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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Bartex B.V. 05-07-2019 
 1

De onderneming van gefailleerde is gevestigd aan het adres Vrijheidweg 43 te 
Wormerveer. Tevens wordt er een bedrijfsruimte aan het adres W itte 
Vlinderweg 16A te Wormerveer gehuurd.

05-07-2019 
 1

Groothandel in textiel (bovenkleding) en souvenirs voor (voornamelijk) 
toeristen in Nederland (regio Amsterdam en omstreken).

05-07-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 1.281.002,00 € -262.437,00 € 1.407.646,00

2017 € 1.123.947,00 € -478.988,00 € 1.185.240,00

Verslagnummer 2
Datum verslag 11-10-2019
Insolventienummer F.15/19/124
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000106067:F001
Datum uitspraak 11-06-2019

R-C mr. M. Wouters
Curator mr S.P.B. van Leeuwen
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De hierboven onder punt 4 opgenomen financiële gegevens met betrekking tot 
het jaar 2018 zijn afkomstig uit het jaarrapport 2018 van gefailleerde zoals 
aangeleverd door het bestuur van gefailleerde. 

05-07-2019 
 1

9

Toelichting 
Bij gefailleerde waren gemiddeld negen personeelsleden in loondienst.

05-07-2019 
 1

€ 47.000,00 05-07-2019 
 1

€ 94.429,50 11-10-2019
 2

van 
6-7-2019

t/m 
9-10-2019

11-10-2019
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 131 uur 12 min

2 73 uur 42 min

totaal 204 uur 54 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De curator en zijn medewerkers hebben gesproken met de bestuurder van 
gefailleerde. Er hebben zich vertegenwoordigers van diverse partijen die een 
pandrecht claimen gemeld bij de curator. Er is overleg geweest met 
verschillende partijen welke interesse hebben getoond in de activa van 
gefailleerde of een gedeelte daarvan. De vaste activa zijn getaxeerd. 
Uiteindelijk is er overeenstemming over een (gedeeltelijke) doorstart bereikt 
met een van de partijen die zich bij de curator gemeld heeft. 

Het eventuele overig actief en de vorderingen op de debiteuren van 
gefailleerde worden nader geïnventariseerd en (verder) geïncasseerd. De 
crediteuren zijn aangeschreven. Er heeft een collectieve intake voor het 
personeel met het UWV plaatsgevonden.

05-07-2019 
 1

Er is overig actief verkocht en er is gecorrespondeerd met diverse partijen die 
zekerheden bij de curator hebben geclaimd en met de overige crediteuren. 
Aan de partijen w iens pandrecht is erkend is een voorstel gedaan ten 
aanzien van de verdeling van de verkoopopbrengst van de verpande activa. 
Dit is door hen geaccepteerd. Tevens is het onderzoek naar de 
rechtmatigheid gestart en is er resterend actief verkocht.

11-10-2019
 2

1. Inventarisatie

Gefailleerde is opgericht op 25 mei 2010. Enig aandeelhouder en bestuurder 
van gefailleerde is Bartex Beheer B.V. Bestuurder van Bartex Beheer B.V. is de 
heer R. Jansen.

05-07-2019 
 1

De bestuurder heeft bevestigd dat er een procedure loopt en de bestuurder is 
om een opgave en nadere informatie ten aanzien van de lopende procedures 
gevraagd.

05-07-2019 
 1

De verzekeringen lopen via een assurantiekantoor. De premies zijn betaald tot 
en met 26 juli 2019 of voor een langere termijn. Verzekeringen die niet (langer) 
noodzakelijk zijn, worden opgezegd.

05-07-2019 
 1

De verzekeringen zijn opgezegd en een gedeelte van de betaalde premie(s) 
is inmiddels gerestitueerd.

11-10-2019
 2



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De lopende huurovereenkomsten zijn opgevraagd en aangeleverd. De 
verhuurder van de locatie aan de Witte Vlinderweg (opslag locatie) heeft de 
huurovereenkomst opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn. De 
doorstartende partij heeft nadien overleg gepleegd met de verhuurders van de 
verschillende bedrijfslocaties om nieuwe (tijdelijke) huurovereenkomsten te 
kunnen sluiten. Voor de locatie aan de Vrijheidweg is inmiddels 
overeenstemming bereikt over een nieuwe huurovereenkomst, waardoor de 
boedelvordering wordt beperkt. Over de locatie aan de Witte Vlinderweg zijn 
partijen nog in overleg. 

05-07-2019 
 1

Ten aanzien van de locatie aan de Witte Vlinderweg is eveneens 
overeenstemming bereikt over een nieuwe huurovereenkomst.

11-10-2019
 2

Volgens de bestuurder van gefailleerde is het faillissement het gevolg van een
aantal oorzaken. Er is de laatste jaren een omvangrijke fiscale schuld ontstaan 
welke niet
meer kon worden ingelost. Begin dit jaar is er een (extra) financiering 
aangegaan om een gedeeltelijke doorstart van Wildtex B.V. te kunnen 
financieren. De te verwachten inkomsten bleven in de eerste periode na 
overname uit terw ijl de financieringsverplichtingen reeds waren aangevangen. 
Daarnaast werd de verwachte omzet in de beginperiode van het nieuwe 
hoogseizoen niet gehaald. Door het uitblijven van de geprognosticeerde omzet 
is uiteindelijk besloten tot de eigen aangifte van het faillissement over te gaan.

De curator zal nog zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaak van het
faillissement.

05-07-2019 
 1

Het onderzoek wordt voortgezet. 11-10-2019
 2



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
9

Toelichting 
Bij gefailleerde waren negen personeelsleden in loondienst volgens het 
personeelsoverzicht.

05-07-2019 
 1

Personeelsleden 
9

Toelichting 
Volgens opgave van het bestuur waren bij gefailleerde in het jaar voor het 
faillissement eveneens negen personeelsleden in loondienst.

05-07-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

12-6-2019 9 De arbeidsovereenkomsten werden met machtiging van de Rechter-
Commissaris opgezegd bij brief van 12 juni 2019. Op 21 juni 2019
heeft er een bijeenkomst voor het personeel met het UWV
plaatsgevonden.

totaal 9

De personeelsleden voerden werkzaamheden uit als administratief werknemer, 
in het magazijn, als chauffeur voor het vervoer van de bestellingen en als 
productiemedewerker.

05-07-2019 
 1

Enkele personeelsleden hebben vragen gesteld over de eindafrekening van 
het UWV. Deze zijn doorgeleid aan en besproken met het UWV en de 
desbetreffende personeelsleden.

11-10-2019
 2

3. Activa

Gefailleerde had per de datum van het faillissement geen onroerende zaken in 
eigendom. 

05-07-2019 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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

Er is een kantoor- en magazijninventaris aangetroffen. Deze is 
geïnventariseerd en getaxeerd door het NTAB.

05-07-2019 
 1

Volgens de administratie van gefailleerde is er ten aanzien van de 
Belastingdienst sprake van vorderingen met betrekking tot de niet afgedragen 
Loonheffing en voor de Omzetbelasting die de opbrengst van de bodemzaken 
overtreffen. Voor deze vorderingen van de Belastingdienst geldt het 
bodemvoorrecht. De komende verslagperiode zullen de vorderingen nader 
worden onderzocht.

05-07-2019 
 1

Inmiddels heeft de Belastingdienst diverse vorderingen voor de niet 
afgedragen Loonheffingen ingediend (zie voor verdere informatie onder 
‘Crediteuren)’. De omvang van deze vorderingen is groter dan de opbrengst 
van de bodemzaken ad € 37.000,-.

11-10-2019
 2

De bedrijfsmiddelen zijn in het kader van de doorstart verkocht voor een 
bedrag van € 37.000,-. De koopsom is op de boedelrekening ontvangen.

05-07-2019 
 1

Er is een voorraad textiel en souvenirs aangetroffen. Er is geen sprake van 
onderhanden werk.

05-07-2019 
 1

De voorraad textiel is in het kader van de doorstart verkocht voor een bedrag 
van € 42.000,-. De voorraad souvenirs is in het kader van de doorstart 
verkocht voor een bedrag van € 33.500,-. De koopsommen zijn op 
derdenrekening van het kantoor van de curator ontvangen.

05-07-2019 
 1

Er is door het NTAB een verdeling gemaakt van de opbrengst van de 
voorraad textiel. Aan de hand van deze waardering is er afgerekend met de 
separatisten (zie verder onder ‘Bank/zekerheden’). De opbrengst van de 
souvenirs ad € 33.500,- is overgemaakt naar de boedelrekening. 

11-10-2019
 2



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De (eventuele) overige activa wordt geïnventariseerd. 05-07-2019 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

(peildatum 20-06-2019) € 83.167,99

totaal € 83.167,99 € 0,00 € 0,00

De curator heeft de debiteurenpositie onderzocht. De debiteuren zijn voor 
datum faillissement door failliet aangeschreven met het verzoek tot betaling. 
De ABN Amro Bank N.V. heeft een (rechtsgeldig) eerste pandrecht op de 
debiteuren kenbaar gemaakt. Deze vordering is inmiddels voldaan. Er heeft 
zich tevens een tweede pandhouder gemeld. De curator onderzoekt of dit 
pandrecht rechtsgeldig is gevestigd. 

05-07-2019 
 1

De vordering van de tweede pandhouder volgt uit een tweetal aan 
gefailleerde verstrekte leningen. De vordering op gefailleerde uit de eerste 
lening is voorlopig erkend en de vordering uit tweede lening is voorlopig 
gedeeltelijk erkend. Derhalve is de tweede pandhouder meegedeeld dat zij 
kan overgaan tot het incasseren van de debiteuren voor een totaalbedrag ad 
€ 63.608,74. 

11-10-2019
 2

De tweede pandhouder heeft meegedeeld zelf tot inning van de vorderingen 
over te w illen gaan. Na controle van de vestigingsvereisten voor het vestigen 
van het pandrecht zal de curator met de tweede pandhouder in over treden 
over het vrijgeven van de gegevens om de debiteuren te kunnen aanschrijven.

05-07-2019 
 1

Er is gecorrespondeerd met de tweede pandhouder over de reeds ontvangen 
betalingen en de resterende openstaande vorderingen op de debiteuren. 
Omdat de tweede pandhouder heeft meegedeeld zelf tot inning van de 
vorderingen wenst over te gaan, zijn de gegevens van de debiteuren aan de 
tweede pandhouder verstrekt. Deze pandhouder informeert de curator over 
de hoogte van de geïncasseerde vorderingen. 

11-10-2019
 2



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Gefailleerde houdt een rekening aan bij ABN Amro Bank N.V. (hierna: de bank). 
De rekening vertoonde eerst een debetsaldo maar inmiddels is er sprake van 
een creditsaldo.

05-07-2019 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 
Het creditsaldo is afgedragen aan de boedel.

11-10-2019
 2

Er is een financial leaseovereenkomst met betrekking tot een Ford Transit 
bedrijfsbus aangetroffen. Er is overleg met de leasemaatschappij met 
betrekking tot de verkoop van het voertuig.

05-07-2019 
 1

De bedrijfsbus is in overleg met de leasemaatschappij en met toestemming 
van de rechter-commissaris verkocht. Uit de opbrengst is de vordering van de 
leasemaatschappij voldaan. Het surplus ad € 3.598,75 is ontvangen op de 
boedelrekening.

11-10-2019
 2

Verschillende entiteiten hebben na de datum van het faillissement een 
pandrecht op activa van gefailleerde geclaimd. De curator onderzoekt deze 
zekerheden.

05-07-2019 
 1

De bank (ABN Amro) heeft voor zover van belang een eerste pandrecht op te 
debiteuren.   

Jano Investments B.V. heeft een tweede pandrecht op de debiteuren. De 
laatste (aanvullende) pandakte met de lijst van vorderingen van failliet is op 
10 juni 2019 geregistreerd. 

Mevrouw J. Querido heeft een eerste pandrecht op een gedeelte van de 
voorraad textiel. Deze pandakte is op 24 april 2019 geregistreerd. 

Primex Textiles B.V. heeft een tweede pandrecht op de gehele voorraad 
textiel. Deze pandakte is op 5 juni 2019 geregistreerd. 

11-10-2019
 2



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

De partijen die zich gemeld hebben zijn geïnformeerd ten aanzien van de 
doorstart. De separatistenpositie wordt de komende verslagperiode nader 
onderzocht.

05-07-2019 
 1

Eén van de crediteuren (mevrouw J. Querido) heeft een eerste pandrecht op 
een gedeelte van de voorraad textiel. Dit pandrecht ziet op de losse prints en 
het textiel dat bestaat uit bepaalde T-shirts met een print. Een andere 
crediteur (Primex Textiles B.V.) heeft een tweede pandrecht dat ziet op de 
gehele voorraad textiel. 

De eerste pandhouder komt het gedeelte van de verkoopopbrengst van de 
voorraad textiel dat ziet op de prints toe. De gehele voorraad textiel is 
verkocht (met instemming van zowel de eerste als tweede pandhouder) voor 
een bedrag ad € 42.000,-. Dit bedrag is met instemming van de pandhouders 
geparkeerd op de derdenrekening van het kantoor van de curator. De 
taxateur van het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau is verzocht een 
waardering te maken om te bepalen welk gedeelte van de koopsom van de 
voorraad textiel zag op de voorraad prints. Dit komt neer op een bedrag ad € 
17.000,-. De overige voorraad textiel heeft derhalve een waarde van € 
25.000,-.

Na verrekening van de overeengekomen boedelbijdrage en een eerder 
ontvangen betaling is er een bedrag ad € 13.508,33 van de derdenrekening 
afgedragen aan mevrouw Querido. Na verrekening van de boedelbijdrage is 
er een bedrag ad 
€ 20.462,50 van de boedelrekening afgedragen aan Primex Textiles B.V.

11-10-2019
 2

Door diverse partijen is een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. De 
aanspraken worden onderzocht. Met de doorstartende partij is 
overeengekomen dat rechtsgeldige aanspraken worden gerespecteerd en dat 
de eigenaar in staat zal worden gesteld tot revindicatie.

05-07-2019 
 1

Met enkele partijen met een eigendomsvoorbehoud is door de doorstartende 
partij een nieuwe overeenkomst gesloten. De overige partijen hebben hun 
goederen retour gehaald. 

11-10-2019
 2

Tot op heden is er geen recht van retentie ingeroepen. 05-07-2019 
 1

Tot op heden is er niet gereclameerd. 05-07-2019 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

Toelichting 
Met Primex Textiles B.V. is een boedelbijdrage van 15% overeengekomen. 
Met mevrouw Querido is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen. De 
boedelbijdragen zijn inclusief BTW gefactureerd en voldaan aan de boedel.

11-10-2019
 2

Er is telefonisch overlegd en per e-mail gecorrespondeerd met 
vertegenwoordigers van de bank en vertegenwoordigers van andere partijen 
die (persoonlijke) zekerheden claimen voor de verstrekte financieringen. De 
diverse overeenkomsten, algemene voorwaarden en aktes zijn bestudeerd. De 
curator zal de komende verslagperiode de positie van de mogelijk 
zekerheidsgerechtigden nader bepalen en waar nodig aanvullende 
standpunten innemen ten opzichte van deze partijen.

05-07-2019 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

De activiteiten zijn per 24 juni jl. overgenomen door Bartex International B.V. 
gevestigd te Badhoevedorp. Deze entiteit is na de datum van het faillissement 
opgericht door Greenwing B.V.

05-07-2019 
 1



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator heeft enkele dagen na de uitspraak van het faillissement gesproken 
met de bestuurder van Greenwing B.V. en haar advocaat over een mogelijke 
doorstart met de onderneming van gefailleerde.  

Er hebben zich in de dagen na het faillissement verder alleen partijen gemeld 
met belangstelling in een gedeelte van de onderneming. 

De waarde van de onderneming was zeer afhankelijk van de continuïteit van 
de onderneming. Er is aanzienlijke concurrentie in de branche en het seizoen 
voor de toeristen in de regio waar de klanten van gefailleerde zijn gevestigd 
bevindt zich in een piekmoment. Om deze reden is met toestemming van de 
rechter-commissaris gekozen voor een (relatief snelle) doorstart op de w ijze 
zoals deze heeft plaatsgevonden.

05-07-2019 
 1

Toelichting 
Naast de hiervoor bij de bedrijfsmiddelen en de voorraad genoemde bedragen 
is er voor de goodwill is een bedrag van € 10.000,- (exclusief BTW) 
overeengekomen.

Aan enkele personeelsleden wordt door de doorstartende partij een 
arbeidsovereenkomst aangeboden. 

05-07-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

05-07-2019 
 1

De curator en zijn medewerkers hebben gesproken met de bestuurder en 
werknemers van gefailleerde alsmede met vertegenwoordigers van de 
doorstartende partij en haar adviseur(s).  Met het NTAB is overleg gepleegd 
over de waardering van de activa.

05-07-2019 
 1

7. Rechtmatigheid

De (digitale) boekhouding is aangeleverd en deze zal de komende 
verslagperiode worden onderzocht.

05-07-2019 
 1

Het onderzoek wordt voortgezet. 11-10-2019
 2



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De Jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 29 mei 2019.
De Jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 4 december 2018.
De Jaarrekening 2016 is gedeponeerd op 20 februari 2018.

De conclusie van de curator is dat de jaarrekening 2016 niet tijdig werd 
gedeponeerd en zal het bestuur van gefailleerde om een reactie en nadere 
informatie vragen. Het onderzoek wordt voortgezet.

05-07-2019 
 1

Het onderzoek wordt voortgezet. 11-10-2019
 2

Voor gefailleerde geldt de vrijstelling van de accountantsverklaring. 05-07-2019 
 1

De oprichtingsakte is aangeleverd. De aandelen zijn volgestort in geld en de 
bankverklaring van ABN Amro Bank B.V. is aangeleverd. Het onderzoek is 
afgerond.

05-07-2019 
 1

Toelichting 
Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur is gestart en zal worden 
voortgezet aan de hand van de aangetroffen administratie.

05-07-2019 
 1

Toelichting 
Het onderzoek wordt voortgezet.

11-10-2019
 2

Toelichting 
De komende verslagperiode zal de boekhouding worden onderzocht op 
paulianeuze rechtshandelingen.

05-07-2019 
 1

In onderzoek

Toelichting 
Het onderzoek wordt voortgezet.

11-10-2019
 2

Deze volgt zodra het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond. 05-07-2019 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

De komende verslagperiode wordt eerst de digitale boekhouding (de auditfiles 
en overige bestanden) nader onderzocht en zal er een (standaard) analyse 
worden opgesteld zoals gebruikelijk. Aan de hand van die analyse wordt het 
onderzoek voortgezet.

05-07-2019 
 1

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

05-07-2019 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Er zijn nog geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

11-10-2019
 2

€ 0,00

Toelichting 
Tot op heden is er geen preferente vordering door de fiscus ingediend.

05-07-2019 
 1

€ 370.993,00

Toelichting 
De fiscus diende tot op heden vorderingen in voor niet afgedragen 
Loonheffingen en Vennootschapsbelasting voor een bedrag van € 370.993,-.

11-10-2019
 2

€ 0,00

Toelichting 
Tot op heden is er geen preferente vordering door het UWV ingediend.

05-07-2019 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Er is tot op heden geen preferente vordering door het UWV ingediend.

11-10-2019
 2



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 0,00

Toelichting 
Tot op heden is er geen andere preferente vordering ingediend.

05-07-2019 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Er zijn tot op heden geen andere preferente vorderingen ingediend.

11-10-2019
 2

Toelichting 
Er zijn diverse vorderingen ingediend. De komende verslagperiode wordt er 
een crediteurenlijst opgesteld.

05-07-2019 
 1

34

Toelichting 
Tot op heden is er door 34 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

11-10-2019
 2

€ 394.544,04

Toelichting 
Het bedrag van de concurrente vorderingen is € 394.544,04.

11-10-2019
 2

De verwachte w ijze van afw ikkeling is nog niet bekend. 11-10-2019
 2

De crediteuren zijn aangeschreven en de ingediende vorderingen zijn 
verwerkt.

11-10-2019
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Er zijn door de curator geen nieuwe procedures gestart. 05-07-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

- de aanwezige administratie zal worden onderzocht;
- de aanwezigheid van overige activa wordt onderzocht;
- de openstaande vorderingen en zekerheden worden nader onderzocht;
- de kwaliteit van het bestuur zal worden onderzocht;
- de boekhouding wordt gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht.

05-07-2019 
 1

- de aanwezige administratie zal verder worden onderzocht;
- de kwaliteit van het bestuur wordt verder onderzocht;
- de boekhouding wordt verder gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht.

11-10-2019
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Een termijn voor afw ikkeling is op dit moment nog niet te geven. 05-07-2019 
 1

Een termijn voor afw ikkeling is op dit moment nog niet te geven. 11-10-2019
 2

12-1-2020 11-10-2019 
 2

Voor het overige wordt het reguliere onderzoek en het werk zoals volgt uit dit 
verslag verder afgerond.

05-07-2019 
 1

Voor het overige wordt het reguliere onderzoek en het werk zoals volgt uit 
dit verslag verder afgerond.

11-10-2019
 2
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