
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Remote B.V. 16-07-2018 
 4

Remote B.V., tevens handelende onder de namen Remote® en Jabbo.
Adres: Faradaystraat 17, 8013 PH Zwolle
KvK: 05059146

16-07-2018 
 4

Ontw ikkelen, produceren en uitgeven van software.
Beheer van computerfaciliteiten.
(Bron: Handelsregister)

16-07-2018 
 4

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € 784.346,00 € 32.513,00 € 311.044,00

2015 € 617.520,00 € -66.945,00 € 245.376,00

2016 € 567.614,00 € -25.267,00 € 194.562,00

Verslagnummer 6
Datum verslag 27-11-2018
Insolventienummer F.08/17/300
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000015384:F001
Datum uitspraak 12-09-2017

R-C mr. A.E. Zweers
Curator mr W.M. Limberger



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Cijfers 2016 volgens concept-jaarrekening. 16-07-2018 
 4

3 16-07-2018 
 4

Boedelsaldo
€ 6.844,91

16-07-2018 
 4

Boedelsaldo
€ 6.933,77

16-10-2018 
 5

Boedelsaldo
€ 984,44

Het bij beschikking d.d. 19 oktober 2018 bepaalde salaris van de curator is 
reeds betaald uit de boedel. Het betreft het salaris tot en met 20 september 
2017.

27-11-2018
 6

van
11-4-2018

t/m
16-7-2018

16-07-2018 
 4

van
17-7-2018

t/m
16-10-2018

16-10-2018 
 5

van
17-10-2018

t/m
27-11-2018

27-11-2018
 6



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

4 70,40 uur

5 0,90 uur

6 3,33 uur

totaal 74,63 uur

Het hierboven vermelde aantal uren betreft het totaal aantal bestede uren tot 
en met de vierde verslagperiode.

Bestede uren verslagperiode
Verslag 1 - 10 oktober 2017: 40:05 uur
Verslag 2 - 10 januari 2018: 20:35 uur
Verslag 3 - 10 april 2018: 6:45 uur
Verslag 4 - 10 juli 2018: 3:15 uur

Bestede uren totaal
Verslag 1 - 10 oktober 2017: 40:05 uur
Verslag 2 - 10 januari 2018: 60:40 uur
Verslag 3 - 10 april 2018: 67:25 uur
Verslag 4 - 10 juli 2018: 70:40 uur

16-07-2018 
 4

Bestede uren verslag periode 5: 0:50 uur

Bestede uren totaal tot en met verslagperiode 5: 71:30 uur

16-10-2018 
 5



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Remote B.V. wordt bestuurd door Remote Holding B.V., die tevens enig 
aandeelhouder is.
Remote Holding B.V. wordt bestuurd door de heer R. Hulsebos en mevrouw M. 
HulsebosEggens.

16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Voor zover bekend lopen er geen procedures 
waarbij gefailleerde
partij is.

16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Gefailleerde heeft de gebruikelijke 
bedrijfsverzekeringen. Deze zijn inmiddels beëindigd of zullen zo spoedig 
mogelijk worden beëindigd.

16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Gefailleerde huurt bedrijfsruimte aan de 
Faradaystraat 17 te
Zwolle. De curator heeft de huurovereenkomst inmiddels opgezegd op grond 
van art. 39 Fw.
De opzegtermijn bedraagt maximaal drie maanden.

Verslag 2 - 10 januari 2018: Het gehuurde is op 30 november 2017 
bezemschoon opgeleverd
aan de verhuurder.

16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De oorzaak van het faillissement is volgens 
opgave van de
bestuurder gelegen in teruglopende omzetten door recessie en faillissementen 
van klanten.
Voorts zouden klanten steeds vaker softwarepakketten afnemen bij andere 
partijen waarbij
geen hulp van gefailleerde meer nodig is.

16-07-2018 
 4



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

2. Personeel

Personeelsleden
3

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De curator heeft op 13 september 2017 
machtiging van de
rechter-commissaris gekregen om de werknemers ontslag aan te zeggen. Bij 
brief van 14
september 2017 is daadwerkelijk overgegaan tot ontslagaanzegging. Het UWV 
is over het
ontslag ingelicht. Op 25 september 2017 heeft het UWV een intakegesprek 
gehouden met de
werknemers van gefailleerde.

16-07-2018 
 4

Personeelsleden
4

16-07-2018 
 4

Datum Aantal Toelichting

14-9-2017 3

totaal 3

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De curator heeft de rechter-commissaris 
machtiging gevraagd om
over te kunnen gaan tot ontslagaanzegging. Voorts heeft de curator een 
ontslagbrief opgesteld
en heeft overleg plaatsgevonden met het UWV.

16-07-2018 
 4

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in
eigendom. Het bedrijfspand wordt gehuurd.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting onroerende zaken

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

Niet van toepassing. 16-07-2018 
 4

Niet van toepassing. 16-07-2018 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Opbrengst veiling kantoorinventaris € 3.755,56

totaal € 3.755,56 € 0,00

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Tot de boedel behoort een hoeveelheid 
(gebruikelijke)
kantoorinventaris, waaronder bureaus, tafels, (bureau)stoelen, 
computerapparatuur, etc.

Verslag 2 - 10 januari 2018: De bedrijfsmiddelen zijn verkocht middels een 
internetveiling.

Verslag 4 - 16 juli 2018: De opbrengst van de internetveiling van € 4.418,30 
minus de commissie van het veilingbedrijf ad € 662,74, in totaal € 3.755,56, is 
bijgeschreven op de boedelrekening.

16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De fiscus heeft een voorrecht op de opbrengst 
van de bodemzaken. Er is sprake van een substantiële schuld ter zake omzet- 
en loonbelasting.

16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De curator heeft de bedrijfsmiddelen beoordeeld 
en enkele mogelijk geïnteresseerde partijen benaderd.

Verslag 2 - 10 januari 2018: Er is besloten tot het (laten) organiseren van een 
internetveiling.

16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Ten tijde van de faillietverklaring was nauwelijks 
nog sprake van
onderhanden werk.

16-07-2018 
 4



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De curator heeft het onderhanden werk in kaart 
laten brengen.
Het heeft niet tot een verkoop van onderhanden werk geleid.

16-07-2018 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Percentage door koper gerealiseerde omzet
1/10/17 - 31/1/18

€ 337,80

Percentage door koper gerealiseerde omzet 1e
kwartaal 2018

€ 41,88

Percentage door koper gerealiseerde omzet 2e
kwartaal 2018

€ 46,98

Percentage door koper gerealiseerde omzet 3e
kwartaal 2018

€ 80,39

totaal € 507,05 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Tot de boedel behoort een klantenbestand. De 
curator heeft een koper voor het klantenbestand gevonden. De 
overeengekomen koopprijs bestaat uit een
percentage van de door koper gerealiseerde omzet bij klanten als genoemd in 
het
klantenbestand. Voorts heeft de curator diverse data van klanten van 
gefailleerde onder zich. Deze verstrekt de curator aan de betreffende klant 
tegen ontvangst van een beperkte boedelbijdrage.

Verslag 2 - 10 januari 2018: Met de koper van het klantenbestand is 
overeengekomen dat zij vier maal per jaar een overzicht verstrekt van de 
gerealiseerde omzet. Ten tijde van het
verschijnen van het volgende verslag, zal nadere informatie hierover kunnen 
worden verstrekt.

Verslag 3 - 10 april 2018: De curator heeft uit hoofde van de gemaakte 
afspraken over de
periode 1 oktober 2017 tot 31 januari 2018 een bedrag van € 279,67 
ontvangen aan
percentage van de door koper gerealiseerde omzet.

Verslag 4 - 16 juli 2018: De opbrengst over het tweede kwartaal 2018 bedroeg 
€ 41,88. Dit bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening.

16-07-2018 
 4

Verslag 5 - 16 oktober 2018: De opbrengst over het tweede kwartaal 2018 
bedroeg € 46,98. Dit bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening.

De opbrengst ad € 41,88 die wordt genoemd in verslag 4 d.d. 16 juli 2018 
betreft de opbrengst over het eerste kwartaal 2018.

16-10-2018 
 5

De looptijd van de koopovereenkomst is op 8 oktober jl. verstreken. 
De curator heeft de koper verzocht om een eindafrekening. Deze is 
ontvangen en het overeengekomen percentage is reeds op de 
boedelrekening ontvangen. 
Hiermee kan dit onderdeel als afgerond worden beschouwd.

27-11-2018
 6

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De curator heeft een gesprek gevoerd met een 
partij die geïnteresseerd is in het klantenbestand van gefailleerde. De curator 
heeft hierover gecorrespondeerd met de rechter-commissaris. Voorst is een 
koopovereenkomst opgesteld.

16-07-2018 
 4

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Openstaande debiteuren € 37.344,21 € 21.191,37 € 2.564,16



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

totaal € 37.344,21 € 21.191,37 € 2.564,16

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Op de debiteurenlijst staan per datum 
faillissement vorderingen ten bedrage van € 37.344,21.

Opbrengst:
Verslag 1 - 10 oktober 2017: Er is tot 10 oktober 2017 een bedrag van € 
13.735,61
geïncasseerd.

Verslag 2 - 10 januari 2018: Tot en met de tweede verslagperiode is in totaal € 
21.191,37 geïncasseerd. Daarvan is € 18.272,66 rechtstreeks betaald op de 
boedelrekening en € 2.918,71 op de rekening van gefailleerde. 

Voorts is gebleken dat enkele debiteuren reeds betaald hadden op de 
rekening van
gefailleerde kort voor de faillietverklaring, op de dag van faillietverklaring en 
net na de
faillietverklaring (doch voordat de curator met de incassowerkzaamheden is 
begonnen).

Verslag 3 - 10 april 2018: De curator heeft de debiteurenincasso gestaakt. Met 
de pandhouder is een bedrag van € 15.708,50 afgerekend.

Boedelbijdrage:
Verslag 1 - 10 oktober 2017: Met de pandhouder is een boedelbijdrage van 
10% afgesproken.

Verslag 3 - 10 april 2018: De boedelvergoeding bedroeg € 2.564,16 inclusief 
BTW, welk
bedrag is verrekend in de afrekening met de pandhouder. Per saldo komt de 
boedel het
bedrag van € 2.564,16 toe.

16-07-2018 
 4

Verslag 5 - 16 oktober 2018: Het bedrag ad € 2.564,16 is op de 
boedelrekening bijgeschreven.

16-10-2018 
 5

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De curator heeft overleg gevoerd met de 
pandhouder over
incasso van de debiteurenvorderingen. Voorts zijn de incassowerkzaamheden 
daadwerkelijk
opgestart.

Verslag 2 - 10 januari 2018: De incassowerkzaamheden zijn door de curator 
beëindigd.

16-07-2018 
 4



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5. Bank/Zekerheden

€ 63.801,54

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De Rabobank heeft een vordering van € 
63.801,54 ingediend ter
zake een verstrekte kredietfaciliteit.

16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Ten name van gefailleerde stonden twee 
operational leaseovereenkomsten met betrekking tot een Skoda Octavia en 
een BMW 4-serie. De voertuigen zijn kort na de faillietverklaring ingenomen 
door Volkswagen Pon Financial Services
respectievelijk Leaseplan.

16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Rabobank een bezitloos pandrecht ten aanzien 
van inventaris en voorraad alsmede een stil pandrecht op de 
debiteurenvorderingen. Voorts bestaat een pandrecht van de Rabobank op IE-
rechten. Verder heeft te gelden dat Remote Holding B.V. hoofdelijk 
aansprakelijk is voor de schuld aan de Rabobank en dat de heer en mevrouw 
Hulsebos een borgtocht hebben afgegeven aan Rabobank. De bank maakt zelf 
afspraken met hoofdelijke aansprakelijke partij en de borgen over 
terugbetaling.

Verslag 3 - 10 april 2018: De curator is nog in afwachting van de afrekening 
van de
veiling. Vervolgens dient te worden afgerekend met de bank.

Verslag 4 - 16 juli 2018: De afrekening van de veiling ter zake de verkochte 
activa is door de curator ontvangen. Bij de verdeling van de opbrengst 
behartigt curator ex art. 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus die in rang 
boven de pandhouder gaat.

16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De Rabobank heeft als pandhouder een 
separatistenpositie.

16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Door één schuldeiser is een beroep gedaan op 
eigendomsvoorbehoud. De betreffende zaken bleken echter niet meer 
aanwezig te zijn bij
gefailleerde.

16-07-2018 
 4



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Er is (nog) geen beroep gedaan op het 
retentierecht.

16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Er is (nog) geen beroep gedaan op het recht van 
reclame

16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De curator heeft onderzoek gedaan naar de 
zekerheidsrechten
van Rabobank, overleg gevoerd met Rabobank, onderzoek gedaan naar de 
leasecontracten
en het eigendomsvoorbehoud.

16-07-2018 
 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Voortzetting van de activiteiten was niet aan de 
orde.

16-07-2018 
 4

N.v.t. 16-07-2018 
 4

N.v.t. 16-07-2018 
 4

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De curator heeft een biedingsprocedure opgezet. 
Met enkele
partijen is kort gesproken over overname van lopende overeenkomsten, 
klantenbestand, etc.
Er bleek uiteindelijk toch geen concrete interesse te zijn vanwege de te kleine 
omvang van de
boedel.

16-07-2018 
 4

N.v.t. 16-07-2018 
 4

N.v.t.
16-07-2018 

 4

N.v.t.
16-07-2018 

 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Er is een biedingsprocedure opgetuigd en er 
hebben gesprekken plaatsgevonden met een paar (aanvankelijk) 
geïnteresseerde partijen.

16-07-2018 
 4

7. Rechtmatigheid

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Dit onderdeel is nog niet aan de orde geweest. 16-07-2018 
 4

Er zijn geen aanwijzingen dat de boekhoudplicht niet is nagekomen. 27-11-2018
 6

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De jaarrekeningen van gefailleerde zijn telkens 
tijdig
gedeponeerd.

16-07-2018 
 4



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Een dergelijke verklaring is niet nodig met het 
oog op het
bepaalde in art. 2:396 BW.

16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Aan dit onderdeel zal geen aandacht worden 
besteed met het
oog op de oprichtingsdatum van gefailleerde (19 februari 1997). Een eventuele 
vordering zou
reeds verjaard zijn.

16-07-2018 
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Dit onderdeel moet nog worden onderzocht.
Verslag 3 - 10 april 2018: Het onderzoek is afgerond; geen opmerkingen.

16-07-2018 
 4

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Dit onderdeel moet nog worden onderzocht.
Verslag 3 - 10 april 2018: Het onderzoek is afgerond; geen opmerkingen.

16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De curator heeft kort aandacht geschonken aan 
de vraag of de
jaarrekeningen (tijdig) zijn gedeponeerd en aan de vraag of aandacht besteed 
zou moeten
worden aan de volstortingsplicht.

16-07-2018 
 4

8. Crediteuren

€ 8.719,46

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De curator is in afwachting van de indiening van 
de vordering van de verhuurder ter zake de huur na uitspraak van het 
faillissement.

Verslag 3 - 10 april 2018:
Door het UWV zijn tijdens de derde verslagperiode boedelvorderingen 
ingediend

16-07-2018 
 4



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 8.719,46.

De curator is daarnaast nog in afwachting van een eventuele vordering van de
verhuurder.

€ 84.469,00

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Door de fiscus zijn preferente vorderingen 
ingediend ter zake omzetbelasting en loonheffingen ter hoogte van in totaal € 
68.907,-.

Verslag 2 - 10 januari 2018:
Door de fiscus zijn tot en met de tweede verslagperiode vorderingen ingediend 
ter zake
omzetbelasting en loonheffingen ad in totaal € 77.709,-.

Verslag 3 - 10 april 2018:
Door de fiscus zijn tot en met de derde verslagperiode preferente vorderingen
ingediend ter hoogte van in totaal € 84.469,-.

16-07-2018 
 4

€ 8.251,70

Verslag 3 - 10 april 2018: Door het UWV zijn tijdens de derde verslagperiode 
preferente vorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen 
hoogte van in totaal € 8.251,70.

16-07-2018 
 4

Verslag 4 - 16 juli 2018: (Nog) niet van toepassing
16-07-2018 

 4

12 16-07-2018 
 4

€ 123.461,95 16-07-2018 
 4

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Nog niet bekend. 16-07-2018 
 4

Inmiddels is duidelijk dat het boedelactief slechts toereikend is om de 
algemene faillissementskosten gedeeltelijk te voldoen. Op preferente en 
concurrente schuldvorderingen zal geen uitkering plaats kunnen vinden.

27-11-2018
 6



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De vorderingen worden geïnventariseerd. 16-07-2018 
 4

9. Procedures

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Er is op dit moment geen sprake van lopende 
procedures.

16-07-2018 
 4

N.v.t. 16-07-2018 
 4

N.v.t. 16-07-2018 
 4

N.v.t. 16-07-2018 
 4

10. Overig

Verslag 1 - 10 oktober 2017: De bodemzaken zullen moeten worden verkocht. 
Voorts houdt de curator zich bezig met incasso van de debiteurenvorderingen. 
Vervolgens zal aandacht
worden geschonken aan de rechtmatigheidsvraagstukken.

Verslag 2 - 10 januari 2018: Er zal nog aandacht geschonken moeten worden 
aan de
rechtmatigheidsvraagstukken. Daarnaast dient afgewacht te worden in 
hoeverre de overdracht van het klantenbestand van gefailleerde nog actief 
voor de boedel oplevert.

Verslag 3 - 10 april 2018: De curator wacht de afrekening van de veiling af. 
Verder dient
het percentage van de omzet van het klantenbestand de komende 
verslagperiode

16-07-2018 
 4



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

afgewacht te worden.

Verslag 4 - 16 juli 2018: Uit de overdracht van het klantenbestand van 
gefailleerde wordt nog actief voor de boedel gegenereerd. Curator beziet voor 
de komende verslagperiode of dit actief nog voldoende is om het faillissement 
voort te laten duren.

Verslag 5 - 16 oktober 2018: Verwezen wordt naar het vorige verslag. Curator 
beziet nog of voornoemd actief voldoende is om faillissement voort te laten 
duren.

16-10-2018 
 5

Inmiddels is de overdracht van het klantenbestand afgerond. Verwezen 
wordt naar de toelichting andere activa onder onderdeel 3.8 van dit verslag. 
Derhalve kan de afw ikkeling in gang worden gezet. De curator zal de rechter-
commissaris verzoeken zijn salaris te bepalen en het faillissement te 
verw ijzen naar de opheffingszitting.

27-11-2018
 6

Verslag 1 - 10 oktober 2017: Nog niet bekend.

Verslag 4 - 16 juli 2018: Nog niet bekend. Verwezen wordt naar 10.1.

16-07-2018 
 4

Verslag 5 - 16 oktober 2018: Verwezen wordt naar 10.1. 16-10-2018 
 5

Het faillissement zal in de komende maanden worden afgewikkeld. 27-11-2018
 6

Zie Plan van aanpak. 16-07-2018 
 4

Er zal geen volgend verslag worden geagendeerd. Onderhavig verslag kan 
worden beschouwd als eindverslag.

27-11-2018
 6

Bijlagen
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