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Algemene gegevens
Naam onderneming
IOC Le Perroquet B.V.

10-09-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IOC Le Perroquet
B.V.,
statutair gevestigd te Schoonhoven, kantoorhoudende aldaar aan de
Lopikerplein 2a (2871 AN),
bezoekadres: W addenoijenlaan 183 te 4006 AB Tiel,
KvK: 74057502

10-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Het geven van studie- en huisw erkbegeleiding, algemene begeleiding bij
vorming en onderw ijs.

10-09-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Er is geen jaarrekening over het boekjaar 2019 c.q. w inst- en verliesrekening
opgemaakt.

10-09-2020
1

Inmiddels zijn w el de gerealiseerde omzet en de in 2019 gemaakte kosten
bekend. Deze bedragen respectievelijk € 45.217,50 en € 47.998,27.

10-12-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

10-09-2020
1

Boedelsaldo
€ 49.162,96

10-12-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo is in deze verslagperiode ontstaan door ontvangst van het
creditsaldo van de bankrekening van gefailleerde en ontvangst van de netto
verkoopopbrengst van de vakantiew oning van de bestuurder, op w elke
vakantiew oning door de curator een hypotheekrecht w as gevestigd. In deze
w ordt verw ezen naar hetgeen is vermeld onder 7.5.
€ 104.238,37

10-03-2021
3

Toelichting
Het boedelsaldo is vermeerderd met de netto verkoopopbrengst van de
w oning van de bestuurder, op w elke w oning door de curator een
hypotheekrecht w as gevestigd. Het boedelsaldo is verminderd met door de
boedel verschuldigde kosten, w aaronder notariskosten in het kader van het
gevestigde hypotheekrecht.
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1
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10-12-2020
2
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10-03-2021
3
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29-04-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

31 uur 4 min

2

40 uur 9 min

3

12 uur 36 min

4

7 uur 54 min

totaal

91 uur 43 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen
w orden ontleend.

10-09-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 20 februari 2019. Op 11 juni 2020 is in het
Handelsregister geregistreerd dat gefailleerde is ontbonden en is opgehouden
te bestaan omdat geen bekende baten meer aanw ezig zijn met ingang van 1
mei 2020. Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde w as/is mevrouw
J.G. Michelsen.
Er is geen Raad van Commissarissen ingesteld. De statuten van gefailleerde
bevatten niet de verplichting dit orgaan in te stellen.

10-09-2020
1

Gefailleerde is opgericht op 20 februari 2019. Op 11 juni 2020 is in het
Handelsregister geregistreerd dat gefailleerde is ontbonden en is opgehouden
te bestaan omdat geen bekende baten meer aanw ezig w aren met ingang van
1 mei 2020. Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is mevrouw
J.G. Michelsen.
Er is geen Raad van Commissarissen ingesteld. De statuten van gefailleerde
bevatten niet de verplichting dit orgaan in te stellen.

10-12-2020
2

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

10-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
Inventarisatie vindt plaats met betrekking tot eventueel nog lopende
verzekeringen.

10-09-2020
1

Verslag 2:
Voor zover de curator bekend bestaan er geen lopende verzekeringen
afgesloten door gefailleerde.

10-12-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde hield kantoor in een pand hetw elk gehuurd w erd door mevrouw
Michelsen in privé. Voor zover de curator bekend is tussen gefailleerde en
mevrouw Michelsen geen schriftelijke huurovereenkomst gesloten. De
huurpenningen w erden w el door gefailleerde aan de verhuurder voldaan.

10-09-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming van de B.V. richtte zich op het geven van studie- en
huisw erkbegeleiding, alsmede begeleiding bij vorming en onderw ijs. Deze
onderneming w erd voordien door mevrouw Michelsen gedreven in de vorm van
een eenmanszaak (KvK-nummer: 11028297).
In het Handelsregister w ordt vermeld dat op 11 juni 2020 is geregistreerd dat
de ontbonden rechtspersoon is opgehouden te bestaan, omdat geen bekende
baten meer aanw ezig zijn met ingang van 1 mei 2020. Naar de curator heeft
begrepen zou op laatstgenoemde datum een ontbindingsbesluit zijn genomen
door de aandeelhoudersvergadering. Althans, dat laatste w ordt vermeld in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Mevrouw Michelsen heeft de
curator echter medegedeeld zich het nemen van het aandeelhoudersbesluit
niet te herinneren. Zij is geruime tijd ziek gew eest en eerst recent hersteld.

10-09-2020
1

Ondanks het feit dat de vennootschap is ontbonden (middels een zogenaamde
turboliquidatie) heeft de Rechtbank het faillissement van de vennootschap
uitgesproken, omdat er een (potentiële) bate voor de vennootschap bestaat,
w aardoor de vennootschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 5 BW
ter vereffening van die claim blijft voortbestaan. Gedacht kan daarbij w orden
aan een claim richting bestuurder ex artikel 2:248 BW , w aarvan de aanvrager
van het faillissement heeft te kennen gegeven van mening te zijn dat een
dergelijke claim moest w orden geacht te bestaan.
Het faillissement is aangevraagd door een (ex-)w erknemer, die op 1 oktober
2019 voor onbepaalde tijd in dienst is getreden bij de vennootschap. Door de
vennootschap zijn vanaf de aanvang van het dienstverband het salaris en
overige emolumenten niet aan de (ex-)w erknemer voldaan. Althans, dat is de
stelling van de (ex-)w erknemer.
Verslag 2:
Na onderzoek door de curator is hij tot het oordeel gekomen dat het
faillissement is veroorzaakt door onbehoorlijk bestuur. In deze w ordt
verw ezen naar het gestelde onder 7.5.

10-12-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

10-09-2020
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren 2 w erknemers in dienst, w aaronder mevrouw Michelsen
zelf. Voor het overige w erd gebruik gemaakt van oproepkrachten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
10-09-2020
1

Toelichting
N.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

24-9-2020

10

voor zover rechtens vereist heeft de curator alsnog de eventueel
bestaande arbeidsovereenkomsten met de oproepkrachten
opgezegd.

20-8-2020

2

totaal

12

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-09-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaresse van een onroerende zaak

10-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

10-09-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 9.000,00

meubilair en computers

€ 1.000,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 10.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikte over beperkte meubilair en computers.
Mevrouw Michelsen heeft de activa van gefailleerde tezamen met de goodw ill
overgenomen van de boedel voor een bedrag van € 10.000,00 exclusief BTW .
Zij zal de onderneming van gefailleerde voortzetten binnen haar
eenmanszaak.

10-09-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de verkoopopbrengst van het meubilair rust het bodemvoorrecht van de
fiscus.

10-09-2020
1

Op de verkoopopbrengst van het meubilair en de computers rust het
bodemvoorrecht van de fiscus.

10-12-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-09-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

10-09-2020
1

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

10-09-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verw ezen w ordt naar het hiervoor gestelde sub 3.3.

3.9 Werkzaamheden andere activa

10-09-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-09-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft de curator bericht dat er geen vorderingen op debiteuren
meer openstaan.

10-09-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-09-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij de KNAB Bank. De curator onderzoekt of er nog
sprake is van enig creditsaldo.

Toelichting vordering van bank(en)
Het creditsaldo per datum faillissement op de bankrekening van gefailleerde
bedroeg € 7,60 en is ontvangen op de faillissementsrekening.

10-09-2020
1

10-12-2020
2

5.2 Leasecontracten
Er bestond een leaseovereenkomst voor een Peugeot 208 met kenteken
08-XVB-03. Deze leaseovereenkomst is voor de ontbinding van de
vennootschap overgezet op naam van mevrouw Michelsen.

10-09-2020
1

Verslag 2:
Deze leaseovereenkomst is afgesloten kort voor faillissementsdatum en betrof
financial lease. Gezien het feit dat de leaseovereenkomst kort voor
faillissementsdatum is afgesloten vertegenw oordigde deze overeenkomst voor
de boedel geen w aarde.

10-12-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

10-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

10-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

10-09-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

10-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

10-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- onderzoek banksaldo

10-09-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-12-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van gefailleerde is na faillissementsdatum niet voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging

10-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

10-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

10-09-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verw ezen w ordt naar het gestelde sub 3.3. Mevrouw Michelsen heeft de
goodw ill en overige activa van gefailleerde overgenomen zodat zij de
onderneming van gefailleerde kan voortzetten binnen haar eenmanszaak.

10-09-2020
1

6.5 Verantwoording
Verw ezen w ordt naar het gestelde sub 3.3.

10-09-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Verw ezen w ordt naar het gestelde sub 3.3. De verkoopopbrengst van
€ 10.000,00 exclusief BTW is niet betaald door mevrouw Michelsen. Zij had
daartoe niet de financiële middelen. Tot zekerheid van de betaling van de
koopsom heeft de curator een recht van hypotheek bedongen op de
onroerende zaken, die mevrouw Michelsen in eigendom toebehoren.

10-09-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

10-09-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De w erkzaamheden zijn afgerond.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

10-09-2020
1

De curator beschikt slechts over een (klein) gedeelte van de fysieke
administratie. Er is geen jaarrekening of w inst- en verliesrekening opgemaakt
over 2019.

10-09-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Er is geen jaarrekening opgemaakt over 2019.

10-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond
daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

10-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 1,00.

10-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Toelichting
De eerste bevindingen van de curator zijn in een gesprek met mevrouw
Michelsen bevestigd, te w eten dat mevrouw Michelsen haar taak als
bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak is van
het faillissement. Tot die conclusie is de curator onder andere gekomen op
grond van de navolgende omstandigheden:
- de administratie is gedurende het bestaan van de vennootschap niet, althans
volstrekt onvoldoende bijgehouden;
- er is geen jaarrekening 2019 opgesteld;
- w erknemers zijn niet aangemeld bij de Belastingdienst, noch zijn ter zake die
arbeidsovereenkomsten belastingen en premies w erknemersverzekeringen
afgedragen;
- indien bij mevrouw Michelsen een goed financieel inzicht/overzicht had
bestaan, dan had zij de onderneming van de vennootschap veel eerder
(moeten) beëindigd(en);
- als gevolg van het financieel onvermogen van de vennootschap is aan de (ex)w erknemer het salaris en de overige emolumenten niet voldaan vanaf
aanvang van haar dienstverband (1 oktober 2019).
De (ex-w erknemer) heeft uiteindelijk het faillissement van de vennootschap
aangevraagd;
- er zijn door mevrouw Michelsen geen belastingaangiften (LB en OB) verzorgd,
met als gevolg dat per heden volstrekt onduidelijk is w at de omvang van de
schuld is van de vennootschap jegens de Belastingdienst;
- als gevolg van de w ijze van administratie voeren is per heden ook volstrekt
onduidelijk w elke premies w erknemersverzekeringen zijn verschuldigd jegens
Belastingdienst/UW V.
Mevrouw Michelsen heeft evenw el ook andere redenen aangevoerd, die het
faillissement hebben veroorzaakt. In de periode van september 2108 tot en
met december 2019 heeft mevrouw Michelsen een zeer slechte

10-09-2020
1

ver(stand)houding gehad met haar ex-partner. Nadat zij deze relatie had
beëindigd, is zij opgevangen door vrienden en kennissen en heeft zij daar
lange tijd doorgebracht om te herstellen. Op dat moment w as zij niet in staat
voldoende aandacht aan de onderneming van de vennootschap te besteden.
Gezien zijn bevindingen heeft de curator mevrouw Michelsen te kennen
gegeven dat hij aanleiding ziet haar aansprakelijk te stellen op grond van het
bepaalde in artikel 2:248 BW en in dat kader is de curator met haar in overleg
getreden over het vestigen van hypotheekrechten op beide haar in eigendom
toebehorende onroerende zaken, zulks tot zekerheid voor de vordering van de
boedel uit hoofde van die aansprakelijkheidstelling, w aarvan de hoogte nog
nader dient te w orden bepaald, en uit hoofde van de overname van de activa
van gefailleerde ten bedrage van € 10.000,00 exclusief BTW . Mevrouw
Michelsen heeft te kennen gegeven daarmee in te kunnen stemmen.
De hypotheekrechten zijn op 1 september 2020 gevestigd voor een bedrag
van € 171.600,00 (€ 132.000,00, vermeerderd met kosten ad € 39.600,00).
Ja

10-12-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
In de met mevrouw Michelsen gesloten overeenkomst betreffende de door de
curator met haar gemaakte afspraken in het kader van de
bestuurdersaansprakelijkheid, is vastgelegd dat de curator en mevrouw
Michelsen in de maand december 2020 met elkander in overleg treden over de
omvang van de aansprakelijkheid. Inmiddels heeft de curator aan mevrouw
Michelsen te kennen gegeven haar aansprakelijk te houden voor het totale
deficit, gezien de geconstateerde feiten. Mevrouw Michelsen heeft met die
conclusie ingestemd en in dat kader is afgesproken dat in de maand januari
2021 opdracht zal w orden gegeven aan een makelaar tot verkoop van haar
w oning, zulks om zodoende met de overw aarde het restant van het aan de
boedel verschuldigde bedrag (restant-deficit) te kunnen voldoen.
De verkoop van de vakantiew oning heeft namelijk inmiddels plaatsgevonden,
w aarmee een netto opbrengst is gerealiseerd van € 49.155,36. Van deze
opbrengst is € 10.000,00 aangew end ter zake de betaling van de koopsom
voor het meubilair, de computers en de goodw ill, zodat nog een bedrag van €
39.155,35 resteert om aan te w enden voor het deficit.
Ja

10-03-2021
3

Toelichting
Verslag 3
De verkoop van de w oning van de bestuurder heeft deze verslagperiode
plaatsgevonden, w aarmee een netto opbrengst is gerealiseerd van €
56.723,50, w elk bedrag eveneens zal w orden aangew end ter dekking van het
deficit.
Ja
Toelichting
Verslag 4/Eindverslag:
De curator heeft aan mevrouw Michelsen te kennen gegeven haar
aansprakelijk te houden voor het totale deficit, gezien de geconstateerde
feiten. Mevrouw Michelsen heeft met die conclusie ingestemd en op grond
hiervan gelden ter beschikking gesteld ter dekking van het deficit.
Op 10 mei 2021 zal de verificatievergadering plaatsvinden. Aan de
crediteuren zal een uitkering van 100% kunnen w orden gedaan. Na uitkering

29-04-2021
4

aan de crediteuren zal van het door mevrouw Michelsen ter beschikking
gestelde bedrag resteren een bedrag van ongeveer € 20.000,00, w elk
restantbedrag aan mevrouw Michelsen zal w orden terugbetaald na
afw ikkeling van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-09-2020
1

Toelichting
Onderzoek vindt plaats.
Nee

10-12-2020
2

Toelichting
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek in de administratie;
- onderzoek paulianeus handelen.

10-09-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-12-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
€ 1.684,80
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Mouthaan, Y. (loonvordering): € 1.684,80.
Het UW V heeft de curator bericht mevrouw Mouthaan en de oproepkrachten
niet aan te merken als w erknemers van gefailleerde. Voor hen zijn geen
premies afgedragen ter zake Sociale Verzekeringsw etten en een
dienstverband is niet bekend bij de Belastingdienst. Het UW V heeft op grond
hiervan bericht niet over te zullen gaan tot betaling aan enige "w erknemer"
van een uitkering en zal ter zake ook geen vordering indienen in het
faillissement.

10-09-2020
1

10-12-2020
2

Toelichting
Salaris en verschotten curator: p.m.

10-03-2021
3

Mevrouw Y. Mouthaan heeft bezw aar gemaakt tegen de beslissing van het
UW V haar niet aan te merken als w erknemer van gefailleerde. Het UW V heeft
hierop beslist mevrouw Mouthaan alsnog aan te merken als w erknemer van
gefailleerde, echter tot de datum van de turboliquidatie, zijnde 1 mei 2020. De
curator heeft dit standpunt van het UW V overgenomen. Op grond van dit
ingenomen standpunt is de arbeidsovereenkomst van mevrouw Mouthaan
derhalve reeds voor datum faillissement geëindigd, zodat de boedelvordering
hiermede is komen te vervallen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 26.400,00

10-09-2020
1

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting en loonbelasting ad in totaal € 26.400,00.
€ 19.120,00

10-12-2020
2

Toelichting
Tegen de aanslagen omzetbelasting is bezw aar gemaakt door de curator,
omdat gefailleerde niet BTW -plichtig is. De aanslagen zijn op nihil gesteld.
De vordering van de Belastingdienst per heden ter zake loonbelasting
bedraagt in totaal € 19.120,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator is in afw achting van de vorderingen van het UW V.

Toelichting
Het UW V heeft de curator bericht mevrouw Mouthaan en de oproepkrachten
niet aan te merken als w erknemers van gefailleerde. Voor hen zijn geen
premies afgedragen ter zake Sociale Verzekeringsw etten en een
dienstverband is niet bekend bij de Belastingdienst. Het UW V heeft op grond
hiervan bericht niet over te zullen gaan tot betaling aan enige "w erknemer"
van een uitkering en zal ter zake ook geen vordering indienen in het
faillissement.
€ 9.590,03
Toelichting
Het UW V heeft de loonverplichtingen overgenomen tot de datum van de
turboliquidatie, zijnde 1 mei 2020.
De vordering van het UW V ex artikel 66 lid 3 W W bedraagt € 1.594,61.
De vordering van het UW V ex artikel 3: 288e BW bedraagt € 7.995,42.

8.4 Andere pref. crediteuren

10-09-2020
1

10-12-2020
2

29-04-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Kosten faillissementsaanvrage: p.m.
De aanvrager van het faillissement, (ex-)w erknemer van gefailleerde, heeft
tevens een (loon)vordering op gefailleerde. De curator is in afw achting van de
opgave door de (ex-)w erknemer van de exacte omvang van haar vordering.
€ 18.548,84

10-09-2020
1

10-12-2020
2

Toelichting
De vordering ter zake de faillissementsaanvrage bedraagt € 262,64.
De netto loonvordering van de aanvraagster (mevrouw Y. Mouthaan) bedraagt
€ 18.286,20.
€ 9.576,84

10-03-2021
3

Toelichting
De vordering ter zake de faillissementsaanvrage bedraagt € 262,64.
De netto loonvordering van de aanvraagster (mevrouw Y. Mouthaan) bedraagt
per heden € 9.314,20, w aarbij verw ezen w ordt naar het hiervoor gestelde sub
8.1. De oorspronkelijke loonvordering van mevrouw Y. Mouthaan is thans
verminderd met de uitkering van het UW V aan haar w egens betalingsonmacht
van gefailleerde.
Betw iste preferente vordering:
De loonvordering inclusief vakantiegeld van mevrouw Mouthaan betreffende de
periode 1 mei 2020 tot en met 20 september 2020 ten bedrage van € 7.868,02
w ordt door de curator betw ist (zie het hiervoor gestelde sub 8.1).
€ 9.501,84

29-04-2021
4

Toelichting
De vordering ter zake de faillissementsaanvrage bedraagt € 262,64.
De netto loonvordering van de aanvraagster (mevrouw Y. Mouthaan)
bedraagt per heden € 6.739,20, w aarbij verw ezen w ordt naar het hiervoor
gestelde sub 8.1. De oorspronkelijke loonvordering van mevrouw Y.
Mouthaan is thans verminderd met de uitkering van het UW V aan haar
w egens betalingsonmacht van gefailleerde.
Ter zake de eerder betw iste preferente vordering van mevrouw Mouthaan
heeft de curator, met instemming van de rechter-commissaris een minnelijke
regeling bereikt, w aarbij een resterende netto loonvordering is toegekend
van € 2.500,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Tot op heden hebben zich geen concurrente crediteuren gemeld bij de curator.
De curator heeft een opgave gevraagd van de overige vordering(en) w elke de
(ex-)w erknemer (aanvrager van het faillissement) heeft op gefailleerde.
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10-09-2020
1

10-12-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Tot op heden hebben zich geen concurrente crediteuren gemeld bij de curator.
€ 18.960,43

10-09-2020
1

10-12-2020
2

Toelichting
De nog aan de oproepkrachten te betalen vergoedingen zijn door de curator
geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daarover kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraak w orden
gedaan.

10-09-2020
1

De verw achting is dat alle crediteuren in het faillissement integraal zullen
kunnen w orden voldaan.

10-12-2020
2

Verslag 4/Eindverslag:
Op 10 mei 2021 zal een pro forma verificatievergadering plaatsvinden. Aan de
crediteuren zal een uitkering van 100% kunnen w orden gedaan.

29-04-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren.

10-09-2020
1

Controleren vorderingen.

10-12-2020
2

Verifiëren vorderingen.

29-04-2021
4

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

10-09-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

10-09-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

10-09-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

10-09-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in eerste instantie richten op het verder inventariseren van
diverse zaken. Daarnaast zal de curator zich in de komende verslagperiode
bezighouden met de w erkzaamheden hieronder nader genoemd onder 10.4.

10-09-2020
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de
w erkzaamheden hieronder nader genoemd onder 10.4.

10-12-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 18 maanden.

10-09-2020
1

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 15 maanden.

10-12-2020
2

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 6 maanden.

10-03-2021
3

Verslag 4/Eindverslag:
Op 10 mei 2021 vindt de pro forma verificatievergadering plaats. Na verificatie
van de vorderingen zal tot verdere afw ikkeling van het faillissement w orden
overgegaan.

29-04-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- inventariseren crediteuren;
- inventariseren verzekeringen;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen.

10-09-2020
1

- incasseren restant vordering op mevrouw Michelsen;
- voorbereiden en houden verificatievergadering;
- afw ikkelen faillissement.

10-12-2020
2

- voorbereiden en houden verificatievergadering;
- afw ikkelen faillissement.

10-03-2021
3

Geen.

29-04-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

