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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van der Kamp Machineverhuur B.V. tevens h.o.d.n. Metaalbew erking
Buitenpost (hierna Machineverhuur)

20-11-2018
1

Gegevens onderneming
Machineverhuur
Voorheen gevestigd aan de Edisonstraat 3 te Buitenpost (9285 W E)
Thans gevestigd aan de Brandsloot 3B te Doezum (9863 TR)
Kvk.nr. 01155271

20-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Machineverhuur:
Uitvoeren van constructiew erkzaamheden en vervaardiging van metalen
constructiew erken en delen daarvan.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 453.000,00

€ -135.000,00

€ 79.000,00

2015

€ 173.000,00

€ -113.000,00

€ 270.000,00

2018

€ 423.000,00

€ -29.000,00

€ 487.000,00

2017

€ 597.000,00

€ -79.000,00

€ 118.000,00

Toelichting financiële gegevens

20-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Gegevens over 2018 zijn afkomstig uit de kolommenbalans over 2018 tot en
met datum faillissement, w aarbij w ordt opgemerkt dat er kort voor
faillissement diverse (correctie)boekingen zijn doorgevoerd door de accountant
van gefailleerden.

20-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

20-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 5.142,58

20-11-2018
1

€ 12.698,53

19-02-2019
2

€ 7.427,65

21-05-2019
3

€ 34.981,65

06-09-2019
4

€ 8.152,85

06-12-2019
5

€ 8.152,85

16-06-2020
6

€ 8.152,85

14-09-2020
7

€ 1.628,85

14-12-2020
8

€ 1.628,85

12-03-2021
9

€ 1.628,85

24-09-2021
11

€ 1.628,85

22-12-2021
12

Verslagperiode
van
17-10-2018
t/m
17-11-2018

20-11-2018
1

van
18-11-2018

19-02-2019
2

t/m
17-2-2019
van
18-2-2019

21-05-2019
3

t/m
19-5-2019
van
20-5-2019

06-09-2019
4

t/m
3-9-2019
van
4-9-2019

06-12-2019
5

t/m
4-12-2019
van
5-12-2019

16-06-2020
6

t/m
15-6-2020
van
16-6-2020

14-09-2020
7

t/m
13-9-2020
van
14-9-2020

14-12-2020
8

t/m
13-12-2020
van
14-12-2020

12-03-2021
9

t/m
11-3-2021
van
12-3-2021

24-06-2021
10

t/m
23-6-2021
van
24-6-2021
t/m
23-9-2021

24-09-2021
11

van
24-9-2021

22-12-2021
12

t/m
21-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

82 uur 48 min

5

40 uur 48 min

6

146 uur 6 min

7

15 uur 24 min

8

39 uur 18 min

9

34 uur 48 min

10

2 uur 0 min

11

6 uur 18 min

12

10 uur 54 min

totaal

378 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Inleidende opmerking:

20-11-2018
1

Het openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende tussentijds financieel
verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit
openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet
in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a.
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 en
andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 28 mei 2009.
Machineverhuur
Enig aandeelhouder en bestuurder van Machineverhuur is Van der Kamp
Onroerend Goed B.V., w elke vennootschap w ordt bestuurd door de heer J.A.
van der Kamp namens J.A. van der Kamp Beheer B.V. en mevrouw H. Slotegraaf
namens H. Slotegraaf Beheer B.V.

20-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

20-11-2018
1

In periode 2 is duidelijk gew orden dat er geen procedures aanhangig zijn.

19-02-2019
2

1.3 Verzekeringen
Nog in onderzoek

20-11-2018
1

In periode 2 is duidelijk gew orden dat er geen lopende verzekeringen meer
zijn, althans die er liepen zijn beëindigd.

19-02-2019
2

1.4 Huur
Machineverhuur
De huur van het bedrijfspand gelegen aan de Edisonstraat 3A te Buitenpost is
door de curator opgezegd.

20-11-2018
1

In periode 2 is de opzegtermijn afgelopen en met de eigenaar/verhuurder is
afgesproken dat met achterlating van de nog aanw ezige zaken er geen
ontruimingskosten aan de boedel in rekening w orden gebracht.

19-02-2019
2

Verslag 3
De verhuurder van het pand aan de Edisonstraat 3A te Buitenpost heeft een
boedelvordering ingediend ten bedrage van € 15.002,79.

21-05-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van faillissement is nog in onderzoek.

20-11-2018
1

Volgens de bestuurder van gefailleerde is één van de belangrijke oorzaken van
het faillissement van Constructie dat verschillende grote opdrachten onbetaald
zijn gebleven. Voor Machineverhuur w ordt een te hoge huur genoemd.
De directe aanleiding voor het faillissement w as een onderzoek van de
belastingdienst en in opvolging daarvan een door de belastingdienst gelegd
bodembeslag op een deel van de machines d.d. 4 oktober 2018 te Doezum.
Naar aanleiding van het beslag heeft Hacquebord Beheer B.V., stellende dat
zij eigenaar is van de machines te Doezum en Buitenpost, deze verw ijderd op
4 en 5 oktober 2018. Dit heeft geleid tot een acute staking van de activiteiten.
In periode 2 is - en in de komende periodes zal het onderzoek naar de oorzaak
w orden - voortgezet.

19-02-2019
2

Idem in verslagperiode 3.

21-05-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

20-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
20-11-2018
1

Toelichting
Vergelijkbaar

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

25-10-2018

7

De rechter-commissaris heeft op 22 oktober 2018 toestemming
verleend voor de ontslagaanzegging.

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
W erkzaamheden zijn afgerond

20-11-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.V.T.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 13.744,00

€ 13.810,00

€ 13.744,00

€ 13.810,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er bevindt zich nog een bescheiden bedrijfsinventaris op de locaties in Doezum
(Constructie) en Buitenpost (Machineverhuur). De aanw ezige inventaris is in
ieder geval deels eigendom van gefailleerden.

20-11-2018
1

De meeste machines zijn verw ijderd door Hacquebord stellende dat zij
eigenaar daarvan is. In onderzoek is of en in hoeverre er machines zijn
verw ijderd die eigendom w aren van gefailleerden, dan w el vielen onder het
bodemvoorrecht/bodembeslag van de fiscus.
In periode 2 is er onderzoek gedaan naar de eigendom van Haquebord van de
machines en of die eigendom w el reëel is of niet. Verder onderzoek moet nog
gedaan w orden.
Het overgrote deel van de machines is kort voor faillissement door Haquebord
afgevoerd, een klein deel is blijven staan. De machines die zijn blijven staan
zijn getaxeerd door W aardemeesters.

19-02-2019
2

In verslagperiode 3 heeft er een veiling plaatsgevonden w aarbij de curator de
bedrijfsinventaris (en een beperkte voorraad) heeft verkocht die eigendom
w as van Constructie, en de belastingdienst de nog aanw ezige machines
w aarvan Hacquebord eigenaar zou zijn. De opbrengst zal bekend w orden in
verslagperiode 4.

21-05-2019
3

Verslag 4
De opbrengst van de veiling bedraagt EUR 13.744,= inclusief btw . Verder heeft
de belastingdienst een bedrag betaald van EUR 13.810,= ter zake van door de
boedel mede ten behoeve van de belastingdienst gemaakte kosten.

06-09-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
ja

20-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nadere inventarisatie en verkoop.

20-11-2018
1

In Periode 2 is verder geïnventariseerd en dat zal ook in periode 3 het geval
zijn.

19-02-2019
2

Verslag 4: afgerond

06-09-2019
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie onderstaand

€ 2.057,00

totaal

€ 2.057,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een zeer bescheiden grijpvoorraad aanw ezig. De staalvoorraad is voor
faillissement verw ijderd door leverancier Hacquebord Staal en Buizen B.V. met
een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

20-11-2018
1

Er is sprake van onderhanden w erk (verstrekte orders) bij zow el Constructie
als Machineverhuur, en enkel w erk (circa 2.000,=) dat na afhaling gefactureerd
kon w orden.
In periode 2 is onderzoek gedaan naar de juistheid van de hoogte van het
onderhanden w erk. Dat onderzoek is nog niet afgerond. In periode 3 zal dit
onderzoek daarom w orden voortgezet.

19-02-2019
2

In verslagperiode 3 is nader onderzoek verricht naar het onderhanden w erk.
Verder is de aanw ezige grijpvoorraad van Constructie verkocht op de veiling
tezamen met de overige bedrijfsmiddelen. De opbrengst zal in verslagperiode
4 w orden vermeld onder het kopje “bedrijfsinventaris”.

21-05-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nadere inventarisatie en verkoop.

20-11-2018
1

Verder onderzoek zal ook in periode 3 moeten plaatsvinden naar de gang van
zaken rondom de afvoer van de voorraden en de stand van het onderhanden
w erk.

19-02-2019
2

Verslag 4: afgerond

06-09-2019
4

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verslag 2: Machineverhuur: Op een niet verpande rekening bij de Rabobank is
een positief saldo van € 3.101,11 aangetroffen. Het bedrag is overgemaakt op
de faillissementsrekening van Machineverhuur.

3.9 Werkzaamheden andere activa

19-02-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 3.085,50
totaal

€ 0,00

€ 3.085,50

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenstand is volgens de administratie van gefailleerden op datum
faillissement:
Machineverhuur: € 9.000,=
De debiteuren van Machineverhuur zijn niet verpand.

20-11-2018
1

Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode heeft de bank als pandhouder de
incasso ter hand genomen van de debiteuren van Constructie. De curator heeft
geïnformeerd naar de vorderingen op dat punt bij de bank. De curator houdt
de voortgang w at dit betreft nauw lettend in de gaten.
De ( w einige) debiteuren van Machineverhuur, w elke niet verpand zijn, zijn
inmiddels allen door de curator aangeschreven en nagenoeg geheel
geïncasseerd.

19-02-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven debiteuren Machineverhuur.

20-11-2018
1

Verdere incasso.

19-02-2019
2

Idem in verslagperiode 3.

21-05-2019
3

Verslag 4: afgerond

06-09-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
N.V.T.

20-11-2018
1

5.2 Leasecontracten
N.V.T.

20-11-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich diverse partijen gemeld met een eigendomsvoorbehoud.

20-11-2018
1

Verslag 2: Crediteuren die een eigendomsvoorbehoud claimden zijn
afgew ikkeld.

19-02-2019
2

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 4: Afgerond.

06-09-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing

19-02-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In onderzoek.

20-11-2018
1

In periode 2 is duidelijk gew orden dat een doorstart niet mogelijk is. De
beoogde partij – indirect - Haquebord stelde dat zij alleen een doorstart w ilde
indien de curator de bestuurder en Haquebord finale kw ijting zou verlenen
voor alles. Een eis w aaraan de boedel niet kon c.q. w ilde voldoen.

19-02-2019
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

20-11-2018
1

Verslag 2: Aan de boekhoudplicht is voldaan.

19-02-2019
2

Verslag 3: Er w ordt nog onderzoek verricht naar diverse onderdelen van de
boekhouding,
met name een groot aantal boekingen die kort voor faillissement hebben

21-05-2019
3

plaatsgevonden, w aardoor een ander beeld is ontstaan in de boekhouding
dan voordien het geval w as.
Verslag 4: Na nader onderzoek is gebleken dat er niet aan de boekhoudplicht
is voldaan.

06-09-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Ja, echter is de jaarrekening over 2015 door Constructie en Machineverhuur te
laat gepubliceerd, namelijk op 9 juni 2017.

20-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.V.T.

20-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier is aan voldaan.

20-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek
Ja

20-11-2018
1

06-09-2019
4

Toelichting
Verslag 4:
De curator is van oordeel dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, zow el door
de statutair bestuurders als een feitelijk (mede)beleidsbepaler ex artikel 2:248
BW . De curator heeft beide gedagvaard (zie hierna onder procedures).

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

20-11-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 6:
De curator is van oordeel dat staalleverancier Hacquebord is bevoordeeld ten
nadele van andere schuldeisers, doordat de facturatie van grote opdrachten
van gefailleerde w erd verricht door Hacquebord in plaats van gefailleerde.
Deze constructie had tot kennelijk doel een verrekenmogelijkheid voor
Hacquebord te creëren. Hierdoor genereerde gefailleerde nauw elijks een
cashstroom - in ieder geval niet bij grote opdrachten - w aardoor uiteindelijk
het faillissement onvermijdelijk w as.
De curator verzet zich tegen de facturatie via Hacquebord van een opdracht
met een aanneemsom van EUR 247.000,=, die enkele maanden voor
faillissement is verstrekt en uitgevoerd door gefailleerde. De curator heeft
Hacquebord aangeschreven en Hacquebord uitgenodigd om in onderhandeling
te treden. Hacquebord ontkent dat ter zake van die specifieke opdracht sprake
is van een constructie die tot doel had een verrekenmogelijkheid te creëren. Zij
stelt dat zij hoofdaannemer w as en w enst niet te spreken over een mogelijke
schikking.
De curator beraadt zich op rechtsmaatregelen. Voor een eventuele procedure
is een proceskostengarantie afgegeven door het Ministerie van Justitie.

16-06-2020
6

Verslag 7:
Zie verder onder 9 (procedures).
De belastingdienst heeft een proceskostengarantie verstrekt van EUR
30.000,=.

14-09-2020
7

Verslag 8:
In de afgelopen verslagperiode is er door het Ministerie van Justitie een
verhoging van de proceskostengarantie toegekend en is een bedrag ad EUR
52.714,- opgenomen van de verleende garantstelling.

14-12-2020
8

Verslag 11:
In de afgelopen verslagperiode heeft er een schikking plaatsgevonden met
Hacquebord en de aangesproken (feitelijk) bestuurders (zie verder onder 9
(procedures).

24-09-2021
11

In verslagperiode 12 zal er een afw ikkeling plaatsvinden in verband met de
proceskostengarantie van het Ministerie van Justitie.
Verslag 12:
De afw ikkeling van de proceskostengarantie is in de afgelopen
verslagperiode in gang gezet en zal naar alle w aarschijnlijkheid in de
navolgende verslagperiode w orden afgerond.

22-12-2021
12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek vindt verder plaats.

20-11-2018
1

Verslag 3: idem.

21-05-2019
3

Verslag 4: idem en procedure.

06-09-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Boedelvordering van het UW V is nog niet bekend.

Toelichting
€ 42.650,14 UW V
€ 15.002,79 huur over opzegtermijn

Toelichting
€ 45.613,44 UW V

20-11-2018
1

21-05-2019
3

06-12-2019
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 99.657,00

20-11-2018
1

€ 205.575,00

19-02-2019
2

€ 453.021,32

06-12-2019
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 28.363,17

21-05-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

20-11-2018
1

11

19-02-2019
2

14

21-05-2019
3

15

06-12-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.706,45

20-11-2018
1

€ 51.686,28

19-02-2019
2

€ 53.179,13

21-05-2019
3

€ 66.379,28

06-12-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er is thans nog geen definitieve uitspraak te doen omtrent de verw achte w ijze
van afw ikkeling van de faillissementen hoew el het aannemelijk lijkt dat de
faillissementen te zijner tijd kunnen w orden voorgedragen voor opheffing
w egens de toestand van de boedel dan w el vereenvoudigd kunnen w orden
afgew ikkeld.

20-11-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie van crediteuren vindt verder plaats.

20-11-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Hiervan is thans geen sprake.

20-11-2018
1

Verslag 4:
De statutair bestuurders alsmede de feitelijk (mede)beleidsbepaler.

06-09-2019
4

Verslag 7: Hacquebord Staal en Buizen B.V.

14-09-2020
7

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure ex artikel 2:248 BW

06-09-2019
4

Verslag 7:
Procedure Hacquebord:
Procedure o.g.v. artikel 53/54 (verrekening na overname schuld) en 42 Fw
(Pauliana).

14-09-2020
7

9.3 Stand procedures
Verslag 4:
De procedure staat thans voor antw oord.

06-09-2019
4

Verslag 5:
De gedaagden hebben een antw oord ingediend. In de komende
verslagperiode zal een zittingsdatum w orden bepaald door de rechtbank.

06-12-2019
5

Verslag 6:
Verhinderdata zijn opgevraagd voor het najaar van 2020. Verder heeft de
curator in verslagperiode 6 een proceskostengarantie gevraagd en gekregen.

16-06-2020
6

Verslag 7:
Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure:
Op 17 december 2020 vindt de mondelinge behandeling plaats.

14-09-2020
7

Procedure Hacquebord:
Op 16 september 2020 vindt de mondelinge behandeling plaats.

Verslag 8:

14-12-2020
8

Procedure Hacquebord:
De zaak stond op 9 december 2020 voor vonnis. De Rechtbank heeft de datum
voor vonnis aangehouden tot 20 januari 2021.
Verslag 9
Procedure Hacquebord:
De rechtbank heeft de datum voor het vonnis aangehouden tot 14 april 2021.

12-03-2021
9

Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure:
Er heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden op 17 december 2020.
De rechtbank heeft de datum voor het vonnis aangehouden tot 17 maart 2021.

Verslag 10
Procedure Hacquebord:
De rechtbank heeft de datum voor het vonnis aangehouden tot 7 juli 2021.

24-06-2021
10

Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure:
De rechtbank heeft de datum voor het vonnis aangehouden tot 21 juli 2021.
Verslag 11

24-09-2021

Procedure Hacquebord en bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure:

11

In verslagperiode 11 heeft de curator, met toestemming van de rechtercommissaris, een schikking getroffen met de gedaagden in beide procedures.
In totaal is door Hacquebord en de aangesproken (feitelijk) bestuurders een
bedrag van EUR 125.000,= voldaan aan de boedel. De procedures zijn
doorgehaald.
In verslagperiode 12 zal er een afw ikkeling plaatsvinden in verband met de
proceskostengarantie van het Ministerie van Justitie als bedoeld onder 7
(rechtmatigheid) van dit verslag.

9.4 Werkzaamheden procedures
Voor verslagperiode 4 e.v.: het voeren van de procedure.

06-09-2019
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek activa
Onderzoek debiteuren
Inventarisatie crediteuren
Afw ikkeling eigendomsvoorbehoud
Onderzoek administratie en rechtmatigheid

20-11-2018
1

Verslag 2
Onderzoek oorzaak faillissement
Onderzoek activa
Innen debiteuren
Onderzoek administratie en rechtmatigheid

19-02-2019
2

Verslag 3
Onderzoek oorzaak faillissement
Onderzoek activa
Afrondende w erkzaamheden veiling bedrijfsinventaris
Innen debiteuren

21-05-2019
3

Verslag 4
Onderzoek oorzaak faillissement
Onderzoek administratie en rechtmatigheid
Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure

06-09-2019
4

Verslag 5
Onderzoek oorzaak faillissement
Onderzoek administratie en rechtmatigheid
Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure

06-12-2019
5

Verslag 6
Onderzoek oorzaak faillissement
Onderzoek administratie en rechtmatigheid

16-06-2020
6

Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure
Verslag 7
Onderzoek oorzaak faillissement
Onderzoek administratie en rechtmatigheid
Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure
Procedure Hacquebord

14-09-2020
7

Verslag 8
Onderzoek oorzaak faillissement
Onderzoek administratie en rechtmatigheid
Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure
Procedure Hacquebord

14-12-2020
8

Verslag 9
Onderzoek oorzaak faillissement
Onderzoek administratie en rechtmatigheid
Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure
Procedure Hacquebord

12-03-2021
9

Verslag 10
Onderzoek oorzaak faillissement
Onderzoek administratie en rechtmatigheid
Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure
Procedure Hacquebord

24-06-2021
10

Verslag 11
Afw ikkeling proceskostengarantie van het Ministerie van Justitie

24-09-2021
11

Verslag 12
Afw ikkeling proceskostengarantie van het Ministerie van Justitie

22-12-2021
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

20-11-2018
1

De verw achting is dat het faillissement in de navolgende verslagperiode kan
w orden afgew ikkeld.

24-09-2021
11

De verw achting is dat het faillissement in de navolgende verslagperiode kan
w orden afgew ikkeld.

22-12-2021
12

10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2022

22-12-2021
12

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hetgeen onder Plan van aanpak.

20-11-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

