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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Wattnou Rotterdam B.V. 13-08-2019 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wattnou Rotterdam 
B.V. (hierna: "Wattnou"), statutair gevestigd te Rotterdam, (voorheen) 
kantoorhoudende aan Nieuwe Binnenweg 190 te (3021 GK) Rotterdam en 
Wilhelminastraat 46 te (4818 SH) Breda.

13-08-2019 
 1

In het handelsregister is de volgende omschrijving van de bedrijfsactiviteiten 
opgenomen: "Het voeren van detailhandel in verlichting en 
verlichtingsartikelen, alsmede het verrichten van reparaties aan 
verlichtingsarmaturen". Tot enkele maanden voorafgaand aan de 
faillietverklaring exploiteerde Wattnou haar onderneming vanuit twee 
vestigingen, te weten in Rotterdam en Breda. In de vestiging in Breda is enige 
maanden voor faillietverklaring een leegverkoop geweest, waarna die 
vestiging feitelijk is gesloten. 

13-08-2019 
 1

Verslagnummer 5
Datum verslag 25-08-2020
Insolventienummer F.10/19/279
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000109306:F001
Datum uitspraak 16-07-2019

R-C mr. F. Damsteegt - Molier
Curator Mr.drs. M. Hoogendoorn
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 303.289,50

2018 € 632.184,97

2017 € 589.253,00 € -94.005,00 € 490.033,00

Het onderhavige faillissementsverslag bevat een weergave van feiten die aan 
de curator bekend zijn geworden, alsmede het voorlopig oordeel van de 
curator daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen 
rechten ontlenen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele 
onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.

13-08-2019 
 1

9 13-08-2019 
 1

€ 13.384,42 13-08-2019 
 1

€ 36.634,09 12-11-2019 
 2

€ 36.982,66 12-02-2020 
 3

€ 38.203,15 12-05-2020 
 4

€ 39.596,34 25-08-2020
 5



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
16-7-2019

t/m 
7-8-2019

13-08-2019 
 1

van 
8-8-2019

t/m 
11-11-2019

12-11-2019 
 2

van 
12-11-2019

t/m 
11-2-2020

12-02-2020 
 3

van 
12-2-2020

t/m 
11-5-2020

12-05-2020 
 4

van 
12-5-2020

t/m 
24-8-2020

25-08-2020
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 55 uur 48 min

2 51 uur 54 min

3 41 uur 54 min

4 10 uur 12 min

5 9 uur 36 min

totaal 169 uur 24 min

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 149,50. 12-02-2020 
 3

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 159,70 uur. 12-05-2020 
 4

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 169,30 uur. 25-08-2020
 5



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De enig bestuurder en aandeelhouder van Wattnou is de besloten 
vennootschap Wat Als Alles Lukt B.V. waarvan de enig aandeelhouder en 
bestuurder Clicks and Bricks Multichannel Holding B.V. is. De heer D.G. van 
Mameren is enig aandeelhouder en bestuurder van laatstgenoemde 
vennootschap. 

13-08-2019 
 1

Voor zover de curator bekend is hiervan geen sprake. 13-08-2019 
 1

De gebruikelijke verzekeringen waren in stand. Gelet op het feit dat de 
activiteiten van Wattnou vooralsnog (in beperkte mate) worden voortgezet, 
zijn de verzekeringen nog niet opgezegd. De curator zal deze opzeggen zodra 
dit wenselijk is. 

13-08-2019 
 1

Inmiddels zijn alle verzekeringen opgezegd. 12-11-2019 
 2

Wattnou exploiteerde haar onderneming (voorheen) vanuit twee 
bedrijfslocaties die werden gehuurd. De huur van beide locaties is door de 
curator opgezegd.

13-08-2019 
 1

De gehuurde locaties zijn beide opgeleverd aan de respectieve verhuurder. 12-11-2019 
 2



1.5 Oorzaak faillissement

Van de zijde van de directie van Wattnou is aangegeven dat Wattnou, na een 
aantal succesvolle jaren in Rotterdam waar zij haar onderneming was 
begonnen, heeft besloten een tweede vestiging te openen, in Breda. Hoewel 
het in eerste instantie een succes bleek/leek, zakte de omzet in 2018 in; 
tegelijkertijd daalde ook de omzet in de vestiging Rotterdam. In een poging in 
de kosten te snijden heeft de directie besloten de vestiging Breda te sluiten, 
dit mede in de veronderstelling dat de verhuurder zou openstaan voor een 
vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst en/of Wattnou zou worden 
toegestaan een onderhuurovereenkomst aan te gaan. Nadat de leegverkoop 
in Breda had plaatsgevonden en Wattnou een onderhuurder had gevonden, is 
evenwel gebleken dat de verhuurder niet bereid was mee te werken aan een 
onderhuurconstructie (deze was daar ook niet toegehouden). Aangezien 
Watnnou werd geconfronteerd met dubbele (huur)lasten nu het niet mogelijk 
was echt afscheid te nemen van de vestiging in Breda, terw ijl de omzet in 
Rotterdam onvoldoende was om voor dekking van de kosten te zorgen, heeft 
zij geen andere weg gezien dan het faillissement aan te vragen. 

13-08-2019 
 1



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

13-08-2019 
 1

Personeelsleden 
9

13-08-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

19-7-2019 9

totaal 9

Contact met werknemers (mede i.v.m. ziekmeldingen en voortzetting 
activiteiten), contact met UWV, opzegging arbeidsovereenkomsten met 
daartoe verkregen machtiging. 

13-08-2019 
 1

Afw ikkeling betrokkenheid bij leegverkoop. Inmiddels zijn de 
arbeidsovereenkomsten geëindigd. Om die reden verwacht de curator dat zijn 
werkzaamheden in dit kader zijn afgerond. 

12-11-2019 
 2

Geen. 12-02-2020 
 3

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 13-08-2019 
 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

Geen. 13-08-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorzieningen pand € 3.630,00

Inventaris € 5.640,60

totaal € 9.270,60 € 0,00

De curator trof op de bedrijfslocatie in Rotterdam (bescheiden) w inkelinventaris 
aan, waaronder (stelling-)kasten, een kassameubel en w inkelschappen. De 
curator neemt de verkoop van deze bedrijfsmiddelen ter hand. 

13-08-2019 
 1

De curator heeft aan de verhuurder van het pand in Breda de aangebrachte 
voorzieningen gelaten voor een bedrag van € 3.630,- (incl. BTW).

Een deel van de inventaris van het pand in Rotterdam is in het kader van de 
leegverkoop verkocht. De resterende inventaris is - in een verkoop met de 
resterende voorraad - voor een bedrag van € 3.000,- verkocht. 

12-11-2019 
 2

Ja. 13-08-2019 
 1

Werkzaamheden met de betrekking tot de inventarisatie en verkoop van de 
bedrijfsmiddelen, contact met taxateur. 

13-08-2019 
 1

Contact verhuurder, taxateur, diverse geïnteresseerde partijen. 12-11-2019 
 2

Geen. 12-02-2020 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad € 88.296,82 € 53.585,55

totaal € 88.296,82 € 53.585,55



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

In de bedrijfslocatie te Rotterdam trof de curator een forse (rest)voorraad aan, 
welke bestaat uit een groot aantal lampen, lichtbronnen, lamponderdelen, 
schakelmateriaal, kabels en stekkerdozen, etc. De curator dient over de 
verkoopopbrengst hiervan wel nog af te rekenen met de bank. 

13-08-2019 
 1

Met de pandhouder (Rabobank) is de curator tot een voorlopige afrekening van 
de verkoopopbrengst gekomen.

12-11-2019 
 2

De curator is inmiddels tot een eindafrekening met de pandhouder 
(Rabobank) gekomen.

25-08-2020
 5

Inventarisatie voorraad, contact met bestuur(der), contact met taxateur, 
diverse overige werkzaamheden gericht op verkoop.

13-08-2019 
 1

Soortgelijke werkzaamheden als in de vorige verslagperiode. Inmiddels is de 
leegverkoop afgerond en is de resterende voorraad verkocht. Om die reden 
verwacht de curator dat zijn werkzaamheden in dit kader zijn afgerond.

12-11-2019 
 2

De curator is tot een eindafrekening met de pandhouder (Rabobank) 
gekomen en hij heeft daarmee zijn werkzaamheden in dit kader afgerond.

25-08-2020
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Saldo ABN AMRO Bank € 2.638,44

Restitutie Interpolis € 759,71

Restitutie Greenchoice € 1.087,16

Restitutie Evides € 15,50

Afdracht overwaarde PSA € 1.220,49

totaal € 5.721,30 € 0,00

Door de curator is op een bankrekening bij ABN AMRO Bank een banksaldo 
aangetroffen van € 2.638,44. Dit saldo is inmiddels ontvangen. Op deze 
rekening is ook nog een premierestitutie door Interpolis gedaan van € 120,70, 
welk bedrag is doorgestort naar de faillissementsrekening. 

13-08-2019 
 1

Interpolis heeft nog een premierestitutie van € 639,01 uitbetaald. Greenchoice 
en Evides hebben respectievelijk € 738,59 en € 15,50 naar de 
faillissementsrekening overgemaakt op basis van de afrekening per datum 
faillissement. 

12-11-2019 
 2

Van leasemaatschappij PSA ontving de curator de afdracht van de overwaarde 
van het leasevoertuig van € 1.220,49.

12-05-2020 
 4



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Contact met ABN AMRO Bank. 13-08-2019 
 1

Contact met Rabobank, ABN AMRO Bank, nutsbedrijven, bestuurder. 12-11-2019 
 2

Geen. 12-02-2020 
 3

Contact PSA. 12-05-2020 
 4

Geen. 25-08-2020
 5

4. Debiteuren

Van de zijde van de bestuurder van Wattnou begreep de curator dat geen 
sprake is van openstaande vorderingen op handelsdebiteuren.

13-08-2019 
 1

De curator heeft gecontroleerd of sprake is van openstaande vorderingen op 
handelsdebiteuren, maar hier is hem niet van gebleken. 

12-11-2019 
 2

Geen. 13-08-2019 
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 672.500,00

Toelichting vordering van bank(en) 
Wattnou is hoofdelijk aansprakelijk voor een bancaire financiering die aan 
groepsvennootschappen is verstrekt. Door Rabobank is een vordering van € 
672.500,00 (p.m.) ingediend. 

13-08-2019 
 1

€ 607.000,00 12-11-2019 



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

 2

€ 543.500,00

Toelichting vordering van bank(en) 
De vordering van de bank is inmiddels verlaagd naar € 543.500,-.

25-08-2020
 5

Er is sprake van een leaseovereenkomst met betrekking tot een auto, welke 
auto vermoedelijk aan de leasemaatschappij zal worden geretourneerd.

13-08-2019 
 1

De auto is geretourneerd aan de leasemaatschappij en de curator is thans in 
afwachting van de eindafrekening met betrekking tot de opbrengst van de 
auto. 

12-11-2019 
 2

De curator heeft de eindafrekening ontvangen en is nog in afwachting van 
overschrijving van het creditsaldo op de faillissementsrekening. 

12-02-2020 
 3

De curator ontving inmiddels de afdracht van de overwaarde. 12-05-2020 
 4

Door Rabobank is een beroep gedaan op een pandrecht op de inventaris, 
voorraden en de vorderingen op derden. Voor (een deel van) de vernoemde 
financiering hebben zich vier groepsvennootschappen hoofdelijk verbonden. 
Daarnaast is sprake van een borgstelling van € 200.000,- door de uiteindelijk 
aandeelhouder.

13-08-2019 
 1

Ja. 13-08-2019 
 1

Bij de curator heeft zich nog geen partij gemeld met een beroep op 
eigendomsvoorbehoud.

13-08-2019 
 1

N.v.t. 13-08-2019 
 1

N.v.t. 13-08-2019 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Toelichting 
De curator is met Rabobank in het kader van de verkoop van de roerende 
zaken tot een verdeling van de opbrengst gekomen. Gelet op het feit dat de 
(leeg)verkoop van de roerende activa nog niet is afgerond, kan de curator nog 
niet vaststellen wat de omvang van de boedelbijdrage is. 

13-08-2019 
 1

Toelichting 
De boedelbijdragen die de curator ontving zijn eerder in dit verslag 
verantwoord; de belangrijkste daarvan bestaat feitelijk uit de opbrengst van 
de voorraad/leegverkoop zoals die ten behoeve van de boedel is gerealiseerd.                  

12-11-2019 
 2

Contact met ABN AMRO Bank en Rabobank, beoordeling documentatie / 
rechtsposities, onderhandelen en vastleggen van uitw inningsafspraken. 

13-08-2019 
 1

Contact met Rabobank en leasemaatschappij.  12-11-2019 
 2

Contact leasemaatschappij. 12-02-2020 
 3

Afw ikkeling relatie leasemaatschappij. 12-05-2020 
 4

Contact met Rabobank over eindafrekening. De werkzaamheden van de 
curator in dit kader zijn hiermee afgerond.

25-08-2020
 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De curator heeft van de rechter-commissaris machtiging gekregen om de 
onderneming van Wattnou gedurende een periode van circa vier weken (in 
beperkte mate) voort te zetten. Gedurende deze periode zal de onderneming 
worden voortgezet gericht op de (leeg)verkoop van met name de aangetroffen 
(rest)voorraad. Deze restvoorraad zal gedurende vernoemde periode met 
oplopende kortingen worden aangeboden.

13-08-2019 
 1



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Nog niet bekend. 13-08-2019 
 1

Voor de financiële verslaglegging wordt verwezen naar het financieel verslag 
alsmede hoofdstuk drie van dit verslag. 

12-11-2019 
 2

Contact met directie, werknemers, diverse voor de voortzetting benodigde 
leveranciers, verzekeringsmaatschappij, personeel en rechter-commissaris. 

13-08-2019 
 1

Contact met directie, werknemers, diverse voor de voortzetting benodigde 
leveranciers, bank. 

12-11-2019 
 2

Geen. 12-02-2020 
 3

Doorstarten onderneming

De curator heeft kort na zijn aanstelling tot curator een aantal partijen 
aangeschreven die mogelijk geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een 
doorstart van de activiteiten. Het werd echter vrij snel duidelijk dat daar geen 
concrete interesse in was, zodat de curator dit traject heeft gestopt.

13-08-2019 
 1

N.v.t. 13-08-2019 
 1

Toelichting 
N.v.t.

13-08-2019 
 1

Toelichting 
N.v.t.

13-08-2019 
 1

Contact diverse partijen. De curator verwacht in dit kader geen verdere 
werkzaamheden te hoeven verrichten. 

13-08-2019 
 1

Geen. 12-11-2019 
 2



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 13-08-2019 
 1

De curator is zijn onderzoek gestart en heeft in dat kader een (beperkt) aantal 
vragen aan de directie voorgelegd. Hij is in afwachting van de antwoorden 
daarop.

12-11-2019 
 2

Gedurende de verslagperiode heeft de curator in dit kader diverse keren 
contact gehad met de directie. Op basis van zijn huidige bevindingen is de 
curator van oordeel dat in voldoende mate is voldaan aan de boekhoudplicht.

12-02-2020 
 3

Wattnou is in januari 2016 opgericht. Over 2016 is geen jaarrekening 
gedeponeerd. De jaarrekening over 2017 is op 25 juni 2018 (dus tijdig) 
gedeponeerd.

13-08-2019 
 1

Gelet op de omvang van de onderneming is deze vrijgesteld van deze 
verplichting.

13-08-2019 
 1

In onderzoek. 13-08-2019 
 1

Er is aan de stortingsverplichting voldaan. 25-08-2020
 5

Toelichting 
In onderzoek. 

13-08-2019 
 1

Nee

Toelichting 
De curator is van oordeel dat hiervan geen sprake is.

25-08-2020
 5



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 
In onderzoek.

13-08-2019 
 1

Nee

Toelichting 
Hiervan is de curator niet gebleken.

25-08-2020
 5

De curator ontving gedurende de verslagperiode diverse administratie en zal 
inventariseren of de administratie compleet is en voldoende inzicht biedt. 

13-08-2019 
 1

De curator heeft zich - naast zijn onderzoek of is voldaan aan de 
boekhoudplicht - met name gericht op het handelen van het bestuur relatief 
kort voor faillissementsdatum. Hij heeft in dit kader contact met het bestuur en 
de Belastingdienst en verwacht in de komende verslagperiode zijn onderzoek 
definitief af te ronden.

12-02-2020 
 3

Na enig aandringen ontving de curator kort voor het einde van de 
verslagperiode de door hem gevraagde informatie van de bestuurder. Hij 
verwacht op korte termijn zijn conclusies te trekken. 

12-05-2020 
 4

De curator heeft zijn onderzoek afgerond en is op basis daarvan tot de 
conclusie gekomen dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur, noch van 
paulianeus handelen of ander handelen op basis waarvan het bestuur een 
gegrond verw ijt kan worden gemaakt.

25-08-2020
 5

Contact met bestuur, eerste inventarisatie aangetroffen 
informatie/documentatie en contact met accountant. 

13-08-2019 
 1

De curator heeft gedurende de verslagperiode zijn eerste onderzoek afgerond 
en in dat kader zijn vragen voorgelegd aan de directie.

12-11-2019 
 2

Onderzoekswerkzaamheden, contact directie, en belastingdienst. 12-02-2020 
 3

Contact directie, onderzoekswerkzaamheden. 12-05-2020 
 4

Contact directie en afronding onderzoek. De werkzaamheden van de curator 
in het kader van dit punt zijn afgerond.

25-08-2020
 5

8. Crediteuren



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

€ 0,00 13-08-2019 
 1

€ 42.805,31

Toelichting 
Het UWV heeft een totale boedelvordering van € 22.318,93 ingediend. De 
verhuurder heeft een totale boedelvordering van € 20.486,38 ingediend. 

12-02-2020 
 3

€ 4.975,00

Toelichting 
De Belastingdienst heeft in ieder geval een vordering van € 4.975,- inzake een 
aanslag loonheffing.

13-08-2019 
 1

€ 149.100,00 12-11-2019 
 2

€ 149.149,00 12-05-2020 
 4

€ 190.449,00 25-08-2020
 5

€ 10.154,54 12-02-2020 
 3

€ 5.679,02

Toelichting 
Een ex-werknemer heeft een preferente vordering ex artikel 3: 288 sub e BW 
van € 5.679,02 ingediend. 

13-08-2019 
 1

2 13-08-2019 
 1

15 12-11-2019 
 2

18 12-02-2020 
 3

20 12-05-2020 
 4



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 673.946,44 13-08-2019 
 1

€ 678.462,87 12-11-2019 
 2

€ 679.132,99 12-02-2020 
 3

€ 683.196,78 12-05-2020 
 4

€ 619.696,78

Toelichting 
De totaal ingediende concurrente schuldenlast is verlaagd in verband met 
een aanpassing van de vordering van Rabobank. Zie ook 5.1

25-08-2020
 5

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk om gerichte uitspraken te doen 
over de verwachte w ijze van afw ikkeling.

13-08-2019 
 1

Gelet op de stand van de boedel zal alleen een (gedeeltelijke) uitkering aan 
de boedelschuldeisers kunnen plaatsvinden, niet aan de preferente of 
concurrente schuldeisers.

25-08-2020
 5

De curator is in de verslagperiode overgegaan tot het aanschrijven van de 
crediteuren.

13-08-2019 
 1

Het inventariseren van de schuldenlast. 12-11-2019 
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. 13-08-2019 
 1

N.v.t. 13-08-2019 
 1

N.v.t. 13-08-2019 
 1

Geen. 13-08-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator richt zich de komende verslagperiode(n) met name op:
- (verder) ter hand nemen verkoop bedrijfsmiddelen en voorraad;
- voortzetting onderneming Wattnou;
- afw ikkeling leaserelatie;
- afw ikkeling arbeidsrelaties en huurrelaties;
- aanvang oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- verdere inventarisatie schuldpositie.

13-08-2019 
 1

De curator richt zich de komende verslagperiode(n) met name op:
- het voortzetten/afronden van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; 
en
- verdere inventarisatie schuldpositie.

12-11-2019 
 2

De curator verwacht de komende verslagperiode zijn oorzaken- en 
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden en te bepalen of en - zo ja - welke 
vervolgstappen in dat kader wenselijk zijn. 

12-02-2020 
 3

De curator gaat ervan uit de komende verslagperiode alsnog op korte termijn 
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

12-05-2020 
 4

De curator verwacht de komende periode het faillissement af te w ikkelen. Dit 
verslag is dan ook het eindverslag.

25-08-2020
 5

Bij de huidige stand van zaken kan de curator hier nog geen gerichte uitspraak 
over doen.

13-08-2019 
 1
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