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

10
25-07-2022
F.03/15/201
NL:TZ:0000000424:F001
26-05-2015

R-C
Curator

mr. P. Hoekstra
mr I. Swennen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Anna's B.V.

11-04-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Anna's B.V.,
statutair gevestigd te
Maastricht en kantoorhoudende aan het Vrijthof nrs. 31 en 32, 6211LE
Maastricht,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55923631.

11-04-2018
2

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een hotel, restaurant en bar aan het Vrijthof in Maastricht.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

11-04-2018
2

Toelichting financiële gegevens
De omzet over 2012 bedroeg € 65.391 met een resultaat van € 80.209
negatief. In
2013 is een omzet gerealiseerd van € 395.493 met een resultaat van €
201.201
negatief. Over 2014 bedroeg de omzet € 508.797 met een resultaat van €
226.277 negatief.
De omzet in 2015 tot datum faillissement bedroeg € 73.834 met een resultaat
van €
94.941 negatief.

11-04-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
15
Toelichting
4 vaste krachten en 11 oproepkrachten.

Boedelsaldo

11-04-2018
2

Boedelsaldo
€ 974,90

21-05-2019
4

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit een door de boedel ontvangen boedelbijdrage
minus de door de boedel gemaakte kosten i.v.m. de door de curator aanhangig
gemaakte procedure tegen Elizen Vastgoed BV.

Toelichting

18-05-2020
6

Het boedelsaldo bestaat uit een door de boedel ontvangen boedelbijdrage en
het door Elizen Vastgoed BV n.a.v. het vonnis d.d. 18 maart 2020 betaalde
bedrag van EUR 42.685,96, minus de door de boedel gemaakte kosten i.v.m.
de door de curator aanhangig gemaakte procedure tegen Elizen Vastgoed BV.

€ 43.618,10

20-11-2020
7

€ 43.575,27

14-05-2021
8

Toelichting
Vermindering betreffen de bankkosten.

€ 854,40

12-11-2021
9

Toelichting
In de hoger beroep procedure inzake Elizen Vastgoed B.V. heeft het
Gerechtshof d.d. 28 september 2021 het vonnis in eerste aanleg vernietigd. De
vorderingen van de curator zijn alsnog afgew ezen met veroordeling in de
proceskosten. Nu geen cassatieberoep w ordt ingesteld, dient de boedel de
ontvangen gelden terug te betalen. De boedel heeft terugbetaald hetgeen is
ontvangen van Elizen Vastgoed B.V. (zie ook onderdeel 7.6)
Voorts bankkosten en creditrente

€ 854,40
Toelichting
Verw ezen w ordt naar onderdeel 7.6 en 8.1 voor w at betreft de
proceskostenveroordeling.

Verslagperiode

25-07-2022
10

Verslagperiode
van
9-12-2016

11-04-2018
2

t/m
10-4-2018
van
21-11-2018

21-05-2019
4

t/m
16-5-2019
van
21-11-2019

18-05-2020
6

t/m
18-5-2020
van
19-5-2020

20-11-2020
7

t/m
19-11-2020
van
14-5-2021

12-11-2021
9

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

25-07-2022
10

t/m
25-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

22 uur 0 min

4

28 uur 7 min

5

38 uur 48 min

6

10 uur 0 min

7

35 uur 0 min

8

2 uur 24 min

9

33 uur 0 min

10

23 uur 36 min

totaal

192 uur 55 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 189.

11-04-2018
2

Met nadruk zij erop gew ezen dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de
beperkte informatie die de curator de afgelopen periode heeft ontvangen. De
in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook onderw erp
van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat nog geen uitspraak kan w orden
gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een
later stadium kan dus blijken dat de gegevens moeten w orden aangepast. Aan
dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 255,42 uur.

21-05-2019
4

De bestede uren in de verslagperiode hebben met name betrekking op (de
voorbereiding van) de comparitie na antw oord in de procedure tegen Elizen
Vastgoed BV op 2 april 2019.
De bestede uren in de verslagperiode hebben met name betrekking op (de
voorbereiding van) het opstellen van de conclusie van repliek in de procedure
tegen Elizen Vastgoed BV. Daarnaast is tijd besteed aan de beoordeling van
de conclusie van dupliek van Elizen Vastgoed BV en de beantw oording van de
vraag of ter zake door de curator nog een akte dient te w orden genomen.
Verder zijn er overige w erkzaamheden verricht t.a.v. de benodigde verhoging
van de verkregen garantstelling alsmede de verslaglegging in algemene zin.

21-11-2019
5

De bestede uren in de verslagperiode hebben met name betrekking op de
procedure tegen Elizen Vastgoed BV en de benodigde verrichtingen n.a.v. het
vonnis d.d. 18 maart 2020 van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.
Verder zijn er overige w erkzaamheden verricht t.a.v. inkomende
correspondentie en de verslaglegging in algemene zin.

18-05-2020
6

De bestede uren in de verslagperiode hebben met name betrekking op de
procedure in hoger beroep tegen Elizen Vastgoed BV. De curator heeft op 13
oktober 2020 een memorie van antw oord ingediend, naar aanleiding van de
door Elizen Vastgoed BV op 4 augustus 2020 ingediende memorie van grieven.
Verder zijn er overige w erkzaamheden verricht t.a.v. inkomende
correspondentie en de verslaglegging in algemene zin.

20-11-2020
7

Bestede uren in verslagperiode hebben met name betrekking op Arrest Hof (zie
toelichting boedelsaldo en onderdeel 7.6).

12-11-2021
9

Bestede uren in verslagperiode hebben met name betrekking op Arrest Hof
(zie toelichting boedelsaldo en onderdeel 7.6), alsmede de afw ikkeling van
het faillissement en garantstellingsregeling (zie ook onderdeel 8.1).

25-07-2022
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde onderneming is op 24 augustus 2012 opgericht en de eerste
inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden op 27 augustus 2012.
De aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

11-04-2018
2

Anna's B.V.
w orden gehouden door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Sapori di
Anna B.V. (9.000/18.000) alsmede de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Basma Holding B.V. (9.000/18.000 gew one aandelen en
214.000/214.000 preferente aandelen). Sapori di Anna B.V. is tevens enig
bestuurster van de vennootschap. De gefailleerde onderneming heeft geen
commissarissen.

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

11-04-2018
2

1.3 Verzekeringen
Bij de curator zijn geen (lopende) verzekeringen bekend. Curanda had
verzekeringen lopen bij Nationale Nederlanden, maar w elke verzekeringen
door Nationale Nederlanden zijn opgezegd.

11-04-2018
2

1.4 Huur
Curanda w as huurder van Elizen Vastgoed B.V. te Tw ello en kantoorhoudende
te (7391 KA)
Tw ello aan de H.W . lordensw eg 1. Curanda huurde ter plaatse een hotelrestaurant met
bijbehorende ruimten aan het Vrijthof nrs. 31 en 32 te Maastricht. Voor zover
de curator op dit
moment kan vaststellen bedroeg de huurprijs een bedrag van €12.083,33 excl.
BTW per
maand. De huurovereenkomst is voor zover op dit moment aan de curator
bekend door curanda en Elizen Vastgoed B.V. omstreeks 18 mei 2015
beëindigd.

11-04-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Directe oorzaak
Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.
Indirecte oorzaak
De indirecte oorzaak is gelegen in het feit dat vanaf de start van de
onderneming in 2012
verlies is geleden, w elk verlies enkel verder is toegenomen ondanks dat vanuit
een van de
aandeelhouders tussentijds kapitaal is verstrekt. De hoofdoorzaak van het
faillissement vormt de huur van het pand. Een dergelijke huur bleek met de
huidige exploitatie van het
hotel/restaurant niet op te brengen.

11-04-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

11-04-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
11-04-2018
2

Toelichting
Circa 15

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-5-2015

15

Aan alle w erknemers is ontslag aangezegd.

totaal

15

2.4 Werkzaamheden personeel
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er circa 15
w erknemers in dienst bij curanda, w aarvan 4 vaste krachten en plus minus 11
oproepkrachten. Met toestemming van de rechter-commissaris is aan alle
w erknemers het ontslag aangezegd. Tevens heeft de curator de w erknemers
tijdens een gezamenlijke sessie in contact gebracht met het UW V teneinde de
loonvorderingen zo snel en efficiënt mogelijk te verw erken. Zekerheidshalve is
ook bestuurster mevrouw H. Malki het ontslag aangezegd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

11-04-2018
2

Toelichting onroerende zaken
In de boedel bevinden zich vooralsnog geen onroerende zaken.

11-04-2018
2

2e Verslag
Gebleken is dat in het pand aan het Vrijthof nrs. 31-32 te Maastricht zich de
inventaris en overige roerende zaken van curanda bevonden. Deze activa
bleek te zijn verpand aan de Grolsche Bierbrouw erij Nederland B.V. in verband
met o.a. een door laatstgenoemde ten behoeve van curanda verleende
borgstelling van € 100.000,-- ter zake de huurschuld van curanda aan Elizen
Vastgoed BV. Deze inventaris is met instemming van de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, aan de Grolsche Bierbrouw erij
Nederland B.V. verbleven ex artikel 3:251 BW voor een bedrag van €
15.537,50.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar de aanw ezigheid van onroerende zaken zoals beschreven
onder 'toelichting onroerende zaken'.

11-04-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.

11-04-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

11-04-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

11-04-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

11-04-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

11-04-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
N.v.t.

11-04-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

11-04-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
Er zijn geen debiteuren.

11-04-2018
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.

11-04-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
Door curanda w erd van Athlon Car Lease Nederland B.V. een auto gehuurd, te
w eten een Fiat
500 (bouw jaar 2014) met kenteken 8-TJR-77. Deze auto is door Athlon Car
Lease opgehaald
op 6 juli 2015.

11-04-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover de curator heeft kunnen vaststellen beschikt Grolsche Bierbrouw erij
Nederland B.V. over een pandrecht op de inventaris en (handels)debiteuren.

11-04-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Zie beschrijving zekerheden.

11-04-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is niet bekend met een ingeroepen eigendomsvoorbehoud.

11-04-2018
2

5.6 Retentierechten
De curator is niet bekend met een ingeroepen retentierecht.

11-04-2018
2

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met een ingeroepen reclamerecht.

11-04-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

11-04-2018
2

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanw ege de omstandigheid dat curanda haar bedrijfsactiviteiten reeds met
ingang van 18 mei 2015 heeft gestaakt, bestond er voor de curator in beginsel
geen mogelijkheid om de activiteiten van de onderneming voort te zetten.

11-04-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

11-04-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Vanaf datum faillissement hebben zich een groot aantal gedupeerden (ruim
700) bij de curator gemeld die een hotel- en/of terrasarrangement hadden
gekocht voor de André Rieu Concerten in Maastricht op 3 t/m 5 en 10 t/m 12
juli 2015.
De curator heeft zich ertoe ingespannen om – ondanks de beëindiging van de
exploitatie en de huur van het te exploiteren pand - de hotel- en
terrasarrangementen te laten doorgaan zoals voorafgaand aan het
faillissement ook de bedoeling w as (d.w .z. een overnachting voor w ie het
aanging, een terrasopstelling bij Anna’s en het serveren van een 3-gangen
menu).
In dit kader is er veelvuldig overleg gew eest met de concertorganisatie,
overheidsinstanties en horecaondernemers (w aaronder cateraars) en
horecaverhuurbedrijven etc. om te bezien of dit kon w orden ingevuld. Hiertoe
zijn meerdere (reële) opties bekeken en onderzocht.
Uiteindelijk is het niet mogelijk gebleken om de verkochte arrangementen
vanuit de boedel in te vullen dan w el dit door een derde voor diens rekening
en risico te laten doen. De hoofdreden daarvoor is dat de boedel niet onder
normale acceptabele voorw aarden toegang tot het pand kon verkrijgen en om
die reden ook geen gebruik kon maken van het bijbehorende terras op het
Vrijthof.
André Rieu Productions B.V. heeft vervolgens ertoe besloten om in
samenw erking met de aan het Vrijthof gevestigde horecaondernemers een
alternatieve oplossing te bieden op basis w aarvan alle gedupeerden die het
hotel- en/of terrasarrangement reeds hadden betaald het concert konden
bijw onen en aan hen een 3-gangen menu is aangeboden. In overleg tussen
de curator en Andé Rieu Productions B.V. zijn de gedupeerden door de curator
over deze alternatieve oplossing geïnformeerd.
De gedupeerden met een hotelarrangement die gebruik hebben kunnen
maken van de alternatieve oplossing maar niet hebben kunnen overnachten in
het hotel van Anna’s, zijn voor het daaraan toe te rekenen bedrag op de lijst
met concurrente crediteuren geplaatst.
2e Verslag
Bij de curator hebben zich 36 gedupeerde arrangementhouders een
concurrente vordering ter verificatie ingediend voor een totale vordering van €
14.985,--. Dit betreffen hoofdzakelijk gedupeerden met een hotelarrangement
die door de voortijdige sluiting van het hotel daar niet hebben kunnen
overnachten.

11-04-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

11-04-2018
2

6.5 Verantwoording
N.v.t.

11-04-2018
2

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

11-04-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De door curator gevoerde administratie is voorw erp van onderzoek.

11-04-2018
2

In het kader van het pauliana-onderzoek is de administratie etc.
doorgenomen (zie onderdeel 7.6). Dit is afgew ikkeld.

25-07-2022
10

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 21 maart 2013. De jaarrekening
over 2013 is
gedeponeerd op 15 april 2014.

11-04-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

11-04-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voor zover de curator tot op heden heeft kunnen vaststellen, is aan deze
verplichting voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-04-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

11-04-2018
2

De curator verricht hiernaar onderzoek en komt hierop terug in een
vervolgverslag.

Nee

25-07-2022
10

Toelichting
Niet van gebleken (zie ook onderdeel 7.6).

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

11-04-2018
2

De curator verricht hiernaar onderzoek en komt hierop terug in een
vervolgverslag.
2e Verslag
De curator heeft zich aanzienlijke moeite getroost om onderzoek te kunnen
doen naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. Het
beschikbaar krijgen van relevante informatie heeft in dit verband de nodige tijd
gevergd.
De curator verricht nog nader onderzoek naar de administratie van curanda en
onbehoorlijk bestuur en eventuele paulianeuze handelingen.
Op basis van de onderzoeksresultaten tot nu toe, voert de curator op dit
moment overleg met verhuurder Elizen Vastgoed BV over een tussen curanda
en Elizen Vastgoed BV verrichte rechtshandeling voorafgaande aan het
faillissement. Op dit moment hebben de curator en Elizen Vastgoed BV hierover
een verschil van inzicht. De curator verw acht in een vervolgverslag nader
hierover te kunnen rapporteren.
3e Verslag
Tijdens de verslagperiode heeft er briefcorrespondentie plaatsgevonden
tussen de curator en Elizen Vastgoed BV over de in het 2e verslag vermelde
tussen curanda en Elizen Vastgoed BV verrichte rechtshandeling voorafgaande
aan het faillissement. Dit heeft niet tot een minnelijke oplossing geleid.
In de verslagperiode heeft de curator toestemming van de rechter-commissaris
verkregen om een gerechtelijke procedure te entameren. Tevens heeft de
curator, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, een
garantstellingsverzoek curatoren ingediend. Daarop is aan de curator een
garantstelling toegekend. De curator zal in de volgende verslagprocedure de
dagvaarding uitbrengen.

Ja
Toelichting
De Curator heeft op 23 november 2018 de dagvaarding uitgebracht aan Elizen
Vastgoed met betrekking tot de door curanda en Elizen Vastgoed BV verrichte
rechtshandelingen voorafgaande aan het faillissement. De dagvaarding zal op
de rol van 5 december 2018 w orden aangebracht bij de bevoegde rechtbank.

26-11-2018
3

Ja

21-05-2019
4

Toelichting
De op 23 november 2018 aan Elizen Vastgoed BV betekende dagvaarding, is
op 5 december 2018 aangebracht bij de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.
Elizen Vastgoed BV heeft bij conclusie van antw oord d.d. 23 januari 2019
geconcludeerd tot afw ijzing van de door de curator ingestelde vorderingen.
Vervolgens heeft er op 2 april 2019 een comparitie na antw oord
plaatsgevonden w aarbij partijen inlichtingen hebben verstrekt aan de
rechtbank. De comparitie heeft niet geleid tot een minnelijke regeling. De
procedure staat thans voor conclusie van repliek aan de zijde van de curator
op 12 juni 2019.

Toelichting

21-11-2019
5

De curator heeft van conclusie van repliek gediend op 26 juni 2019. Elizen
Vastgoed BV heeft daarna op 18 september 2019 van conclusie van dupliek
gediend. Naar aanleiding hiervan heeft de curator ex artikel 2.11 LPR verzocht
om een akte te nemen. De procedure staat thans voor akte aan de zijde van
de curator op 4 december 2019.

Toelichting

18-05-2020
6

De curator heeft op 4 december 2019 een akte ingediend. Vervolgens is de
procedure op de rol geplaatst van 18 maart 2020 voor vonnis. De Rechtbank
Limburg, locatie Maastricht, heeft vervolgens op 18 maart 2020 vonnis
gew ezen. Hierbij zijn de door de curator ingestelde vorderingen toegew ezen
en is Elizen Vastgoed BV veroordeeld tot betaling van een totaalbedrag van
EUR 42.685,96 aan de boedel. Dit bedrag is na verzoek van de curator door
Elizen Vastgoed BV betaald op de boedelrekening.
Elizen Vastgoed BV heeft vervolgens op 22 april 2020 hoger beroep ingesteld
tegen het vonnis van de rechtbank.

Toelichting

20-11-2020
7

Elizen Vastgoed BV heeft op 22 april 2020 appel ingesteld tegen het vonnis
d.d. 18 maart 2020 van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht. Op 4
augustus 2020 heeft Elizen Vastgoed BV van memorie van grieven gediend bij
het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. De curator heeft vervolgens op 13 oktober
2020 een memorie van antw oord ingediend. Beide partijen hebben vervolgens
arrest gevraagd. De procedure in hoger beroep staat op het moment van
verslaglegging op de rol van 8 juni 2021 voor dagbepaling arrest.

Toelichting

14-05-2021
8

De procedure in hoger beroep staat op het moment van verslaglegging op de
rol van 8 juni 2021 voor dagbepaling arrest.

Toelichting
In de hoger beroep procedure inzake Elizen Vastgoed B.V. heeft het

12-11-2021
9

Gerechtshof d.d. 28 september 2021 het vonnis in eerste aanleg vernietigd. De
vorderingen van de curator zijn alsnog afgew ezen met veroordeling in de
proceskosten. Nu geen cassatieberoep w ordt ingesteld, dient de boedel de
ontvangen gelden terug te betalen. De boedel heeft terugbetaald hetgeen is
ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
N.v.t.

11-04-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie 'paulianeus handelen'.

11-04-2018
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 13.195,66

11-04-2018
2

Toelichting
Het salaris en verschotten van de curator
Boedelvordering van het UW V: € 13.195,66.

€ 21.174,54

12-11-2021
9

Toelichting
Het bedrag van € 7.978,88 betreft de proceskostenveroordeling volgens arrest
Hoger Beroep d.d. 28 september 2021.
Hiervoor heeft de curator een verhogingsverzoek garantstelling ingediend.
Voorts is gevorderd w ettelijke rente vanaf ontvangst boedel tot aan
terugbetaling (PM).

€ 21.174,54
Toelichting
Het verhogingsverzoek garantstelling voor de proceskostenveroordeling is
toegew ezen voor opgemeld bedrag.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

25-07-2022
10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

11-04-2018
2

N.v.t.

€ 21.909,00

12-11-2021
9

Toelichting
Zie ook verslag 2 (geen Kei verslag)

8.3 Pref. vord. UWV
€ 32.080,34

11-04-2018
2

Toelichting
N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

11-04-2018
2

1

Toelichting

12-11-2021
9

Er zijn geen andere pref. crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
77

11-04-2018
2

Toelichting
N.v.t.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 231.580,48

11-04-2018
2

Toelichting
N.v.t.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er is sprake van een negatieve boedel. Er kan geen uitkering aan de
crediteuren w orden gedaan

8.8 Werkzaamheden crediteuren

11-04-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Opstellen eindsituatie in de volgende verslagperiode.

11-04-2018
2

De crediteurenpositie is in deze verslagperiode ongew ijzigd.

21-05-2019
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

11-04-2018
2

9.2 Aard procedures
N.v.t.

11-04-2018
2

9.3 Stand procedures
N.v.t.

11-04-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

11-04-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode richt de curator zich op het aanbrengen van de
dagvaarding, als vermeld onder 'paulianeus handelen'.

11-04-2018
2

In de komende verslagperiode zal de curator van conclusie van repliek dienen
in de procedure tegen Elizen Vastgoed BV als vermeld onder 'paulianeus
handelen'.

21-05-2019
4

In de komende verslagperiode observeert de curator het door Elizen Vastgoed
BV ingestelde hoger beroep en zal de curator zo nodig verw eer voeren.

18-05-2020
6

In de komende verslagperioden dient het arrest van het Gerechtshof 'sHertogenbosch in de procedure tegen Elizen Vastgoed BV te w orden
afgew acht.

20-11-2020
7

Afw ikkeling i.v.m. arrest d.d. 28 september 2021 (verhogingsverzoek
garantstelling).

12-11-2021
9

De boedel zal rekening en verantw oording afleggen in het kader van de
garantstellingsregeling, w aarna het faillissement w ordt afgew ikkeld en de
bedragen onder garantstellingregeling w orden uitgekeerd.

25-07-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

11-04-2018
2

Na verhogingsverzoek kan het faillissement w orden opgeheven w egens
gebrek aan baten.

12-11-2021
9

Na het afleggen van rekening en verantw oording in het kader van de
garantstellingregeling kan het faillissement w orden opgeheven w egens
gebrek aan baten.

25-07-2022
10

10.3 Indiening volgend verslag
25-1-2023

25-07-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onderdeel 'plan van aanpak'.

11-04-2018
2

Bijlagen
Bijlagen

