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

14
23-11-2021
F.18/17/196
NL:TZ:0000015368:F001
12-09-2017

R-C
Curator

mr. D.W.J. Vinkes
mr J.C.M. Silvius

Algemene gegevens
Naam onderneming
Agimus B.V.

25-04-2018
2

Gegevens onderneming
Regattaw eg 444
9731 NE GRONINGEN

25-04-2018
2

KvK nr 57333181

Activiteiten onderneming
Het drijven van een onderneming op het gebied van thuiszorg en
huishoudelijke hulp, w elke w ordt geleverd vanuit zow el de W et
Maatschappelijke Ondersteuning (gemeenten) als de Zorgverzekeringsw et
(zorgverzekeraars).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 14.312,00

€ 71.408,00

2013

€ -12.512,00

€ 17.809,00

2015

€ 87.022,00

€ 190.994,00

Toelichting financiële gegevens

25-04-2018
2

Toelichting financiële gegevens
De omzetgegevens zijn (nog) niet bekend.

25-04-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
19

25-04-2018
2

Boedelsaldo
€ 8.855,59

25-04-2018
2

€ 8.870,39

16-08-2018
3

€ 8.881,58

14-11-2018
4

€ 10.315,20

05-06-2019
6

€ 10.490,47

19-09-2019
7

€ 54.170,49

09-01-2020
8

€ 54.170,49

24-04-2020
9

€ 16.875,49

30-07-2020
10

€ 16.875,49

30-10-2020
11

€ 16.875,49

26-07-2021
13

€ 16.875,49

23-11-2021
14

Verslagperiode
van
20-10-2017
t/m
24-4-2018

25-04-2018
2

van
25-4-2018

16-08-2018
3

t/m
10-8-2018
van
11-8-2018

14-11-2018
4

t/m
13-11-2018
van
14-11-2018

21-02-2019
5

t/m
20-2-2019
van
21-2-2019

05-06-2019
6

t/m
31-5-2019
van
1-6-2019

19-09-2019
7

t/m
12-9-2019
van
13-9-2019

09-01-2020
8

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

24-04-2020
9

t/m
22-4-2020
van
23-4-2020

30-07-2020
10

t/m
27-7-2020
van
28-7-2020

30-10-2020
11

t/m
28-10-2020
van
23-3-2021
t/m
22-7-2021

26-07-2021
13

van
23-7-2021

23-11-2021
14

t/m
18-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

92 uur 6 min

3

5 uur 24 min

4

6 uur 24 min

5

9 uur 36 min

6

13 uur 30 min

7

6 uur 36 min

8

5 uur 6 min

9

9 uur 24 min

10

9 uur 12 min

11

6 uur 18 min

12

11 uur 54 min

13

11 uur 54 min

14

21 uur 42 min

totaal

209 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In totaal zijn tot en met dit (het 2e) verslag 92,1 uren besteed. In de
afgelopen verslagperiode w aren dat er 30,4.

25-04-2018
2

In totaal zijn tot en met dit (het 3e) verslag 97,5 uren besteed. In de
afgelopen verslagperiode w aren dat er 5,4 uren.

16-08-2018
3

In totaal zijn er 105,4 uren besteed. In de afgelopen verslagperiode w aren dat
er 6,4.

14-11-2018
4

In totaal zijn er tot en met dit verslag 114,6 uren besteed. In de afgelopen
verslagperiode zijn er 9,6 uren besteed.

21-02-2019
5

In totaal zijn er tot en met dit verslag 127,0 uren besteed. In de afgelopen
verslagperiode zijn er 12,4 uren besteed.

05-06-2019
6

In totaal zijn er tot en met dit verslag 135,0 uren besteed. In de afgelopen
verslagperiode zijn er 6,6 uren besteed.

19-09-2019
7

In totaal zijn er tot en met dit verslag 141,5 uren besteed. In de afgelopen
verslagperiode zijn er 5,1 uren besteed.

09-01-2020
8

In totaal zijn er tot en met dit verslag 148,6 uren besteed. In de afgelopen
verslagperiode zijn er 9,24 uren besteed.

24-04-2020
9

In totaal zijn er tot en met dit verslag 157,18 uren besteed. In de afgelopen
verslagperiode zijn er 9,12 uren besteed.

30-07-2020
10

In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
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.

30-10-2020
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
Bij de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Privaatrecht, sector Kanton, w as
een procedure aanhangig tegen de gefailleerde vennootschap, w aarin een exw erkneemster een vordering instelde w egens achterstallig loon c.a., w elke
vordering bij vonnis van 30 januari 2018 w erd toegew ezen.

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur

25-04-2018
2

1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
De directie heeft met betrekking tot de oorzaak van het faillissement het
volgende verklaard.

25-04-2018
2

De vennootschap is opgericht op 26 februari 2013 met tot doel het verlenen
van thuiszorg en huishoudelijke hulp. In oktober 2013 heeft de vennootschap
zich aangesloten bij de Coöperatie Dichtbij/Thuiszorg Dichtbij, zodat in
moeilijke tijden een beroep op elkaar gedaan kon w orden.
De Coöperatie Dichtbij heeft in de jaren dat de vennootschap is aangesloten
w inst gemaakt, w at als reserve w erd opgenomen voor de coöperatie en niet
w erd uitgekeerd aan de leden.
In 2015 w erd een w ijziging in de financiering van de thuiszorg doorgevoerd.
Hierdoor ontstond de situatie dat organisaties niet één maar tw ee maanden
later w erden betaald voor de geleverde diensten. Voor veel kleine organisaties
w as dit niet (volledig) te financieren. Aangezien banken geen krediet
verstrekten aan thuiszorg organisaties is door onder andere de vennootschap
de vraag bij de coöperatie neergelegd om vanuit de reservemiddelen (tijdelijk)
bij te springen. Hierop is door het bestuur van de coöperatie negatief
geantw oord. De vennootschap heeft deze w ijziging overleefd door een lening
van in totaal EUR 40.000,-.
In 2016 liepen de inkomsten iets terug. Dit w as het gevolg van de bew uste
keus om alle hoog complexe jeugdbegeleiding over te dragen aan een meer
gespecialiseerd bedrijf. daarnaast is door de eigenaar/bestuurder het besluit
genomen in verband met het verlichten van de w erkdruk een directeur aan te
stellen, die verantw oordelijk w as voor de algehele bedrijfsvoering van de
organisatie. Helaas bleek in november 2016 uit de cijfers over oktober 2016
(de eerste maand w aarvan het resultaat toe te schrijven w as aan de nieuw e
directeur), dat de personeelskosten enorm w aren gestegen en de inkomsten
aan het dalen w aren. Oorzaak w as een slechte personele planning en afw ijzen
van nieuw e zorgaanvragen. In december 2016 heeft de directeur haar ontslag
ingediend en is per 31 januari 2017 uit dienst getreden. De voormalige
directeur bedrijfsvoering heeft in samenw erking met de officemanager en de
teamleider de zaken w eer opgepakt. Dit resulteerde in een afname van de
personeelskosten en een toename van de inkomsten, echter dit resultaat kon
niet vast w orden gehouden door w ijziging in het personeel en te hoge
personeelskosten. Vervolgens is gezocht naar een oplossing in de vorm van
een overname, dit heeft om tegenvallende resultaten geen doorgang
gevonden en toen is besloten om het faillissement aan te vragen.
De curator onderzoekt één en ander nog nader.
Uit nader onderzoek is gebleken dat Coöperatie Dichtbij de samenw erking op
een zeer ontijdig moment en zeer abrupt heeft beëindigd. Daarmee is een
belangrijk deel van de inkomsten verloren gegaan en w as het
overlevingsperspectief zeer klein gew orden. Het faillissement w ordt derhalve
door een samenloop van omstandigheden veroorzaakt.

23-11-2021
14

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus diende inmiddels vordering in w egens onder andere niet afgedragen
loonheffingen.

25-04-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator acht het gew enst de verhouding tot Coöperatie Dichtbij nader te
onderzoeken. Dit onderzoek richt zich op de vraag of de vennootschap
aanspraak kan maken op een gedeelte van het eigen vermogen van de
Coöperatie.

23-11-2021
14

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

debiteurenbestand per datum faillissement

€ 73.924,94

€ 43.680,02

totaal

€ 73.924,94

€ 43.680,02

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Verslag 1:
De vennootschap heeft op datum faillissement een debiteurenbestand ter
w aarde van EUR 73.924,94. Het zou daarbij met name gaan om onbetaalde
facturen voor utigevoerde zorgw erkzaamheden. De debiteurenvorderingen zijn
onbezw aard en de curator zal voor zover nodig de verdere incasso ter hand
nemen.

25-04-2018
2

Verslag 2:
De curator is in overleg met de grootste debiteur, Coöperatie Dichtbij, over de
afrekening van de zorguren 2017./ De bestuurder, de heer Haisma, is hierbij
betrokken in verband met een aantal discussiepunten. De verw achting is dat in
goed onderling overleg met de Coöperatie tot een finale afrekening en betaling
kan w orden gekomen.
Verder is er nog een aantal gemeentes, w aarvan in totaal nog circa EUR
15.000,- te vorderen zou zijn. Hiervan heeft de curator nadere specificaties bij
de bestuurder opgevraagd om tot concrete incasso te kunnen komen.
De afrekening met de Coöperatie loopt nog. Voor het overige zijn hierin geen
ontw ikkelingen te melden

16-08-2018
3

Verslag 4:
Hierin zijn thans geen ontw ikkelingen te melden. De curator is voornemens een
overleg met de Coöperatie te plannen om tot een finale afw ikkeling te komen
op korte termijn.

14-11-2018
4

Verslag 5: De curator heeft inmiddels nadere voorbereidingen voor de
financiële afw ikkeling getroffen en een afspraak met de Coöperatie gemaakt
om, indien mogelijk, e.e.a. af te ronden.

21-02-2019
5

De curator heeft overleg met de coöperatie gevoerd en dit heeft opgeleverd
dat er thans een voorstel tot afw ikkeling van de zijde van de coöperatie ligt.
De curator moet dit nog beoordelen, maar schat in dat op basis van het
voorstel thans op korte termijn tot afw ikkeling kan w orden gekomen.

05-06-2019
6

De curator heeft de coöperatie bericht dat het voorstel akkoord is en is in
afw achting van betaling.

19-09-2019
7

In de achterliggende periode is de betaling ad € 43.680,02 van de Coöperatie
op de boedelrekening ontvangen.

09-01-2020
8

Inzake de debiteuren inning zijn thans geen ontw ikkelingen te melden. M.b.t.
de haalbaarheid van de incasso van de thans nog resterende posten is nader
overleg met de directie voorzien.

24-04-2020
9

Hierin zijn thans geen ontw ikkelingen te melden.

30-07-2020
10

Het debiteurenoverzicht dient te w orden geactualiseerd in verband met de in
verslag 8 gememoreerde ontvangst van de Coöperatie Dichtbij.

30-10-2020
11

Met de ontvangen betaling van €43.680,02 moet de totale positie van
Coöperatie Dichtbij ad € 58.924,94 zoals verw erkt in de debiteurenstand per
datum faillissement geacht w orden te zijn voldaan, omdat met betrekking tot
het 'verschil' sprake is van discussiepunten, w elke nadere incasso
inspanningen niet rechtvaardigen.

Thans resteert nog een post ad €15.000,- uit hoofde van aan verschillende
gemeenten gefactureerde (en nog te factureren) w erkzaamheden. Voor
incasso hiervan benodigd de curator meer informatie (van de directie), w elke
niet w erd verkregen. De haalbaarheid van de incasso hiervan moet dan ook
w orden betw ijfeld.
De curator zal de stand van zaken opnemen en beoordelen of doorzetten van
de incasso zinvol is.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-03-2021
12

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van voortzetting van de onderneming is geen sprake. De directie heeft kort
(circa tw ee w eken) voor het faillissement de w erkzaamheden van de
onderneming gestaakt, door de ten behoeve van de cliënten verrichte zorg
"terug te geven" aan de overkoepelende Coöperatie Dichtbij.
Teneinde (hernieuw de) onrust bij cliënten en andere betrokkenen te
voorkomen, heeft de curator voor de nog resterende duur (opzegtermijn) van
de arbeidsovereenkomst van het ingezette personeel met de Coöperatie
Dichtbij afgesproken dat deze de kosten van het ingezette personeel (inclusief
gebruik auto's), vermeerderd met een boedelbijdrage, aan de boedel
vergoedt. Feitelijk is aldus sprake van een "afbouw " voor de inzet van
personeel van de gefailleerde vennootschap bij w erkzaamheden in het kader
van zorg die inmiddels w as overgenomen c.q. w erd gecoördineerd door
Coöperatie Dichtbij.

25-04-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging bestaat uit de over de maand september 2017 te
maken afrekening, w elke mede betrokken is in de onder 4.1 vermelde
afrekening met de Coöperatie.

25-04-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
Gebleken is dat de administratie ten tijde van het faillissement niet geheel w as
bijgew erkt. De curator doet nader onderzoek.

25-04-2018
2

Verslag 2:
De administratie is na faillissementsdatum bijgew erkt door de heer Van der
Meer, partner van de heer Haisma, bestuurder. De curator heeft zich met
betrekking tot de staat van de administratie nog geen finaal oordeel gevormd.
De curator zal de administratie beoordelen.

26-03-2021
12

De curator heeft het onderzoek nog niet afgerond.

26-07-2021
13

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
De jaarrekeningen 2013 en 2014 zijn te laat gedeponeerd. De jaarrekening
2015 is tijdig gedeponeerd. Voor de jaarrekening 2016 is de termijn van
deponering nog niet verstreken.

25-04-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

25-04-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

25-04-2018
2

Verslag 2:
Hieromtrent is informatie opgevraagd bij de bestuurder, maar nog niets
ontvangen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Toelichting
Verslag 1:
De curator doet hiernaar nog (nader) onderzoek. De staat van de administratie
moet nog nader w orden geïnventariseerd. De te late deponeringen van de
jaarrekeningen (zie 7.2) brengt met zich mee dat sprake is van onbehoorlijk
bestuur, dat vermoed w ordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te
zijn. De curator w il de directie hierover nog nader horen, alsook over het
gevoerde beleid in bredere zin.
Verslag 2:
De curator heeft inmiddels de heren Haisma en Van der Meer, in hun
hoedanigheid van respectievelijk bestuurder en feitelijk bestuurder/mede
beleidsbepaler, aansprakelijk gesteld w egens onbehoorlijk bestuur, dat
vermoed w ordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Enig
nader onderzoek naar diverse feiten en omstandigheden is w el geïndiceerd.
De curator w enst in dat verband onder andere nog overleg te voeren met d
Raad van Commissarissen. Er is door de vennootschap een verzekering
afgesloten tegen bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid.

25-04-2018
2

Toelichting
De curator verw acht op korte termijn overleg te voeren met (de voorzitter van)
de Raad van Commissarissen, teneinde de beeldvorming vanuit
toezichtsperspectief duidelijk te krijgen.

Toelichting
Verslag 4:
De curator heeft in de achterliggende verslagperiode besprekingen gevoerd
met een oud w erknemer alsmede een voormalig lid van Raad van
Commissarissen. Het onderzoek w ordt nog vervolgd.

Toelichting
Verslag 5: De curator heeft het gevoerde beleid voortgezet en in dat verband
onder meer een oud-directeur (operationeel en in loondienst) gehoord.

Toelichting
Hierin zijn thans geen ontw ikkelingen te melden, behoudens dat duidelijk is
gew orden dat - in tegenstelling tot de vermelding in verslag 2 - er géén
verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid is afgesloten. Aldus heeft de
(destijds kennelijk beoogde) verzekeraar aan de curator laten w eten.

Toelichting
Hierin zijn thans geen ontw ikkelingen te melden. De curator is voornemens in
de komende periode de afw ikkeling van dit onderdeel verder ter hand te
nemen.

Toelichting
De curator heeft in de achterliggende periode, mede gelet op de stand van de
boedel, voorrang gegeven aan de afw ikkeling van de positie van de
Coöperatie (zie 4.1). Nu dat gerealiseerd is, streeft de curator ernaar in de
komende verslagperiode tot een definitieve standpuntbepaling m.b.t. de
bestuurdersaansprakelijkheid te komen.

Toelichting
Over dit onderw erp is een overleg met de directie geïndiceerd. Het voornemen
is dit overleg op afzienbare termijn te doen plaatsvinden.

Toelichting
Bij pogingen de directie met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid te
benaderen is geconstateerd dat beide bestuurders (voorheen w onend op
hetzelfde adres) zijn verhuist. Middels een adresonderzoek achterhaalde de
curator recentelijk beider nieuw e w oonadres.
Ja

16-08-2018
3

14-11-2018
4

21-02-2019
5

05-06-2019
6

19-09-2019
7

09-01-2020
8

24-04-2020
9

30-07-2020
10

30-10-2020
11

Toelichting
De curator beraadt zich nog (nader) in verband met het geconstateerde
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator zal zich allereerst een oordeel vormen over de stand van
administratie alvorens een standpunt te bepalen of het opportuun is nadere

26-03-2021
12

acties in het kader van de aansprakelijkheid op te zetten.

Toelichting
De curator heeft dit onderw erp in beraad.

Toelichting
De curator heeft in een bespreking met het bestuur van de vennootschap
gesteld dat de jaarrekeningen van 2013 en 2014 te laat zijn gedeponeerd en
dat de administratie mogelijk enkele onvolkomenheden bevat. De bestuurder
heeft in reactie hierop de oorzaken van het faillissement nader uiteengezet.
Deze zijn uiteengezet in onderdeel 1.5. De curator acht de kans groot dat
bestuurder een andere belangrijke oorzaak aannemelijk kan maken. Om die
reden zal de curator geen acties tegen de bestuurder instellen.

26-07-2021
13

23-11-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Nee

25-04-2018
2

Toelichting
Hiervan is tot dusverre niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 38.228,32

25-04-2018
2

Toelichting
Het UW V heeft boedelvorderingen ingediend ter zake van loonvorderingen na
datum faillissement.
€ 49.967,82

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-07-2020
10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 43.624,00

25-04-2018
2

Toelichting
De vorderingen van de fiscus betreffen loonheffingen, vennootschapsbelasting
en motorrijtuigenbelasting.
€ 43.690,00

16-08-2018
3

Toelichting
De vorderingen van de fiscus betreffen loonheffingen, vennootschapsbelasting
en motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 30.559,46

25-04-2018
2

Toelichting
Het UW Vheeft preferente vorderingen ingediend ter zake van loonvorderingen
van voor faillissementsdatum.
€ 30.428,09

16-08-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 5.525,43

25-04-2018
2

Toelichting
Eén w erknemer heeft een vordering ingediend w egens achterstallig loon en
reiskosten.
€ 7.908,70
Toelichting
Tw ee w erknemers hebben een vordering ingediend w egens achterstallig loon
en reiskosten.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-08-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
23

25-04-2018
2

25

14-11-2018
4

25

09-01-2020
8

26

24-04-2020
9

28

30-07-2020
10

29

30-10-2020
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 62.577,25

25-04-2018
2

€ 63.709,31

16-08-2018
3

€ 63.980,30

14-11-2018
4

€ 64.091,20

09-01-2020
8

€ 64.091,20

24-04-2020
9

€ 71.398,78

30-07-2020
10

€ 105.085,39

30-10-2020
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen.

25-04-2018
2

Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen.

16-08-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende periode zal de curator zich focussen op onder andere:
- de nadere inventarisatie van de boedel;
- het afw ikkelen van de relatie met Coöperatie Dichtbij;
- het innen van debiteuren;
- onderzoek administratie;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur.

25-04-2018
2

Verslag 4:
Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

14-11-2018
4

Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

05-06-2019
6

De w erkzaamheden in de komende periode zullen gericht zijn op (verdere)
afw ikkeling van de debiteurenportefeuille en de bestuurdersaansprakelijkheid.

09-01-2020
8

De aanpak blijft ongew ijzigd.

24-04-2020
9

De aanpak blijft ongew ijzigd.

30-07-2020
10

De aanpak blijft ongew ijzigd.

30-10-2020
11

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op een onderzoek naar
de haalbaarheid voor incasso van de debiteuren en de stand van de
administratie.

26-03-2021
12

Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.

26-07-2021
13

Het plan van aanpak beperkt zicht tot een nader onderzoek naar de
verhouding met Coöperatie Dichtbij.

23-11-2021
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen.

25-04-2018
2

Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen.

16-08-2018
3

10.3 Indiening volgend verslag
23-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

23-11-2021
14

