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

17
01-06-2022
F.09/18/152
NL:TZ:0000044949:F001
01-05-2018

R-C
Curator

mr. R. Cats
mr R.P.R. Nolten

Algemene gegevens
Naam onderneming
Saakaar W orldw ide B.V.

01-06-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Saakaar W orldw ide
B.V., tevens handelende onder de namen Bollyw oord Concerts, KS-Designs en
Cinevillage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 60014008, statutair gevestigd te Den Haag en
kantoorhoudende te (2595 AM) Den Haag op het adres Prinses
Margrietplantsoen 33.

01-06-2018
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een evenementen- en reclamebureau en
organiseerde in dit verband diverse concerten en evenementen gericht op de
Indiase gemeenschap in Nederland. Tevens exploiteerde gefailleerde tot eind
2016 een Indiaas restaurant in Hoorn.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

01-06-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Nog niet bekend.

01-06-2018
1

De curator beschikt niet over de betreffende financiële gegevens.

03-12-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

01-06-2018
1

Volgens het bestuur zijn er geen w erknemers in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 0,00

01-06-2018
1

€ 350,00

01-03-2021
12

€ 301,20

01-06-2021
13

€ 285,30

01-09-2021
14

€ 369,40

01-12-2021
15

€ 353,50

01-03-2022
16

€ 348,20

01-06-2022
17

Verslagperiode
van
1-5-2018

01-06-2018
1

t/m
1-6-2018
van
1-6-2018

03-09-2018
2

t/m
3-9-2018
van
3-9-2018
t/m

03-12-2018
3

3-12-2018
van
3-12-2018

01-03-2019
4

t/m
1-3-2019
van
1-3-2019

03-06-2019
5

t/m
3-6-2019
van
4-6-2019

02-09-2019
6

t/m
2-9-2019
van
3-9-2019

29-11-2019
7

t/m
1-12-2019
van
2-12-2019

01-03-2020
8

t/m
27-2-2020
van
28-2-2020

02-06-2020
9

t/m
1-6-2020
van
2-6-2020

01-09-2020
10

t/m
1-9-2020
van
2-9-2020

01-12-2020
11

t/m
1-12-2020
van
2-12-2020

01-03-2021
12

t/m
1-3-2021
van
2-3-2021

01-06-2021
13

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021

01-09-2021
14

t/m
1-9-2021
van
2-9-2021

01-12-2021
15

t/m
1-12-2021
van
2-12-2021

01-03-2022
16

t/m
1-3-2022
van
2-3-2022
t/m
1-6-2022

Bestede uren

01-06-2022
17

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 24 min

2

3 uur 48 min

3

9 uur 54 min

4

3 uur 54 min

5

7 uur 0 min

6

1 uur 18 min

7

1 uur 18 min

8

2 uur 6 min

9

1 uur 24 min

10

0 uur 36 min

11

1 uur 36 min

12

2 uur 0 min

13

1 uur 42 min

14

1 uur 12 min

15

0 uur 36 min

16

1 uur 48 min

17

1 uur 6 min

totaal

49 uur 42 min

Toelichting bestede uren
In de verslagperiode heeft de curator de stand van de boedel
geïnventariseerd, onderzoek gedaan naar de ondernemingsactiviteiten van
gefailleerde, contact gehad met de boekhouder, alsmede een eerste
bespreking met de bestuurder en de boekhouder gevoerd.

01-06-2018
1

In de verslagperiode heeft de curator veelvuldig contact gehad met de
boekhouder van gefailleerde, alsmede met de aanvrager van het faillissement.

03-09-2018
2

In de verslagperiode heeft de curator een boekenonderzoek verricht en heeft
de curator de resultaten hiervan besproken met het bestuur.

03-12-2018
3

De curator heeft zich in de verslagperiode hoofdzakelijk gericht op het
finaliseren van de schikking met de bestuurder. Inmiddels is de
vaststellingsovereenkomst getekend.

01-03-2019
4

In de verslagperiode heeft de curator onderzocht of gefailleerde aanspraak
kan maken op voorgeschoten gelden (locatie en artiesten) ten aanzien van
een concert dat in 2016 is geannuleerd.

03-06-2019
5

In de verslagperiode heeft de curator contact gehad met het bestuur omtrent
de niet-nakoming van de getroffen schikking.

02-09-2019
6

In de verslagperiode heeft de curator w ederom contact gehad met het bestuur

29-11-2019

omtrent de niet-nakoming van de getroffen schikking, alsmede heeft de curator
een nadere, aangepaste, regeling onderzocht.

7

In de verslagperiode heeft de curator w ederom contact gehad met het bestuur
omtrent de niet-nakoming van de getroffen schikking.

01-03-2020
8

In de verslagperiode heeft de curator contact gehad met de zoon van de DGA
omtrent een mogelijke oplossing voor de niet-nagekomen schikking.

02-06-2020
9

In de verslagperiode heeft de curator contact gehad met de boekhouder en de
belastingdienst omtrent een aanbetaling op de schikking middels aan de
boedel overdragen fiscale vorderingen.

01-09-2020
10

In de verslagperiode heeft de curator w ederom contact gehad met de
boekhouder en de belastingdienst omtrent een aanbetaling op de schikking
middels aan de boedel overdragen fiscale vorderingen.

01-12-2020
11

In de verslagperiode heeft de curator nader contact gehad met de boekhouder
en de belastingdienst omtrent een aanbetaling op de schikking middels aan de
boedel overdragen fiscale vorderingen. Het ziet ernaar uit dat in de komende
verslagperiode een uitbetaling aan de boedel kan plaatsvinden.

01-03-2021
12

In de verslagperiode heeft de curator contact gehad met de boekhouder
omtrent de gedane aangiften die zullen leiden tot een aanbetaling op de
schikking middels aan de boedel overdragen fiscale vorderingen. Uitbetaling
aan de boedel heeft vooralsnog niet plaatsgevonden.

01-06-2021
13

In de verslagperiode heeft de curator contact gehad met de boekhouder en de
belastingdienst omtrent de gedane aangiften die zullen leiden tot een
aanbetaling op de schikking middels aan de boedel overdragen fiscale
vorderingen. Uitbetaling aan de boedel heeft vooralsnog niet plaatsgevonden.

01-09-2021
14

In de verslagperiode heeft de curator nogmaals contact gehad met de
boekhouder die heeft aangegeven dat alle verzoeken in behandeling zijn
genomen door de belastingdienst. Uitbetaling aan de boedel heeft vooralsnog
niet plaatsgevonden.

01-12-2021
15

Uitbetaling aan de boedel heeft niet plaatsgevonden. De curator heeft er
geen vertrouw en meer in dat enige teruggaaf door de belastingdienst zal
w orden gedaan aan Being Indian B.V. De curator heeft bovendien vernomen
dat de bestuurder van gefailleerde is overleden. De curator gaat over tot
afw ikkeling van het faillissement.

01-06-2022
17

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht in februari 2014. DGA van gefailleerde is Kishan
Subhankar Holding B.V., w aarvan dhr. N. Negi DGA is.

01-06-2018
1

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

01-06-2018
1

1.3 Verzekeringen
N.v.t.

01-06-2018
1

1.4 Huur
Gefailleerde is gevestigd in het W orld Trade Center te Den Haag. De curator
onderzoekt op w iens naam de huurovereenkomst is afgesloten.

01-06-2018
1

De curator heeft vooralsnog geen huurovereenkomst aangetroffen. De
verhuurder heeft nog niet gereageerd op het informatieverzoek van de
curator.

03-09-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard dat zij ten behoeve van het
organiseren van een concert in juli 2016 een bedrag van EUR 60.000,00 had
geleend van een derde partij, w elk bedrag vóór 1 mei 2016 diende te w orden
terugbetaald. Vanw ege diverse omstandigheden en miscommunicatie met de
geboekte Indiase artiest, moest de datum van het concert w orden verzet,
w aardoor gefailleerde zeer negatief w erd neergezet in de media. Dit heeft
ertoe geleid dat gefailleerde haar ondernemingsactiviteiten eind 2016
permanent heeft gestaakt. Om de derde partij te kunnen betalen, heeft
gefailleerde haar Indiase restaurant aan deze partij verkocht, w aarbij de
koopsom w erd verrekend met de openstaande schuld.
Omdat gefailleerde tevens hoofdelijk aansprakelijk w as voor een schuld van
een zustermaatschappij (The Red Fort B.V.) en de schuld niet kon betalen, is
het faillissement van gefailleerde aangevraagd op 28 maart 2018.
Voorafgaande aan de faillissementsaanvraag is de DGA van gefailleerde op 1
februari 2018 middels een ontbindingsbesluit tot liquidatie van de
vennootschap overgegaan, w aarna op 5 april 2018 in de Kamer van
Koophandel is geregistreerd dat de ontbonden rechtspersoon w egens gebrek
aan baten is opgehouden te bestaan.

01-06-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
01-06-2018
1

Toelichting
Volgens het bestuur van gefailleerde heeft en/of had gefailleerde geen
w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
01-06-2018
1

Toelichting
Volgens het bestuur van gefailleerde heeft en/of had gefailleerde geen
w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

01-06-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

01-06-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

01-06-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.

01-06-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

01-06-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

01-06-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

01-06-2018
1

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

01-06-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Handelsnamen
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt over enkele handelsnamen, zoals Bollyw ood Concerts,
KS-Designs en Cinevillage.

01-06-2018
1

De curator acht de w aarde van de handelsnamen nihil.

03-09-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator onderzoekt of de handelsnamen enige w aarde vertegenw oordigen.

01-06-2018
1

N.v.t.

03-09-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Rekening-courant bestuurder
totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
N.v.t.

01-06-2018
1

Uit het onderzoek van de curator blijkt van een vordering uit hoofde van
rekening-courant op de middellijk bestuurder van gefailleerde ad € 52.558,41.
De middellijk bestuurder biedt geen verhaal en heeft een schikking
aangeboden. Zie het kopje Bestuurdersaansprakelijkheid.

03-12-2018
3

Uit het onderzoek van de curator blijkt dat gefailleerde mogelijk aanspraak kan
maken op diverse ticketgelden die zijn achtergehouden door een of meerdere
ticketbedrijven. De curator heeft het bestuur verzocht om een nadere
toelichting.

01-03-2019
4

Het is de curator gebleken dat gefailleerde op 9 juli 2016 een concert had
gepland (Sean Paul & Omi) dat op de valreep door gefailleerde is geannuleerd.
In dit verband w aren reeds betalingen voldaan ten aanzien van de locatie en
de artiesten, alsmede w aren kaarten verkocht door de ticketinstantie. De
curator heeft alle betrokken partijen aangeschreven en heeft mede aan de
hand van de gehanteerde annuleringsvoorw aarden geconstateerd dat
gefailleerde geen aanspraak kan maken op (gedeeltelijke) terugbetaling.
Slechts één artiest (Omi) dient nog te reageren, maar de curator verw acht dat
ook hier geen aanspraak kan w orden gemaakt op terugbetaling. De
ticketinstantie heeft verklaard dat 35% van de ticketopbrengst reeds w as
doorbetaald aan gefailleerde en dat de overige gelden zijn terugbetaald aan
de kopers van de kaartjes.

03-06-2019
5

De curator heeft geen reactie ontvangen van Omi en heeft het onderzoek,
gelet op het feit dat het boekingskantoor is gevestigd in Jamaica, gestaakt.

02-09-2019
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.

01-06-2018
1

Afw achten reactie Omi.

03-06-2019
5

De w erkzaamheden zijn verricht.

02-09-2019
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.598,89
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde heeft een bankrekening bij de ING Bank N.V. Er is sprake van een
debetstand.

01-06-2018
1

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

01-06-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

01-06-2018
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

01-06-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

01-06-2018
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

01-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

01-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

01-06-2018
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

01-06-2018
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

01-06-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

01-06-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

01-06-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

01-06-2018
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

01-06-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

01-06-2018
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

01-06-2018
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

7. Rechtmatigheid

01-06-2018
1

7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft vooralsnog geen administratie ontvangen.

01-06-2018
1

Inmiddels beschikt de curator over een deel van de administratie. De curator
inventariseert of er stukken ontbreken.

03-09-2018
2

Hoew el de curator over een groot deel van de administratie beschikt, acht de
curator de administratie niet volledig. Inmiddels heeft een boekenonderzoek
plaatsgevonden, w aar een aantal vragen uit zijn voortgevloeid. De curator zal
de vragen voorleggen aan het bestuur.

03-12-2018
3

Het bestuur heeft nog niet (afdoende) gereageerd op de door de curator
voorgelegde vragen.

03-06-2019
5

Het bestuur heeft aangegeven niet meer over stukken te beschikken teneinde
de vragen van de curator (onder meer met betrekking tot leasevoertuigen en
betalingen ten aanzien van de zaalhuur voor een concert) te kunnen
beantw oorden.

02-09-2019
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is (te laat) gedeponeerd op 14 februari 2018. De
jaarrekeningen met betrekking tot de jaren 2014 en 2015 zijn niet
gedeponeerd.

01-06-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

01-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde heeft een geplaatst, maar niet gestort, kapitaal van EUR 100,00.
De curator zal ex art. 2:193 BW tot inning overgaan van het niet gestorte
kapitaal.

01-06-2018
1

Op het verzoek is niet gereageerd. De curator heeft de vordering vanw ege het
geringe belang afgeboekt.

03-12-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

01-06-2018
1

In onderzoek.

Toelichting
Nu de jaarrekeningen niet (tijdig) zijn gedeponeerd en de administratie
onvolledig is, staat vast dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid en
w ordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is gew eest van het

03-12-2018
3

faillissement. De curator heeft zijn voornemen om het bestuur aansprakelijk te
stellen kenbaar gemaakt, w aarna hoor en w ederhoor heeft plaatsgevonden.
Het bestuur betw ist aansprakelijk te zijn, omdat andere (externe) oorzaken
aan het faillissement ten grondslag liggen. Mede gelet op de verhaalspositie
van de (middellijk) bestuurder, alsmede de hoge rekening-courantvordering,
heeft de curator besloten in onderhandeling te treden omtrent een te treffen
schikking. Na onderhandelingen zijn partijen, met machtiging van de rechtercommissaris, overeengekomen dat door een derde partij aan de boedel tegen
finale kw ijting een bedrag zal w orden betaald van EUR 10.000,00 voor eind
mei 2019. De schikking dient nog te w orden geformaliseerd.

Toelichting

01-03-2019
4

Inmiddels is de getroffen schikking vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst.

Toelichting

02-09-2019
6

De schikking w ordt niet nagekomen. De curator ontving vooralsnog geen
enkele betaling.

Toelichting

29-11-2019
7

De schikking is nog steeds niet nagekomen. Het bestuur heeft aangegeven
financieel niet bij machte te zijn de verplichting tot betaling na te komen en
heeft verzocht om een aangepaste regeling. De curator heeft een
vervolgbespreking ingepland.

Toelichting

01-03-2020
8

Met het bestuur is een aangepaste regeling besproken, maar hier is niets van
gekomen. De curator beraadt zich op het nemen van maatregelen.

Toelichting

02-06-2020
9

De curator heeft een aantal fiscale vorderingen overgedragen gekregen van
een vennootschap van de zoon van de middellijk bestuurder. Hiermee zou een
aanbetaling kunnen w orden gedaan op de getroffen schikking. De curator is in
afw achting van een positief bericht van de boekhouder van de betreffende
vennootschap omtrent de fiscale aangiften.

Toelichting

01-09-2020
10

De fiscale aangiften zijn gedaan. De curator is in afw achting van berichten van
de belastingdienst omtrent de uitbetaling van de te verw achten teruggaven.

Toelichting

01-12-2020
11

De belastingdienst heeft aan de curator laten w eten dat niet kan w orden
ingestemd met de cessie. De curator onderzoekt dit nader en heeft contact
met de cedent.

Toelichting

01-03-2021
12

De curator is in afw achting van de uitbetaling van de te verw achten
teruggaven. Het ziet ernaar uit dat de teruggaven de komende verslagperiode
zullen w orden uitbetaald aan de cedent, die heeft toegezegd de bedragen te
zullen doorstorten op de boedelrekening.

Toelichting

01-06-2021
13

In de verslagperiode heeft de curator contact gehad met de boekhouder
omtrent de gedane aangiften die zullen leiden tot een aanbetaling op de
schikking middels aan de boedel overdragen fiscale vorderingen. Uitbetaling
aan de boedel heeft vooralsnog echter niet plaatsgevonden.

Toelichting

01-09-2021
14

In de verslagperiode heeft de curator contact gehad met de boekhouder en de
belastingdienst omtrent de gedane aangiften die zullen leiden tot een
aanbetaling op de schikking middels aan de boedel overdragen fiscale
vorderingen. Uitbetaling aan de boedel heeft vooralsnog niet plaatsgevonden.

Toelichting

01-12-2021
15

Uitbetaling aan de boedel heeft vooralsnog niet plaatsgevonden.

Toelichting

01-03-2022
16

De boedel heeft nog geen betaling mogen ontvangen.

Toelichting
Uitbetaling aan de boedel heeft niet plaatsgevonden. De curator heeft er
geen vertrouw en meer in dat enige teruggaaf door de belastingdienst zal
w orden gedaan aan Being Indian B.V. De curator heeft bovendien vernomen
dat de bestuurder van gefailleerde is overleden. De curator gaat over tot
afw ikkeling van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

01-06-2022
17

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

01-06-2018
1

In onderzoek.

In onderzoek

02-09-2019
6

Toelichting
Vooralsnog is niet gebleken van paulianeuze rechtshandelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de administratie van gefailleerde nog niet ontvangen.

01-06-2018
1

De curator zal thans inventariseren w elke administratie ontbreekt.

03-09-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Innemen administratie en uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

01-06-2018
1

Inventariseren administratie en uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

03-09-2018
2

Formaliseren schikking bestuur en vragenronde naar aanleiding van het
boekenonderzoek.

03-12-2018
3

Afronden vragenronde naar aanleiding van het boekenonderzoek en toezien
naleving schikking.

01-03-2019
4

Aanmanen bestuur ten aanzien van de vragenronde en toezien naleving
schikking.

03-06-2019
5

De curator beraadt zich thans op het nemen van maatregelen ten aanzien van
de niet-nakoming van de schikking.

02-09-2019
6

Afw achten uitbetaling belastingdienst.

01-06-2021
13

Afw achten uitbetaling belastingdienst.

01-09-2021
14

Uitbetaling aan de boedel heeft niet plaatsgevonden. De curator heeft er
geen vertrouw en meer in dat enige teruggaaf door de belastingdienst zal
w orden gedaan aan Being Indian B.V. De curator heeft bovendien vernomen
dat de bestuurder van gefailleerde is overleden. De curator gaat over tot
afw ikkeling van het faillissement.

01-06-2022
17

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 168.516,00

01-06-2018
1

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00

01-06-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

01-06-2018
1

10

03-09-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 29.864,52

01-06-2018
1

€ 149.969,00

03-09-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vermoedelijk zal het faillissement w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

03-12-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Registratie crediteuren.

03-12-2018
3

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

01-06-2018
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

01-06-2018
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

01-06-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

01-06-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek w aarde handelsnamen, inning niet-gestort aandelenkapitaal,
innemen administratie en uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

01-06-2018
1

Inning niet-gestort aandelenkapitaal, inventarisatie administratie en uitvoeren
rechtmatigheidsonderzoek.

03-09-2018
2

Formaliseren getroffen schikking en vragenronde bestuur naar aanleiding van
het boekenonderzoek.

03-12-2018
3

Toezien naleving schikking en afronding van de vragenronde naar aanleiding
van het boekenonderzoek.

01-03-2019
4

Afw achten reactie Omi, aanmanen bestuur ten aanzien van de vragenronde en
toezien naleving schikking.

03-06-2019
5

De curator zal zich beraden op het nemen van rechtsmaatregelen ten aanzien
van de niet-nakoming van de met het bestuur getroffen schikking.

02-09-2019
6

Nadere bespreking bestuur omtrent naleving c.q. aanpassing schikking.

29-11-2019
7

Afw achten aanbetaling schikking.

02-06-2020

9
Contact met de boekhouder en de belastingdienst.

01-09-2020
10

Contact met de boekhouder en de belastingdienst.

01-06-2021
13

Contact met de boekhouder en de belastingdienst.

01-09-2021
14

Contact met de boekhouder en de belastingdienst.

01-12-2021
15

Afw ikkeling faillissement.

01-06-2022
17

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

01-06-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
1-9-2022

01-06-2022
17

10.4 Werkzaamheden overig
Zie Plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

01-06-2018
1

