 42 min

6

6 uur 24 min

7

8 uur 0 min

8

6 uur 48 min

9

2 uur 30 min

10

7 uur 6 min

11

4 uur 12 min

12

4 uur 24 min

13

35 uur 36 min

14

3 uur 36 min

15

39 uur 12 min

16

8 uur 54 min

17

3 uur 42 min

18

4 uur 12 min

totaal

146 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Totaal aantal uren sinds uitspraak bedraagt 158,00

19-07-2018
5

In totaal zijn er 164,4 uren besteed.

02-11-2018
6

In de afgelopen verslagperiode zijn er 8 uren besteed.

30-01-2019
7

In totaal zijn er 172,4 uren besteed.
In de afgelopen verslagperiode zijn er 6,8 uren besteed.

15-04-2019
8

In totaal zijn er 179,2 uren besteed.
In de afgelopen verslagperiode zijn er 2,5 uren besteed.

21-08-2019
9

In totaal zijn er 181,7 uren besteed.
In de afgelopen verslagperiode zijn er 7.06 uren besteed.

09-12-2019
10

In totaal zijn er 188.48 uren besteed.
In totaal zijn t/m 1 juli 2020 197 uren en 42 minuten gew erkt.

02-07-2020
12

In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op de
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
In totaal zijn t/m 1 juli 2020 233 uren en 18 minuten gew erkt.

05-10-2020
13

In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op de
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
In totaal zijn t/m 3 januari 2021 236 uren en 54 minuten gew erkt.

05-01-2021
14

In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op de
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
In totaal zijn t/m 8 april 2021 276 uren en 6 minuten gew erkt.
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op de
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

09-04-2021
15

In totaal zijn t/m 8 april 2021 285 uren en 0 minuten gew erkt.

09-07-2021
16

In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op de
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
In totaal zijn t/m 5 oktober 2021 288 uren en 42 minuten gew erkt.

07-10-2021
17

In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op de
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
In totaal zijn t/m 5 januari 2022 294 uren en 30 minuten gew erkt.

06-01-2022
18

In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op de
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar de actuele
eigendomsverhoudingen.

24-04-2018
4

De vennootschap is opgericht op 8 november 2004 en in het handelsregister
ingeschreven sinds 23 november 2004. De aandelen van de vennootschap
w orden gehouden door O'Marado Holding B.V. voor 76%, door Gaastra
Financieel Management B.V. voor 7%, door de heer F. Muller voor 7% en de
heer B.A.J. Sportel voor 10%.

02-07-2020
12

In maart van dit jaar heeft een mutatie plaatsgevonden, die in deze opstelling
nog niet is verw erkt. Dat zal verw erkt w orden in het volgende verslag.
De aandelen van O'Marado B.V. w orden gehouden door de heer J.F.
Oldenhuizing en de aandelen van Gaastra Financieel Management B.V. w orden
gehouden door de heer D. Gaastra. Alle genoemde natuurlijke personen
w erken in de vennootschap dan w el hebben in de vennootschap gew erkt.
Het bestuur van de vennootschap w ordt gevormd door O'Marado Holding B.V.,
de heer F. Muller heeft als bedrijfsleider een volledige volmacht.
De vennootschap is in 2004 opgericht in het kader van een splitsing van

AaaBee Accountants B.V. Destijds w as AaaBee Accountants B.V. eveneens
gevestigd aan het Emmaplein 2 te Groningen. AaaBee Accountants B.V. heeft
haar w erkzaamheden op een andere plats in Groningen voortgezet.
De curator heeft nog geen aandacht besteed aan de actuele
eigendomsverhoudingen.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

02-07-2020
12

1.3 Verzekeringen
De vennootschap is verzekerd voor de gebruikelijke risico's. De curator heeft
de verzekeringen beëindigd.

02-07-2020
12

1.4 Huur
De vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan het Emmaplein 2 te Groningen.
Verhuurder is mr. K.H.H.J. Kuhlmann. In het pand is sprake van onderhuur. Er
zijn tw ee onderhuurders.

02-07-2020
12

De curator is in overleg met de verhuurder over beëindiging van de
huurovereenkomst.
De curator heeft in overleg met de verhuurder de huurovereenkomst van het
bedrijfspand met w ederzijds goedvinden per 18 augustus 2017 opgezegd en
opgeleverd aan de verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement
Het oorzakenonderzoek is nog niet afgerond.

24-04-2018
4

De vennootschap heeft vanaf mei 2015 geen loonheffing voldaan en is
eveneens in verzuim met de betaling van omzetbelasting. De belastingdienst
heeft in het eerste kw artaal van 2017 een onderzoek ingesteld. De totale
vordering van de belastingdienst beliep op datum faillissement circa €
400.000,--. De achterstand in betaling van de belasting is voor de fiscus
aanleiding gew eest het faillissement van de vennootschap aan te vragen.

02-07-2020
12

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

02-07-2020
12

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

02-07-2020
12

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-6-2017
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de nodige inventariserende w erkzaamheden verricht. Er heeft
een bespreking plaatsgevonden met het personeel, in het bijzijn van een
vertegenw oordiger van UW V. In deze bespreking is de opzegging mondeling
bevestigd en het UW V heeft voorlichting gegeven over de overname van
loondoorbetalingsverplichtingen. Er heeft een intake plaatsgevonden en de
eerste betalingen zijn inmiddels door UW V verricht.

02-07-2020
12

De vennootschap heeft tot en met mei 2017 de netto lonen voldaan.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap bezit geen onroerende zaken.

02-07-2020
12

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

02-07-2020
12

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap bezit een eenvoudige (enigszins gedateerde)
kantoorinventaris bestaande uit meubilair en computers.

02-07-2020
12

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor € 1.936,--.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en
omzetbelasting. Met het voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het
bepaalde in artikel 21 Invorderingsw et 1990 jo artikel 57 Fw rekening w orden
gehouden.

02-07-2020
12

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator is in contact getreden met diverse belangstellenden voor overname
van de activa en voortzetting van de onderneming. In dat kader is een
biedingsmemorandum opgesteld. Uiteindelijk hebben drie kandidaten een
bieding uitgebracht. De kandidaat met de beste bieding heeft geen bod
uitgebracht op de inventaris. Om die reden heeft de curator een drietal
opkopers uitgenodigd. Aan deze opkopers is gevraagd een bod uit te brengen.
Uiteindelijk bleek het bod van de verhuurder het hoogste. De curator zal de
bieding van de verhuurder voorleggen aan de rechter-commissaris en over de
afw ikkeling daarvan in het eerstvolgende verslag verslag doen.

02-07-2020
12

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het administratiekantoor heeft onderhanden w erken. Dit zijn verrichte
w erkzaamheden, die nog niet zijn gefactureerd. Na opschoning van het
onderhanden w erk en saldering van de reeds uitgebrachte voorschotnota's
resteerde een onderhanden w erk portefeuille die iets minder dan € 11.000,-exclusief btw bedroeg.

02-07-2020
12

In het kader van de verkoop van de onderneming heeft de curator het
onderhanden w erk verkocht voor €10.000,--.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

02-07-2020
12

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

02-07-2020
12

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De bank heeft een overzicht opgesteld w aaruit blijkt dat circa € 21.000,-- is
geïncasseerd.

24-04-2018
4

De boedel heeft geen bemoeienis met de incasso

02-11-2018
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.

02-07-2020
12

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
1. Deutsche Bank AG:
De vennootschap heeft een kredietrelatie met Deutsche Bank AG. Uit hoofde
van de verleende kredietfaciliteit heeft Deutsche Bank AG een vordering van €
185.931,71, gesplitst in een vordering uit hoofde van een rekeningcourantkrediet groot €179.125,01 en een vordering uit hoofde van een
garantie van € 6.806,70.

02-07-2020
12

2. ING Bank N.V.:
ING Bank N.V. heeft een vordering op de vennootschap uit hoofde van
kredietverlening ten bedrage van € 28.105,76.

5.2 Leasecontracten
De vennootschap heeft leaseovereenkomsten gesloten voor een drietal
personenauto's, een koffiezetapparaat en een multifunctional. De curator heeft
de leaseovereenkomsten beëindigd en de betreffende zaken retour gedaan
naar de eigenaar. Het betreft in alle gevallen operational lease.

5.3 Beschrijving zekerheden

02-07-2020
12

5.3 Beschrijving zekerheden
In verband met de onder 5.1 genoemde vorderingen van de banken zijn ten
laste van de vennootschap de navolgende zekerheden gesteld:
1. Ten behoeve van Deutsche Bank AG een pandrecht op alle vorderingen op
derden.
2. Ten behoeve van ING Bank N.V. op alle vorderingen op derden, op
voorraden en op inventaris.

02-07-2020
12

5.4 Separatistenpositie
Deutsche Bank AG maakt gebruik van haar separatistenpositie bij de incasso
van een gedeelte van de vorderingen op debiteuren.

02-07-2020
12

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

02-07-2020
12

5.6 Retentierechten
N.v.t.

02-07-2020
12

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

02-07-2020
12

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.

02-07-2020
12

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming korte tijd voortgezet in het belang van het
behoud van w aarde van de onderneming. In deze periode zijn op beperkte
schaal kosten gemaakt, zoals het voldoen van een bijdrage in de
licentiekosten en het voldoen van een rekening van de energieleverancier. In
deze periode zijn geen opbrengsten gegenereerd.

6.2 Financiële verslaglegging

02-07-2020
12

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

02-07-2020
12

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

02-07-2020
12

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Direct na aanvang van het faillissement is het de curator gebleken dat er in de
markt voldoende belangstelling bestaat voor een mogelijke doorstart van de
onderneming. De curator heeft deze mogelijkheden geïnventariseerd en
uiteindelijk aan drie kandidaten een biedingsmemorandum verschaft. Deze
kandidaten hebben een bieding uitgebracht. Na verkregen toestemming van
de rechter-commissaris is overeenstemming bereikt met de gegadigde, die de
hoogste bieding heeft uitgebracht. De curator heeft met Finfis Groep uit
Veendam overeenstemming bereikt over de verkoop van een beperkte
gedeelte van de vorderingen op debiteuren tegen een percentage van 70%
daarvan. Het onderhanden w erk is verkocht voor € 10.000,-- en de goodw ill
voor € 80.000,--. Aan drie personeelsleden zal een arbeidsovereenkomst
w orden aangeboden.

02-07-2020
12

6.5 Verantwoording
Zie 6.4

02-07-2020
12

6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie 6.4

02-07-2020
12

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Met de pandhouder is afgesproken dat de curator een boedelbijdrage van 10%
ontvangt van de opbrengst van de verkochte debiteuren en van 25% van de
verkoop van het onderhanden w erk.

02-07-2020
12

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

02-07-2020
12

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator onderzoekt of aan de boekhoudplicht is voldaan.

02-07-2020
12

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens het handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap
telkens tijdig gedeponeerd.

02-07-2020
12

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van
toepassing.

02-07-2020
12

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Met het oog op de ouderdom van de vennootschap zou een mogelijke
vordering ter zake van de stortingsverplichting inmiddels zijn verjaard.

02-07-2020
12

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit onderw erp in onderzoek.

02-07-2020
12

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft dit onderw erp in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

02-07-2020
12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Ondanks herhaald verzoek blijft de bestuurder in gebreke om vraagpunten van
de bestuurder te beantw oorden. De curator overw eegt de bestuurder
aansprakelijk te stellen w egens schending van artikel 2:10 BW in combinatie
met artikel 2:248 BW .

24-04-2018
4

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld en hem een laatste
termijn gegeven voor het beantw oorden van vragen.

19-07-2018
5

De curator heeft informatie ontvangen van de bestuurder en zal deze
bestuderen.

02-11-2018
6

Het onderzoek naar de administratie is nog niet afgerond.

30-01-2019
7

Uit onderzoek van de administratie blijken onduidelijkheden met betrekking tot
het geactiveerde onderhanden w erk. De curator zal deze punten nader
inventariseren en onderzoeken.

15-04-2019
8

De curator heeft de stukken onderzocht en zal samen met een deskundige
nadere stappen beramen.

21-08-2019
9

De curator heeft nadere informatie bij de belastingdienst opgevraagd. Na
ontvangst daarvan zal de curator de bestuurder benaderen.

09-12-2019
10

De curator is in afw achting van nadere informatie.

13-03-2020
11

De curator verw acht zijn onderzoek binnenkort af te ronden.

02-07-2020
12

De curator heeft de uitkomsten van het onderzoek voorgelegd aan de
bestuurder.

05-10-2020
13

De curator heeft de bestuurder een uiterste termijn gegeven tot 15 januari
2021 om te reageren op de uitkomsten van het onderzoek.

05-01-2021
14

Inmiddels is er contact met de bestuurder. Op zijn verzoek heeft de bestuurder
toegang gekregen tot de administratie en heeft de curator hem een nieuw e
termijn gegeven voor inhoudelijke beantw oording.

09-04-2021
15

Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en zijn advocaat.
De bestuurder zal nadere gegevens aanleveren.

09-07-2021
16

De gevraagde gegevens zijn nog niet ontvangen. De curator heeft hier nader
overleg over.

07-10-2021
17

De curator heeft gegevens ontvangen en hij is geïnformeerd over de
verhaalspositie van de bestuurder. Uit deze informatie blijkt dat de
bestuurder geen verhaal zal bieden, op grond w aarvan de curator het niet
opportuun acht om vervolgacties in gang te zetten.

06-01-2022
18

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 49.547,54

24-04-2018
4

Toelichting
De boedelvorderingen zullen naar alle w aarschijnlijkheid beperkt blijven tot het
salaris van de
curator, de huur van het bedrijfspand en het loon vanaf de datum van het
faillissement,
alsmede enige bescheiden kosten in het kader van de voortzetting van de
onderneming.
De boedelvordering van de verhuurder bedraagt € 10.554,-.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 259.042,00

24-04-2018
4

Toelichting
De fiscus heeft bij de aanvraag van het faillissement gesteld dat zij een
vordering heeft van €
400.514,-. Tot dusverre heeft de fiscus een vordering ingediend van €
230.318,-.
De curator heeft een nadere specificatie van de fiscale vorderingen
opgevraagd.
verslag 3:
Tot dusverre heeft de fiscus een vordering ingediend van € 259.042,-.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 31.032,46

24-04-2018
4

Toelichting
Het UW V heeft tot dusver geen vordering ingediend.
verslag 3:
Tot dusverre heeft het UW V een preferente vordering ingediend van €
31.032,46.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24-04-2018
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

24-04-2018
4

Toelichting
Er zijn 30 concurrente crediteuren aangeschreven, w aarvan er 13 een
vordering hebben
ingediend.
19
24
27

02-11-2018
6

28

30-01-2019
7

29

13-03-2020
11

28

05-10-2020
13

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 313.756,94

24-04-2018
4

Toelichting
€ 274.768,85 (dit is inclusief de vorderingen van Deutsche Bank AG en ING
Bank NV)
€ 294.291,40.
verslag 3:
€ 312.163,60
€ 319.771,33

02-11-2018
6

€ 319.867,53

30-01-2019
7

€ 319.980,88

13-03-2020
11

€ 322.816,88

05-10-2020
13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg een uitspraak te doen over de w ijze van afw ikkeling.

24-04-2018
4

De curator zal de rechter-commissaris vragen het faillissement voor te dragen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel ex artikel 16 Fw .

06-01-2022
18

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven, ingediende vorderingen zijn
beoordeeld en
geplaatst op de voorlopige crediteurenlijst.

24-04-2018
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

02-07-2020
12

9.2 Aard procedures
N.v.t.

02-07-2020
12

9.3 Stand procedures
N.v.t.

02-07-2020
12

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

02-07-2020
12

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
1. onderzoek oorzaak faillissement
2. onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken
3. afw ikkeling debiteurenincasso door bank

24-04-2018
4

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
1. onderzoek oorzaak faillissement
2. onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken

02-11-2018
6

Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

15-04-2019
8

Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

21-08-2019
9

Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

13-03-2020
11

Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

02-07-2020
12

Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

05-10-2020
13

Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

05-01-2021
14

Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

09-04-2021
15

Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

09-07-2021
16

Vanw ege het ontbreken van verhaal zal de curator de w erkzaamheden in het
kader van he rechtmatigheidsonderzoek staken.

06-01-2022
18

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

07-10-2021
17

De curator zal de rechter-commissaris vragen het faillissement voor te dragen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel.

06-01-2022
18

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Er zal geen volgend verslag w orden ingediend.

Bijlagen
Bijlagen

06-01-2022
18

