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

5
15-01-2020
F.18/18/181
NL:TZ:0000068875:F001
19-09-2018

R-C
Curator

mr. A.L. Goederee
mr L.H. Hooites

Algemene gegevens
Naam onderneming
“NTTA” Nautical Technical Training Academy B.V.

01-11-2018
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap, “NTTA” Nautical Technical Training Academy B.V.,
KvK-nummer 55338771, gevestigd te (9743 AK) Groningen, aan de Atoomw eg
2H;

01-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Bedrijfsopleiding en –training.
Het geven van onderw ijs, met name de educatie aan medew erkers van
scheepvaartbedrijven.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 672.883,00

2017

€ 463.256,00

2018

€ 441.490,00

Toelichting financiële gegevens

€ 557.539,00

01-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Alle financiële gegevens over 2018 betreffen kolommenbalans.

01-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
17

01-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 62.423,46

01-11-2018
1

€ 17.294,93

31-01-2019
2

€ 28.742,57

01-05-2019
3

€ 9.363,67

01-10-2019
4

€ 10.967,59

15-01-2020
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-9-2018

01-11-2018
1

t/m
31-10-2018
van
1-11-2018

31-01-2019
2

t/m
30-1-2019
van
31-1-2019

01-05-2019
3

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

01-10-2019
4

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

15-01-2020
5

t/m
14-1-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

182 uur 2 min

2

58 uur 5 min

3

29 uur 31 min

4

12 uur 57 min

5

4 uur 7 min

totaal

286 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Verslagperiode
Surseance
11-09-2018 tot en met 18-09-2018
Faillissement 19-09-2018 tot en met 31-10-2018

01-11-2018
1

Bestede uren verslagperiode
Surseance
30 uur en 39 minuten
Faillissement 151 uur en 24 minuten
Voorafgaand aan het faillissement van NTTA is bij beschikking van de
Rechtbank Noord-Nederland d.d. 11 september 2018 voorlopig surseance van
betaling verleend met aanstelling van de curator tot bew indvoerder.
In de surseance periode heeft de bew indvoerder zich allereerst een beeld
gevormd van NTTA en haar problematiek. Daartoe zijn gesprekken gevoerd
met onder andere de directeur van NTTA, hypothecaire schuldeisers en derden.
Daarnaast heeft de bew indvoerder de cijfermatige en financiële kant van NTTA
en haar problematiek in kaart gebracht en geanalyseerd.
Op 18 september 2018 heeft de bew indvoerder verslag van zijn bevindingen
uitgebracht aan de rechter-commissaris en daarbij – met instemming van de
directeur - de Rechtbank Noord-Nederland verzocht de aan NTTA voorlopig
verleende surseance van betaling in te trekken, met het gelijktijdig uitspreken
van het faillissement van NTTA.
Inmiddels is definitief overeenstemming bereikt omtrent de “doorstart” van de
tak “Cursussen” (zie hieronder verder onder paragraaf Doorstart/voortzetten).
Voor een eventuele overname van de tak “Opleidingen” is overleg gevoerd met
andere onderw ijsinstellingen en de Inspecteur middelbaar beroepsonderw ijs
en voortgezet onderw ijs. De gevoerde gesprekken hebben niet tot een
overname van de gehele tak “Opleidingen” geleid. In samenspraak met andere
onderw ijsinstellingen en de Inspecteur middelbaar beroepsonderw ijs en
voortgezet onderw ijs is gezocht naar een oplossing voor het onderbrengen
van de circa 45 studenten.
Bestede uren totaal:

01-10-2019
4

Faillissement 283 uur en 36 minuten
Bestede uren totaal:

15-01-2020
5

Faillissement 287 uur en 43 minuten

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Besloten Vennootschap “NTTA” Nautical Technical Training Academy B.V. (nader
te noemen: NTTA) met als enig aandeelhouder en bestuurder de heer T.T.
Zondag.

01-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
In onderzoek.

01-11-2018
1

Niet gebleken.

31-01-2019
2

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

01-11-2018
1

De bekende verzekeringen zijn geïnventariseerd en daar w aar nodig
beëindigd. Enkele verzekeringen zijn overgenomen door de doorstarter.

31-01-2019
2

1.4 Huur
NTTA verrichtte haar w erkzaamheden vanuit een huurpand op de 1ste
verdieping, aan de Atoomw eg 2H te Groningen.

01-11-2018
1

De huurovereenkomst is beëindigd.
Het huurpand is op 19 december 2018 opgeleverd aan de verhuurder.

31-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Uit eerste gesprekken met de directeur is het de curator gebleken dat de
onderneming van NTTA grofw eg uiteen valt in de tak “Opleidingen” en de tak
“Cursussen”. De tak “Opleidingen” is op zichzelf beschouw d niet rendabel voor
de onderneming die NTTA als zodanig drijft. De met deze tak van de
onderneming gegenereerde verliezen w erd tot voor 2017 gedekt met de
w insten die de tak “Cursussen” genereerde.
Daarnaast maakt de gezondheidstoestand van de directeur het onmogelijk om
de vennootschap in de huidige vorm en samenstelling voort te zetten. Doordat
de directeur vanw ege zijn gezondheid sinds mei 2018 zijn rol niet heeft
kunnen vervullen zoals hij dat voorheen deed, is NTTA geleidelijk in financieel
zw aar w eer terechtgekomen. Hij vormt de sleutelfiguur binnen NTTA. Een
vervanger c.q. opvolger in de huidige vorm en samenstelling is niet
voorhanden.
Gegeven de situatie zullen de tekorten die bij de tak “Opleidingen” ontstaan,
niet langer kunnen w orden opgevangen en is de verw achting gerechtvaardigd
dat NTTA na verloop van tijd haar schuldeisers niet zal kunnen bevredigen.

01-11-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

01-11-2018
1

Toelichting
Op donderdag 20 september 2018 heeft er een personeelsbijeenkomst
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft de curator de w erknemers
geïnformeerd over het faillissement en de gevolgen daarvan. Tevens is een
medew erker van het UW V aanw ezig gew eest, die uitleg heeft gegeven inzake
de loongarantieregeling.
Het ontslag is bij brief van 25 september 2018 – met machtiging van de
rechter-commissaris - aan alle w erknemers (ook die niet aanw ezig w aren bij de
personeelsbijeenkomst) nogmaals aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17

01-11-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-9-2018

15

totaal

15

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afw ikkelen vragen (ex)personeelsleden en opgave UW V afw achten.

01-11-2018
1

Schuldopgave van het UW V is ontvangen en verw erkt.

01-05-2019
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Ten tijde van het faillissement zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

01-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

01-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Dekponton

€ 340.000,00

€ 4.000,00

Inventaris

€ 40.000,00

totaal

€ 380.000,00

€ 4.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
A.
Het registergoed bestaande uit een stalen dekponton bestemd voor het geven
van veiligheidstrainingen voor rescue-/lifeboat-operaties (opleidingsponton)
genaamd “Sepia” gemerkt “29758 B 2007” en alle zich daarop bevindende
inventaris, gelegen in de Finse Haven aan de Bornholmstraat te Groningen.

01-11-2018
1

B.
Alle inventaris zich bevindende in het opleidingscentrum van gefailleerde
gelegen aan de Atoomw eg 2h te (9743 AK) Groningen.
Zie verder punt 5.4 Separatistenpositie).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing.

01-11-2018
1

Afgew ikkeld.

15-01-2020
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en afw ikkeling.

01-11-2018
1

Idem.

31-01-2019
2

Idem.

01-05-2019
3

Afw ikkeling.

01-10-2019
4

Afgew ikkeld.

15-01-2020
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhandenw erk

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden; zie bedrijfsmiddelen.

01-11-2018
1

Onderhandenw erk; exploitatieresultaat tot en met 5 oktober 2018.
Zie verder punt 6 Doorstart/Voortzetten.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en afw ikkeling.

01-11-2018
1

Zie punt 6 Doorstart/Voortzetten.

31-01-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
In onderzoek.

01-11-2018
1

Niet gebleken.

31-01-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en onderzoek.

01-11-2018
1

Afgew ikkeld.

31-01-2019
2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Stand debiteuren

€ 18.612,59

totaal

€ 18.612,59

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Vanaf surseance van betaling 11 september 2018 tot aan faillissementsdatum
19 september 2018 zijn er nog diverse betalingen ontvangen en verw erkt in
de administratie. Daarnaast stonden er nog facturen in de administratie open
die betrekking hebben op (nog) niet afgeronde opleidingen.

31-01-2019
2

Stand debiteuren is vastgesteld op € 18.612,59.
Stand debiteuren per peildatum 22-01-2019 € -46.169,05
Reeds ontvangen na controle (geen incasso) € 20.017,98
Brief gezonden w aarna betalingsbew ijs reeds voldaan € 12.580,58
Brief gezonden w aarna alsnog betaald
€ 11.102,09
Nog te incasseren
€ -2.468,40

01-05-2019
3

Stand debiteuren per peildatum 22-01-2019 € -46.169,05
Reeds ontvangen na controle (geen incasso) € 20.017,98
Brief gezonden w aarna betalingsbew ijs reeds voldaan € 12.580,58
Brief gezonden w aarna alsnog betaald
€ 11.672,67
Nog te incasseren
€ -1.827,82

01-10-2019
4

Met een debiteur is een afbetalingsregeling getroffen ter betaling van het
verschuldigde bedrag ad € 713,90.
Stand debiteuren per peildatum 22-01-2019 € -46.169,05
Reeds ontvangen na controle (geen incasso) € 20.017,98
Brief gezonden w aarna betalingsbew ijs reeds voldaan € 12.580,58
Brief gezonden w aarna alsnog betaald
€ 13.346,59
Nog te incasseren
€ -223,90
Met een debiteur is een afbetalingsregeling getroffen ter betaling van het
verschuldigde bedrag ad € 713,90. Thans nog te voldoen een bedrag van €
223,90.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

15-01-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie; mogelijk zijn er dubieuze debiteuren.

01-11-2018
1

Afgelopen periode is een aanvang gemaakt met de incasso van de debiteuren.

31-01-2019
2

Met drie debiteuren w ordt nog gecorrespondeerd over betaling.

01-05-2019
3

Met een debiteur w ordt nog (steeds) gecorrespondeerd over betaling.

01-10-2019
4

Afbetalingsregeling volgen.

15-01-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 13.990,00

01-11-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank groot € 13.990,00 uit hoofde van een door NTTA afgegeven
contragarantie, nader te beoordelen door de curator.
De Rabobank heeft op 24 oktober een bedrag van € 24.405,80 overgeboekt
naar de boedelrekening, zijnde het creditbedrag op de rekening – voor zover
dit saldo het bedrag van € 13.990,00 te boven gaat.

5.2 Leasecontracten
Nog niet gebleken.

01-11-2018
1

Niet gebleken.

01-05-2019
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank stelt een vordering te hebben uit hoofde van een afgegeven
bankgarantie voor de huur van de bedrijfsruimte.
Voor deze verplichting is een borgstelling blijkens onderhandse akte, verleend
door de heer T.T. Zondag, bestuurder.

01-11-2018
1

Daarnaast beroept de Rabobank zich op haar recht van verrekening en w enst
het creditsaldo op de rekening van gefailleerde ad € 15.130,68 te verrekenen
met de openstaande vordering ad € 13.990,00. De rechtmatigheid van dit
beroep op verrekening is in onderzoek.
Idem.

31-01-2019
2

De rechtmatigheid van het beroep op verrekening is in onderzoek.

01-05-2019
3

Idem.

01-10-2019
4

Het onderzoek naar de rechtmatigheid van het beroep op verrekening is
afgerond. Aankomende verslagperiode zal de curator een definitief standpunt
innemen.

15-01-2020
5

5.4 Separatistenpositie
Bestaande uit drie Beheer-vennootschappen. Separatisten hebben op
faillissementsdatum een vordering op gefailleerde van afgerond € 400.000,(de Separatistenlening).

01-11-2018
1

Zie verder punt 6. Doorstart/voortzetten.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

01-11-2018
1

Afgew ikkeld.

31-01-2019
2

5.6 Retentierechten
In onderzoek.

01-11-2018
1

Niet gebleken.

31-01-2019
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
In onderzoek.

01-11-2018
1

Niet gebleken.

31-01-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 4.000,00

01-11-2018
1

Toelichting
Separatisten.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek en afw ikkeling.

01-11-2018
1

Nader onderzoek bankgarantie.

31-01-2019
2

Idem.

01-05-2019
3

Aankomende verslagperiode zal onderzoek naar verw achting w orden afgerond
en zullen eventuele vervolgstappen w orden ondernomen.

01-10-2019
4

Afw ikkelen.

15-01-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zie punt w erkzaamheden.

01-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Nader te bepalen.

01-11-2018
1

Afgew ikkeld.

31-01-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft de afgelopen periode intensief overleg gevoerd met de
directie van gefailleerde, een aantal schuldeisers (nader: Separatisten) en
Koper van de bedrijfsmiddelen (nader: Koper) over de overnamevoorw aarden.
Tijdens het overnametraject is tevens overleg gevoerd met meerdere
onderw ijsinstellingen over een mogelijke toekomstige samenw erking met
Koper. Dit met als inzet volledig behoud van arbeidsplaatsen, versterking en
uitbreiding van de maritieme en ‘offshore w ind’ opleidingsfaciliteiten in Noord
Nederland.

01-11-2018
1

Koper, Separatisten en curator hebben - met toestemming van de rechtercommissaris in het faillissement van gefailleerde - een akkoord bereikt.
Het akkoord houdt in grote lijnen in dat de ‘cursustak’ van gefailleerde met
inbegrip van alle activa door de boedel w ordt verkocht en geleverd aan Koper
onder de navolgende voorw aarden.
Koper verw erft het opleidingsponton ‘Sepia’ en inventaris, uitgezonderd (het
aandeel van de w aarde van) de inventaris w aarop het bodemvoorrecht ex
artikel 21 lid 2 Invorderingsw et 1990 rust, voor een koopsom van € 340.000,(hierna: Koopsom A). Verkoop en levering geschiedt door de boedel in
opdracht van en namens de Separatisten (bij w ijze van oneigenlijke lossing)
w aarvoor zij aan de boedel een bijdrage zullen voldoen van € 4.000,-.
Koopsom A w ordt door Koper schuldig gebleven aan Separatisten en omgezet
in een hypothecaire geldlening (tevens onder verpanding van de op Sepia
aanw ezige roerende zaken).
Koper verw erft de cursustak met inbegrip van (het aandeel in de w aarde van)
de inventaris en de vermogensrechten, w aaronder goodw ill,
onderhandenw erk, relatiebestand(en), de financiële, certificerings- en
cursisten- en studentenadministratie(s), de handelsnaam (namen), de
w ebsite(s), domeinnamen, de sociale media en de (overige)
communicatieaansluitingen voor een koopsom van € 40.000,- (hierna:
Koopsom B).
Koper zal onverw ijld doch uiterlijk 31 oktober 2018 5 à 6 w erknemers, zijnde
minimaal 2,6 fte, van gefailleerde een arbeidsovereenkomst aanbieden.
De exploitatie van de cursustak komt met ingang van faillissementsdatum voor
risico en rekening van Koper. Het exploitatieresultaat tot en met 5 oktober
2018 w ordt tussen curator en Koper gefixeerd op € 10.000,- en zal door Koper
op leveringsdatum w orden voldaan door middel van verrekening van intussen
door de boedel ontvangen gelden na faillissementsdatum. Voor zover deze
ontvangen gelden minder bedragen dan € 10.000,00 zal Koper het verschil ten
tijde van de ondertekening van de overeenkomst voldoen op de
boedelrekening in het faillissement.
Financiële afw ikkeling met de doorstarter heeft afgelopen verslagperiode – in
overleg en met goedkeuring van de rechter-commissaris – plaatsgevonden.

31-01-2019
2

Afgew ikkeld.

01-05-2019
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

01-11-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

01-11-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

01-11-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

01-11-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afw ikkeling activa-overeenkomst.

01-11-2018
1

Omtrent de afw ikkeling van de (gedeeltelijke) doorstart, meer speciaal de
overname van contracten etc., is nog overleg met de doorstarter.

31-01-2019
2

Idem.

01-05-2019
3

Afgerond.

01-10-2019
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

01-11-2018
1

Idem.

01-05-2019
3

Idem.

01-10-2019
4

Geen bemerkingen.

15-01-2020

5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening w ordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten.

01-11-2018
1

De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 10 mei 2017.
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 10 mei 2018.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing; classificatie van de rechtspersoon op basis van de
w ettelijke groottecriteria is “Klein”.

01-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

01-11-2018
1

Geen bemerkingen.

01-05-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Idem.
Nee
Toelichting
Geen bemerkingen.

7.6 Paulianeus handelen

01-11-2018
1

01-05-2019
3

01-10-2019
4

15-01-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Idem.
Nee

01-11-2018
1

01-05-2019
3

01-10-2019
4

15-01-2020
5

Toelichting
Geen bemerkingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek en inventarisatie.

01-11-2018
1

Afgerond.

15-01-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Voorlopig betw ist

01-11-2018
1

31-01-2019
2

Huur: € 4.930,19
De boedelvordering van het UW V w ordt nog verw acht.
€ 40.621,74
Toelichting
UW V
€ 32.764,43 loonverplichtingen vanaf datum faillissement (3:288 sub e BW )
€ 2.927,12 premies opzegtermijn (66 lid 3 W W )

01-05-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 4.328,00

01-11-2018
1

31-01-2019
2

Toelichting
€ 4.328,00; nog niet ingediend door Belastingdienst.
€ 4.261,00

01-05-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 10.257,05

01-11-2018
1

01-05-2019
3

Toelichting
€ 8.635,71 loonvordering op grond van 3:288 sub e BW
€ 1.621,34 premie w g-deel (66 lid 3 W W )
€ 11.069,01

01-10-2019
4

Toelichting
€ 9.317,32 loonvordering op grond van 3:288 sub e BW
€ 1.751,69 premie w g-deel (66 lid 3 W W )

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
P.M.; loon/vakantiedagen w erknemer.

01-11-2018
1

31-01-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

01-11-2018
1

14

31-01-2019
2

15

01-05-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 21.219,95

01-11-2018
1

€ 32.489,99

31-01-2019
2

€ 36.119,99

01-05-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

01-11-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie.

01-11-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Nader te bepalen.

01-11-2018
1

Niet van toepassing.

15-01-2020
5

9.2 Aard procedures
Nader te bepalen.

01-11-2018
1

Niet van toepassing.

15-01-2020
5

9.3 Stand procedures
Nader te bepalen.

01-11-2018
1

Niet van toepassing.

15-01-2020
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie.

01-11-2018
1

Afgerond.

15-01-2020
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de aankomende verslagperiode zal w orden getracht de doorstart/verkoop
activa af te ronden.

01-11-2018
1

- Nader afw ikkelen doorstart;
- nader overleg Bank inzake bankgarantie;
- bodemvoorrecht;
- debiteureninning;
- rechtmatigheid;
- verder gebruikelijke.

31-01-2019
2

Idem.

01-05-2019
3

- Nader overleg Bank inzake bankgarantie;
- bodemvoorrecht;
- debiteureninning;
- rechtmatigheid;
- verder gebruikelijke.

01-10-2019
4

- Bankgarantie met betrekking tot Rabobank afw ikkelen;
- debiteureninning;
- verder gebruikelijke.

15-01-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

01-11-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-4-2020

15-01-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Inventarisatie en onderzoek.

01-11-2018
1

Zie plan van aanpak.

31-01-2019
2

Bijlagen
Bijlagen

