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

R-C
Curator

10
27-07-2022
F.08/19/330
NL:TZ:0000122017:F001
27-11-2019

mr. M.C. Bosch
mr J.W. Vreugdenhil

Algemene gegevens
Naam onderneming
Thomas Music BV

Gegevens onderneming

19-12-2019
1

Gegevens onderneming
Thomas Music BV
Statutair gevestigd in Enschede
Kantoorhoudende in Diemen aan het adres Charley Tooropgracht 863.

19-12-2019
1

Disclaimer
Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen
zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen.
Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een
later stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie nog niet openbaar
gemaakt kan w orden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of
juistheid van het verslag en de bijlagen.
Dit verslag dient te w orden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen
(als die er zijn) en beoogt niet verantw oording af te leggen over de stand van
de faillissementsboedel of om daarin een volledig inzicht te geven (HR 21
januari 2005, NJ 2005, 249). Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen
rechten w orden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden
dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg
van nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst
van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten w orden
ontleend.
Aangezien mr. Vreugdenhil is uitgevallen, w ordt het faillissement, na overleg
met de rechter-commissaris, w aargenomen door mr. H. Aarnink, kantoorgenoot
van mr. Vreugdenhil, die in dat verband de behandeling van het faillissement
op zich heeft genomen.

23-11-2020
4

Met ingang van 1 maart 2021 heeft de curator, mr. J.W . Vreugdenhil, zich
aangesloten bij TLC advocaten en heeft zij de inhoudelijke behandeling van dit
faillissement w eer opgepakt.

26-05-2021
6

Activiteiten onderneming
SBI code: 9002 - Dienstverlening voor uitvoerende kunst. Het verzorgen van
optredens, promotionele en reclame-activiteiten, het inzingen van
muziekdragers en ander muzikale activiteiten.

19-12-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 106.161,00

€ 17.445,00

€ 129.889,00

2016

€ 87.497,00

€ -2.292,00

€ 103.991,00

Toelichting financiële gegevens
Bron: jaarrekening 2017

Gemiddeld aantal personeelsleden

19-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

19-12-2019
1

Toelichting
Er w as geen personeel in dienst

Boedelsaldo
€ 0,00

19-12-2019
1

€ 0,00

24-03-2020
2

€ 1.083,09

25-06-2020
3

€ 2.047,73

23-11-2020
4

€ 3.168,96

18-02-2021
5

€ 3.168,96

26-05-2021
6

€ 3.850,82

26-09-2021
7

€ 4.229,28

25-12-2021
8

€ 4.585,16

22-04-2022
9

€ 4.585,16

27-07-2022
10

Verslagperiode
van
27-11-2019

19-12-2019
1

t/m
18-12-2019
van
24-12-2019

24-03-2020
2

t/m
12-3-2020
van
13-3-2021

25-06-2020

3
t/m
17-6-2020
van
18-6-2020

23-11-2020
4

t/m
22-11-2020
van
23-11-2020

18-02-2021
5

t/m
16-2-2021
van
17-2-2021

26-05-2021
6

t/m
26-5-2021
van
27-5-2021

26-09-2021
7

t/m
26-9-2021
van
27-9-2021

25-12-2021
8

t/m
24-12-2021
van
25-12-2021

22-04-2022
9

t/m
22-4-2022
van
23-4-2022
t/m
27-7-2022

Bestede uren

27-07-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 36 min

2

7 uur 6 min

3

7 uur 12 min

4

18 uur 48 min

5

14 uur 48 min

6

9 uur 0 min

7

4 uur 30 min

8

3 uur 0 min

9

6 uur 6 min

10

5 uur 30 min

totaal

87 uur 36 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft in deze verslagperiode toegezien op de haalbaarheid en de
voortgang van het akkoord dat door de (middellijk) bestuurder van failliet - de
heer Chiel Ottink - w ordt voorbereid. Ook is er inzicht gegeven in de hoogte
van de te verw achten boedelkosten (meer specifiek het salaris van de curator).

26-09-2021
7

In onderhavige verslagperiode is veelvuldig contact gew eest met de
(advocaten van de) (middellijk) bestuurder van failliet, de heer Ottink, over de
voortgang van het aan de crediteuren voorgelegde akkoord.

25-12-2021
8

Deze negende verslagperiode heeft in het teken gestaan van een laatste kans
om een deugdelijk (gerechtelijk) akkoord tot stand te brengen. Inmiddels is
verzocht over te gaan tot afw ikkeling van het faillissement door middel van een
verificatievergadering en akkoord.

22-04-2022
9

Er is vervolg gegeven aan de voorgenomen afw ikkeling van het faillissement
door middel van een faillissementsakkoord. De verificatievergadering is
gepland op 1 september 2022.

27-07-2022
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is de besloten vennootschap
Chiel Holding BV. De aandelen in Chiel Holding BV w orden gehouden door
Stichting Administratiekantoor Thomas Berge. Zelfstandig bevoegd bestuurder
van Chiel Holding BV is de heer Chiel Ottink.

19-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

19-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgaaf van failliet zijn er geen lopende verzekeringen.

19-12-2019
1

1.4 Huur
Volgens opgaaf van failliet zijn is er geen sprake van een (lopende)
huurovereenkomst.

19-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek

19-12-2019
1

Op 5 november 2019 heeft Baan Tw ente B.V. het faillissement van curanda
aangevraagd, w aarna Rechtbank Overijssel op 27 november 2020 het
faillissement bij verstek heeft uitgesproken. De directie van curanda heeft,
ondanks de relatief geringe vordering van Baan Tw ente B.V. (ca. € 4.000,00)
geen verzet ingesteld.

23-11-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
19-12-2019
1

Toelichting
Er is geen personeel in loondienst

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-1-2021
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet aangetroffen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet aangetroffen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgaaf van failliet zijn er geen bedrijfsmiddelen.

19-12-2019
1

Uit de administratie is gebleken dat een computer tot de bedrijfsmiddelen
behoort. De curator zal zich ervoor inspannen deze computer ten behoeve van
de boedel te gelde te maken.

24-03-2020
2

De aangetroffen computer is door de curator verkocht voor een bedrag ad €
1.089,-- inclusief BTW . De koopprijs is ontvangen.

26-05-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Te gelde maken aangetroffen computer

24-03-2020
2

Daarnaast heeft de (w aarnemend) curator aan de directie van curanda vragen
gesteld over een scooter, w aarbij de (w aarnemend) curator nog steeds in
afw achting is van de antw oorden van de directie.

23-11-2020
4

De aangetroffen computer is te gelde gemaakt. De scooter blijkt na onderzoek
geen onderdeel van de boedel.

26-05-2021
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet aangetroffen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgaaf van failliet is er geen sprake van voorraden / onderhanden
w erk.

19-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Op de bankrekening van failliet zijn betalingen ontvangen van SENA en NORMA.
Onderzocht moet w orden w ie gerechtigd is tot deze vergoedingen.

25-06-2020
3

De heer Ottink (middellijk bestuurder van failliet) stelt zich op het standpunt
dat de gelden aan hem in privé als uitvoerend artiest toekomen. De curator zal
de juistheid van deze stelling onderzoeken.

26-05-2021
6

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal onderzoek doen naar mogelijk aanw ezige activa en/of
onderhanden w erk.

24-03-2020
2

Uit nader onderzoek blijkt niet dat er nog sprake is nog aanw ezige activa en/of
onderhanden w erk. De w erkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

26-05-2021
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit niets blijkt dat er (nog) sprake is van openstaande debiteurenposten. W el
is er nog sprake van een tw eetal RC-vorderingen.

26-05-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Curanda heeft een vordering op Chiel Holding van, in hoofdsom, € 91.386,00
en de heer Ottink van, in hoofdsom, € 10.004,08. De (w aarnemend) curator
heeft Chiel Holding en de heer Ottink tot betaling daarvan aangesproken.
Betaling heeft nog niet plaatsgevonden.

23-11-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 72,05

19-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft een vordering ter verificatie aangemeld ter hoogte van € 72,05.

€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is buiten het faillissement om voor failliet voldaan.

5.2 Leasecontracten

26-05-2021
6

5.2 Leasecontracten
In onderzoek.

19-12-2019
1

Er is niet gebleken van lopende leaseverplichtingen. Dit onderzoek is
afgew ikkeld.

24-03-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is niet gebleken van bedongen zekerheden.

19-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Volgens opgaaf failliet zijn er geen schuldeisers met een separatistenpositie.

19-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet gebleken.

19-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet gebleken.

19-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet gebleken.

19-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden op dit punt zijn volledig afgew ikkeld.

26-05-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Volgens opgaaf failliet zijn de bedrijfsactiviteiten al langere tijd gestaakt.
Bovendien zijn verschillende historische activiteiten persoonsgebonden (aan
de artiestennaam Thomas Berge, in de persoon van Chiel Ottink, middellijk
bestuurder van failliet). Er zijn geen activiteiten aangetroffen die voor
voortzetting danw el doorstart in aanmerking komen.

19-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

19-12-2019
1

De (w aarnemend) curator heeft onderzoek gedaan naar de aanw ezige
administratie en heeft daarover aan de directie van curanda vragen gesteld.
De (w aarnemend) curator is nog steeds in afw achting van de antw oorden van
de directie.

23-11-2020
4

De directie heeft meegew erkt aan de beantw oording van de vragen. Op basis
van de bevindingen van de (w aarnemend) curator is de (w aarnemend) curator
van oordeel dat de administratie van curanda niet voldoet aan de daaraan te
stellen eisen als bedoeld in art. 2:10 BW . Zie paragraaf 8.7.

18-02-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek

19-12-2019
1

De jaarrekening over het boekjaar 2017 is niet gedeponeerd. De
jaarrekeningen over de boekjaren 2016 en 2015 zijn tijdig gedeponeerd.

23-11-2020
4

Ingeval van de niet deponering van de jaarrekening (2017) beraadt de
(w aarnemend) curator zich op de gevolgen daarvan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing, samenstellingsopdracht.

19-12-2019
1

Niet van toepassing gelet op art. 2:396 BW .

23-11-2020
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

19-12-2019
1

Naar de volstortingsplicht w ordt geen onderzoek gedaan aangezien curanda in
2006 is opgericht. W anneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de
rechtsvordering tot nakoming verjaard (vgl. HR 17 oktober 2003, NJ 2004/283).

23-11-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-12-2019
1

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-12-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

19-12-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de boekhouding bestuderen en het gebruikelijke
rechtmatigheidsonderzoek verrichten.

19-12-2019
1

Tot op heden heeft de curator nog niet alle relevante stukken van failliet
ontvangen en is nog in afw achting van de beantw oording van diverse vragen.
Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek zal door de curator w orden
voortgezet.

24-03-2020
2

De beantw oording van de gestelde vragen en het aanleveren van de
opgevraagde stukken laat even op zich w achten. De curator verw acht in de
komende verslagperiode over de aanvullende informatie/stukken te
beschikken.

25-06-2020
3

De (w aarnemend) curator constateert dat, bij herhaling, de directie geen
antw oord geeft op vragen, w aarover hij de rechter-commissaris in het
faillissement heeft geïnformeerd.

23-11-2020
4

De directie heeft meegew erkt aan de beantw oording van de vragen.

18-02-2021
5

Een akkoord in faillissement w ordt voorbereid door de (middellijk) bestuurder
van failliet. Naar verw achting zal begin 2022 een verificatievergadering w orden
gepland.

25-12-2021
8

De verificatievergadering w aarbij over het door de (middellijk) bestuurder van
failliet aangeboden akkoord zal w orden gestemd is gepland op 1 september
2022.

27-07-2022
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 37,60

24-03-2020
2

Toelichting
Claims Agent: PM
Leges KvK: € 37,60

Toelichting

25-06-2020
3

Claims Agent: PM
Leges KvK: PM

Toelichting
Salaris curator: PM
Claims Agent: PM
Leges KvK: PM

23-11-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 139,00

19-12-2019
1

Toelichting
conform 21 Iw 1990

€ 325,00

25-06-2020
3

€ 18.362,00

23-11-2020
4

Toelichting
€ 18.030,00 ex art. 43 lw (1990); een aansprakelijkheid over het boekjaar
2016.
Over het boekjaar 2019 zijn door curanda geen aangiften bij de
Belastingdienst ingediend. Hierop heeft de (w aarnemend) curator de directie
van curanda gew ezen, met het verzoek daarvoor, in overleg met de
(w aarnemend) curator, zorg te dragen. De (w aarnemend) curator is nog in
afw achting van de (concept) aangiften.

€ 4.562,00

26-05-2021
6

Toelichting
Verschillende ambtshalve aanslagen zijn gecorrigeerd. De curator is nu enkel
nog in afw achting van een gecorrigeerde aangifte over Q3 2019. De vordering
van fiscus zal dus naar verw achting w eer iets oplopen.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.003,74
Toelichting
Kosten faillissementsaanvraag conform 16 lid 2 Fw .

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-12-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

19-12-2019
1

5

24-03-2020
2

3

26-05-2021
6

Toelichting
Voor failliet zijn de vordering van ING Bank en CJIB, in totaal een bedrag ad
€910,05, integraal voldaan.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.480,33

19-12-2019
1

€ 63.208,06

24-03-2020
2

€ 62.298,01

26-05-2021
6

Toelichting
Voor failliet zijn de vordering van ING Bank en CJIB, in totaal een bedrag ad
€910,05, integraal voldaan.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

19-12-2019
1

De directie van curanda heeft laten w eten een crediteurenakkoord aan te
w illen bieden. Alvorens daartoe kan w orden overgegaan zal naar het oordeel
van de (w aarnemend) curator eerst een aantal zaken moeten w orden
afgerond, w aarbij de directie tevens alle verzochte informatie en documentatie
aan de (w aarnemend) curator beschikbaar stelt. Daarnaast gelden in het
faillissement een aantal vereisten voor een crediteurenakkoord, w aarmee door
de directie rekening zal moeten w orden gehouden. Hierover is de
(w aarnemend) curator met de directie en haar advocaat in gesprek.

23-11-2020
4

De gesprekken met de directie van curanda over een mogelijk
crediteurenakkoord lopen nog. Of een crediteurenakkoord haalbaar is, is thans
onduidelijk, w aarbij mede de onderw erpen onder paragrafen 4.2., 7.1 en 7.2.
van belang zijn.

18-02-2021
5

Aan de crediteuren is een akkoord ter instemming voorgelegd. Naar
verw achting zal in de komende verslagperiode meer duidelijkheid komen over
de haalbaarheid van het akkoord.

26-05-2021
6

Door tw ee van de drie concurrente crediteuren is ingestemd met het
voorgelegde akkoord. De voorbereidingen voor homologatie w orden door de
raadsman van de (middellijk) bestuurder getroffen.

26-09-2021
7

De verificatievergadering en de homologatie van het akkoord is gepland op 1
september 2022.

27-07-2022
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteurenpositie van failliet zal door de curator verder w orden
geïnventariseerd.

19-12-2019
1

De (w aarnemend) curator heeft aan de directie van curanda vragen gesteld
over de crediteurenpositie, w aarbij de (w aarnemend) curator zich heeft
gebaseerd op de (concept) jaarrekening 2017 van curanda en de door de
boekhouder van curanda aangeleverde informatie. De (w aarnemend) curator is
nog in afw achting van antw oorden van de directie.

23-11-2020
4

De directie heeft meegew erkt aan de beantw oording van de vragen, w aarbij
de directie de belastingaangiften voor curanda heeft ingediend. De curator is
thans in afw achting van de belastingdienst van de (gecorrigeerde) aanslagen,
aangezien door de niet-indiening van aangiften vóór de faillietverklaring
ambtshalve aanslagen zijn opgelegd.

18-02-2021
5

De gecorrigeerde aanslagen zijn ontvangen, met uitzondering van Q3 2019.
Deze w ordt nog afgew acht.

26-05-2021
6

De gecorrigeerde aanslag Q3 2019 is nog niet ontvangen. Deze w ordt op korte
termijn verw acht.

26-09-2021
7

Geen w ijzigingen/aanvullingen ontvangen.

25-12-2021
8

Geen w ijzigingen/aanvullingen ontvangen.

22-04-2022
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Overige activa (3.8)
De curator zal onderzoek doen naar de aanw ezigheid van enige activa.

19-12-2019
1

Debiteuren (4.)
De curator zal onderzoek doen naar de aanw ezigheid van mogelijke
debiteurenposities.
Leaseovereenkomsten (5.2)
De curator zal onderzoek doen naar de mogelijke aanw ezigheid van nog
lopende leasecontracten.
Rechtmatigheid (7.)
De curator zal de boekhouding bestuderen en het gebruikelijke
rechtmatigheidsonderzoek verrichten.
Crediteuren (8.)
De crediteurenpositie van failliet zal door de curator verder w orden
geïnventariseerd.
Overige activa (3.8/3.9)
De curator zal onderzoek doen naar mogelijk aanw ezige activa en/of
onderhanden w erk.

24-03-2020
2

Debiteuren (4.)
De curator zal onderzoek doen naar de aanw ezigheid van mogelijke
debiteurenposities.
Rechtmatigheid (7.)
Tot op heden heeft de curator nog niet alle relevante stukken van failliet
ontvangen en is nog in afw achting van de beantw oording van diverse vragen.
Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek zal door de curator w orden
voortgezet.
Activa (3.3/3.8/3.9)
De curator zal onderzoek doen naar mogelijk aanw ezige activa en/of
onderhanden w erk en de rechthebbende betreffende de ontvangen betalingen
van SENA/NORMA.

25-06-2020
3

Debiteuren (4.)
De curator zal onderzoek doen naar de aanw ezigheid van mogelijke
debiteurenposities.
Rechtmatigheid (7.)
De beantw oording van de gestelde vragen en het aanleveren van de
opgevraagde stukken laat even op zich w achten. De curator verw acht in de
komende verslagperiode over de aanvullende informatie/stukken te
beschikken.
Activa (3.8)
De curator zal het standpunt van de heer Ottink dat de SENA/NORMA gelden
aan hem in privé toekomen verifiëren.
Debiteuren (4.)
Uit niets blijkt dat er (nog) sprake is van openstaande debiteurenposten. W el
is er nog sprake van een tw eetal RC-vorderingen. In afw achting van de
haalbaarheid van een akkoord w ordt voorlopig geen actie ter zake meer
ondernomen.
Crediteuren (8.7/8.8)
Aan de crediteuren is een akkoord ter instemming voorgelegd. Naar
verw achting zal in de komende verslagperiode meer duidelijkheid komen over
de haalbaarheid van het akkoord. Van de belastingdienst w ordt de
gecorrigeerde aanslag van Q3 2019 afgew acht.

26-05-2021
6

Activa (3.8)
De curator heeft het standpunt van de heer Ottink dat de SENA/NORMA gelden
aan hem in privé toekomen nog niet geverifieerd. Deze gelden w orden
betrokken in het aan de crediteuren voorgelegde akkoord. De curator zal pas
onderzoek doen w anneer dat opportuun is.

26-09-2021
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Debiteuren (4.)
In afw achting van homologatie van het akkoord zal de cruator voorlopig (nog)
niet (opnieuw ) tot actieve inning van de bestaande RC vorderingen overgaan.
Crediteuren (8.7/8.8)
Door tw ee van de drie concurrente crediteuren is ingestemd met het
voorgelegde akkoord. De voorbereidingen voor homologatie w orden door de
raadsman van de (middellijk) bestuurder getroffen. De gecorrigeerde aanslag
Q3 2019 is nog niet ontvangen. Deze w ordt op korte termijn verw acht.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend

19-12-2019
1

Naar verw achting zal in oktober 2021 homologatie van het akkoord w orden
gevraagd.

26-09-2021
7

Nog niet alle voor het akkoord benodigde stukken zijn beschikbaar. De stukken
w orden begin 2022 verw acht compleet te zijn w aarna homologatie kan w orden
gevraagd.

25-12-2021
8

De voor het akkoord benodigde stukken zijn compleet. Inmiddels is verzocht
over te gaan tot afw ikkeling van het faillissement door middel van een
verificatievergadering en akkoord. De curator is in afw achting van een datum
voor de verificatievergadering.

22-04-2022
9

De verificatievergadering en de homologatie van het akkoord staan gepland
op 1 september 2022

27-07-2022
10

10.3 Indiening volgend verslag
27-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

27-07-2022
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