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Algemene gegevens
Naam onderneming
Karin de Zoete Gew ichtskliniek Rotterdam B.V.

14-06-2018
3

Gegevens onderneming
Karin de Zoete Gew ichtskliniek Rotterdam B.V. is opgericht op 30 mei 2015 en
is gevestigd
aan het W eena-Zuid 152-154 te Rotterdam.

Activiteiten onderneming

14-06-2018
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Activiteiten onderneming
Curanda dreef een kliniek dat zich specialiseerde in medisch verantw oord
afvallen, een
combinatie van dieet en bij de kliniek verkrijgbare preparaten. Cliënten kregen
een dieetadvies op maat en w erden regelmatig persoonlijk begeleid bij het
afvaltraject. Dit traject w as kosteloos in samenhang met de afname van
afslankpreparaten.
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De activiteiten in het handelsregister w orden als volgt omschreven:
- Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en
alternatieve
genezers.
- Het adviseren op het gebied van strategische planning, de projectmatige
uitvoering daarvan en interim management, alsmede het adviseren op het
gebied van gew ichtsregulering en de koop en verkoop van met name doch niet
uitsluitend artikelen op het gebied van lichaamsverzorging in de ruimste zin
des w oords, zoals voedingssupplementen en beautyartikelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 314.689,00

€ -46.732,00

2015

€ 366.762,00

€ -46.046,00

€ 266.458,00

2016

€ 361.261,00

€ -238.395,00

€ 26.707,00

Toelichting financiële gegevens
De curator merkt op dat de jaarrekening 2016 is vastgesteld op 3 november
2017 en dat
uitgegaan is van liquidatiew aarde van de activa. Het negatief resultaat vloeit
met name voort uit de afw aardering van een vordering op De Zoete Holding
B.V. van € 220.498. W ordt deze afw aardering buiten beschouw ing gelaten,
dan w as sprake van een verlies over 2016 van € 17.897.
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Na juni 2017 is de boekhouding niet meer verw erkt in het
boekhoudprogramma. W el is
handmatig aangifte OB gedaan.

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

Boedelsaldo

14-06-2018
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Boedelsaldo
14-06-2018
3

Boedelsaldo
€ 12.195,50

13-09-2018
4

Boedelsaldo
€ 12.726,52

13-12-2018
5

Boedelsaldo
€ 13.762,90

Verslagperiode
14-06-2018
3

van
15-3-2018
t/m
13-6-2018

13-09-2018
4

van
14-6-2018
t/m
12-9-2018

13-12-2018
5

van
13-9-2018
t/m
12-12-2018

14-03-2019
6

van
13-12-2018
t/m
13-3-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

11,60 uur

4

7,80 uur

5

16,20 uur

6

7,70 uur

totaal

43,30 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal aantal uren: 96,40 uur

14-06-2018
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Totaal aantal uren: 104,20

13-09-2018
4

Totaal aantal uren: 120,40

13-12-2018
5

Totaal aantal uren: 128,10

14-03-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is de enkele dagen na curanda
gefailleerde
De Zoete Holding B.V. Enig aandeelhouder van De Zoete Holding B.V. is
Stichting
Administratiekantoor De Zoete Holding B.V. en enig bestuurder is mevrouw K.A.
de Zoete. Mr. Bow mer is tevens tot curator van De Zoete Holding B.V.
benoemd.
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Onder De Zoete Holding hangen tevens tw ee 100 % dochters, Karin De Zoete
Gew ichtsklinieken Arnhem B.V. en Karin de Zoete Gew ichtsklinieken Haarlem
B.V. Dit
betreffen tw ee inmiddels gesloten filialen van de gew ichtskliniek. Deze
vennootschappen zijn
enige dagen na curanda eveneens gefailleerd met benoeming van dezelfde
curator.
Tot 2013 w as tevens de vennootschap Karin De Zoete W ebw inkel B.V. een 100
% dochter
van De Zoete Holding B.V. Deze vennootschap, hierna "W ebw inkel" is
vervolgens
overgedragen aan Karin De Zoete B.V., een andere vennootschap van
mevrouw De Zoete en
is thans niet gefailleerd.

1.2 Lopende procedures
Curanda w as niet verw ikkeld in lopende procedures, w el had zij een juridisch
geschil met een
van haar w erkneemsters, maar dat is gezien het faillissement niet tot een
procedure gekomen.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Curanda zou de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen hebben gesloten. De
curator is niet
bekend of deze nog dekking boden per datum faillissement.
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Verslag 2: De lopende verzekeringen zijn door de curator beëindigd.

1.4 Huur
Curanda huurt haar bedrijfspand aan het W eena-Zuid 152-154 te Rotterdam.
De eigenaar
heeft een nieuw e huurder en er zijn afspraken gemaakt over het versneld
opleveren van het
pand.

14-06-2018
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Verslag 2: De oplevering heeft op 2 januari plaatsgevonden. De verhuurder
w as bereid
om de boedel een vergoeding te voldoen voor het versneld opleveren van €
850,-- ex
BTW .
Inmiddels heeft de verhuurder de door curanda gestelde huurw aarborg geïnd
en in mindering gebracht op de huurschuld.

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder gelegen in
gezondheidsproblemen
die zijn ontstaan na een ernstig auto ongeluk in 2014. De bestuurder is
sindsdien aan een
rolstoel gekluisterd en recent is sprake gew eest van een verdere
verslechtering van haar
gezondheidstoestand, w aardoor zij zich genoodzaakt ziet om haar activiteiten
te staken.
De bestuurder heeft de curator het volgende beeld geschetst van de
onderneming.
Karin de Zoete heeft zich sinds de aanvang van de activiteiten ontw ikkeld tot
een bekend merk
op het gebied van afslanken. De bestuurder w as een bekend gezicht op TV en
in de landelijke
media en de eerste jaren ging het echt heel goed met de onderneming. Door
TV optredens
stroomden de klanten binnen. In deze periode w erd de formule ook uitgebreid
met tw ee
aanvullende filialen in Haarlem en Arnhem. In 2013 bleek echter dat deze
uitbreiding te
ambitieus w as en w erden er maatregelen genomen om de kosten te beperken.
Tw ee
personeelsleden uit Arnhem zijn naar Rotterdam overgeplaatst. Voor zover de
curator
vooralsnog heeft kunnen nagaan, heeft voornamelijk curanda de kosten van
reorganisatie
gedragen.
Op het moment van het auto ongeluk in 2014 w as de bestuurder doende haar
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nieuw e
W ebw inkel formule uit te rollen. Deze activiteiten w erden zelfstandig
gefinancierd en derhalve
is de vennootschap onder een andere Holding gehangen. De w ebw inkel
opereerde vanuit het
pand van curanda (op nr. 152) en is nog steeds actief.
De curator is doende de oorzaken van het faillissement te onderzoeken. Er lijkt
op voorhand
een grote verw evenheid tussen de verschillende entiteiten. Zo w ordt de
domeinnaam, die op
de oude naam van De Zoete Holding B.V. is geregistreerd, zow el door curanda
als door de
W ebw inkel gebruikt, w ordt voor beide vennootschappen hetzelfde
telefoonnummer gebezigd
en w as er voor het overige uitw isseling van personeel voor de verschillende
taken binnen de
kliniek en de w ebw inkel. Dit maakt de situatie vooralsnog niet bepaald
overzichtelijk.
Verslag 2: Nader onderzoek van de curator w ijst er op dat het besturen van
afstand voor
het bedrijfsmodel van curanda niet geschikt w as. De ondernemingen zijn
gebouw d op
de 'personal branding' van Karin de Zoete, en met name haar prominente
aanw ezigheid
als mediapersoonlijkheid. Op het moment dat zij niet regelmatig aanw ezig
w as, had dit
niet alleen gevolgen voor de omzet, maar ook voor de activiteit op de
w erkvloer.
De bestuurder probeerde het personeel te sturen door een veelheid van
instructies,
targets, vermaningen etc., veelal via e-mail. De curator kan zich voorstellen dat
dit op
den duur aan beide kanten w revel gaf, enerzijds omdat de bestuurder vond
dat deze
niet voldoende opgevolgd w erden en anderzijds omdat het personeel hierdoor
gedemotiveerd raakte. Acties als het intrekken van vakanties en laat
uitbetalen van
vakantiegeld omdat er niet genoeg omzet w erd gedraaid, dragen over het
algemeen niet
bij tot een goede w erksfeer.
Een ander oorzaak van het faillissement kan gevonden w orden in de hoge
vaste lasten.
Het pand lag op een A-locatie aan het W eena te Rotterdam en bovendien w as
curanda
ruim behuisd. Er is zelfs ruimte bijgehuurd door curanda voor de
w ebw inkelactiviteiten.
De curator vraagt zich af of dit, ook zonder intrede van spijtige privé
omstandigheden, w el bedrijfseconomisch verantw oord w as.
Er bleek inderdaad sprake van een grote verw evenheid van de activiteiten van
de
klinieken en w ebw inkel. De curator is nog doende te onderzoeken of dit
invloed heeft
gehad op het faillissement.

Verslag 3: Het oorzakenonderzoek is nog gaande. De curator heeft pas begin
juni nadere informatie van de bestuurder ontvangen.
Verslag 4: Het nader onderzoek van de curator w ijst uit dat de klinieken in
Haarlem en Arnhem reeds in 2012 zw aar verlieslatend w aren en dat dit op den
duur een w issel heeft getrokken op curanda. In 2013 zette zich reeds een
aanzienlijke daling in het resultaat bij curanda in van 174.000 naar 20.000.
Vanaf 2014 is door curanda verlies geleden.

13-09-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
14-06-2018
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Personeelsleden
3
Naar de mening van de curator w aren er ten tijde van het faillissement 3
personeelsleden in
dienst. De bestuurder is van mening dat één personeelslid reeds eerder
ontslag heeft genomen
na een incident w aarbij een geldbedrag zou zijn ontvreemd binnen de kliniek.
De curator acht dit standpunt echter onvoldoende juridisch houdbaar.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
14-06-2018
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Personeelsleden
5
Er w aren in het jaar voor faillissement 5 w erknemers in dienst. Tw ee
w erknemers zijn voor
faillissement afgevloeid bij afloop na het einde van contracten voor bepaalde
tijd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-11-2017

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft op verzoek van het UW V een oordeel gegeven over het
geschil tussen de
bestuurder en een w erkneemster omtrent het al dan niet hebben genomen
van ontslag. De
curator heeft de nodige tijd besteed aan het beoordelen van de standpunten
van de bestuurder
en de w erkneemster, alsmede de stukken van de advocaat van de
w erkneemster.
0,00 uur

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 5.789,00

totaal

€ 5.789,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

14-06-2018
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator is doende met het opzetten van een veiling om het pand zo spoedig
mogelijk te
kunnen ontruimen.

14-06-2018
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Verslag 2: De inventaris is inmiddels geveild en heeft een opbrengst van €
5.789 ex BTW
opgeleverd. Er staan nog tw ee apparaten bij een derde partij in het oosten
van het land,
die ten tijde van het faillissement daar ter reparatie w aren gebracht. Er w ordt
thans
bezien hoe deze met zo min mogelijke kosten kunnen w orden verkocht.
Verslag 3: De cavitatie apparaten (voor het plaatselijk verminderen van
vetw eefsel) zijn recent opgehaald omdat verkoop op locatie bij de reparateur
niet vlotte. Een apparaat is niet in w erkende staat. Deze zullen binnenkort
meegenomen w orden in een daarvoor geschikte veiling.
De apparaten zijn recent geveild. De definitieve opbrengst w ordt binnenkort op
de faillissementsrekening verw acht.

13-09-2018
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De veiling is afgerond en de opbrengst van € 775,37 na veilingkosten is op de
boedelrekening ontvangen.

13-12-2018
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bedrijfsmiddelen zijn verpand aan de ING Bank. Er is gezien het
bodemvoorrecht nog
geen boedelbijdrage met de bank bedongen.
De curator heeft een boedelbijdrage van € 850 ex BTW bedongen met de
verhuurder voor het
versneld opleveren van het pand per 2 januari 2018.

14-06-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het pand is vrijw el geen voorraad meer aanw ezig. Voor zover er enige
sprake is van voorraad, dan w ordt dit in de veiling meegenomen.

14-06-2018
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Verslag 3: De curator heeft de voorraadadministratie opgevraagd en recent
ontvangen. De voorraadadministratie is echter niet op orde, w aardoor niet te
controleren is w at de eindvoorraad zou moeten zijn. De bestuurder verklaart
dit enerzijds door slordigheid van het personeel en anderzijds omdat een
personeelslid zaken zou hebben ontvreemd. Dit laatste is echter naar het
oordeel van de curator niet aan te tonen.
Verslag 4: De curator heeft nogmaals verzocht om verduidelijking van de
voorraadadministratie en de toerekening van voorraad aan enerzijds de
W ebw inkel en anderzijds curanda.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

13-09-2018
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Adressenbestand

€ 2.000,00

W ebsite/ domeinnaam

€ 2.500,00

totaal

€ 4.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft interesse van verschillende partijen ontvangen voor
overname van
online activiteiten en klantenbestanden. De curator heeft onderzoek gedaan
naar de
eigendomsverhoudingen, nu de w ebsite gebruikt w erd door zow el de
W ebw inkel (een
andere B.V.) als curanda. De domeinnaam bleek aan De Zoete Holding toe te
behoren.
De w ebsite is betaald door curanda. De betaalplatform op de w ebsite is w eer
van de
W ebw inkel. Een eenduidige rechthebbende is er derhalve niet. Ter voorkoming
van
geschillen en om de exploitatie van de W ebw inkel te kunnen voortzetten, is
overeenstemming bereikt met Karin de Zoete W ebw inkel B.V. over overdracht
van het
domeinnaam en de w ebsite. De opbrengst is gelijk verdeeld over curanda en
De Zoete
Holding. Deze transactie heeft voor de boedel € 2.500 ex BTW opgeleverd.
Voorts heeft de curator voor € 2.000,-- ex BTW een adressenbestand verkocht
aan een
derde partij.
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Er is een restitutie van de belastingdienst ontvangen van € 261,--

13-12-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa
3,60 uur

14-06-2018
3

0,90 uur

13-09-2018
4

0,20 uur

13-12-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De bestuurder geeft aan dat er geen debiteuren meer zijn. Klanten zouden bij
vooruitbetaling producten hebben afgenomen. De vordering op De Zoete
Holding B.V. zou oninbaar zijn en is
derhalve afgeboekt. De curator beziet of dit juist is.
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Verslag 2: De curator heeft geen verdere debiteuren in de administratie
aangetroffen.
Verslag 3: De curator heeft een rekening-courant verhouding met Karin de
Zoete B.V. in de boekhouding van 2017 aangetroffen. Deze vordering is
verpand aan de ING Bank en de bank heeft de inning zelf ter hand genomen.
De bestuurder betw ist de vordering en stelt dat deze vordering eigenlijk op De
Zoete Holding B.V. had dienen te w orden geboekt, hetgeen ook bij het
opstellen van de jaarrekening volgens de accountant is gebeurd. De vordering
is echter niet in de administratie van 2017 aangepast. De curator heeft
verzocht om nadere bew ijsstukken w aaruit blijkt dat de post onjuist is
geboekt.
Verslag 4: De curator heeft de zaak nogmaals bekeken en komt tot de
conclusie dat een inbare vordering op Karin de Zoete B.V. vlak voor
faillissement verhangen is naar de inmiddels failliete Holding in het kader van
een interne schoning van de rekening-courant verhoudingen. Karin de Zoete
B.V. is echter niet verbonden aan curanda en ook niet gefailleerd. Daarmee is
een volw aardige vordering ingeruild voor een onvolw aardige. Op het moment
van verrekening/ verhanging w as immers bekend dat de Holding zou failleren.
De curator is derhalve van mening dat deze handeling benadelend zou zijn
voor de schuldeisers van curanda.

13-09-2018
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De curator heeft recent bij de bank aangedrongen op voortgang ter zake de
inning van de verpande debiteuren.
De bank gaf aan nog in gesprek te zijn met de bestuurder. Dit verloopt
moeizaam.

13-12-2018
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
0,50 uur

14-06-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 63.549,59

14-06-2018
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ING Bank heeft een vordering van € 63.549,59 op curanda. Er is sprake van
hoofdelijke
aansprakelijkheid van curanda en De Zoete Holding B.V. voor de bankschuld.
Verslag 3: De Zoete Holding B.V. heeft een aanzienlijke rekening-courant
vordering op de bestuurder in privé. De boekhouding w as zo ingericht dat
binnen de interne verhoudingen alleen de Holding een vordering op privé had.
Curanda heeft op haar beurt echter een vordering op de Holding van gelijke
hoogte.
De rekening-courantvordering van de Holding op de bestuurder in privé is
eveneens verpand. Als derhalve meer dan de bankschuld geïnd kan w orden bij
de bestuurder, bestaat de kans dat dit kan doorsijpelen naar curanda als
crediteur van de Holding. De curator laat dit echter vooralsnog voor w at het is,
nu de bank de inning ter hand genomen heeft.

5.2 Leasecontracten
Geen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De ING Bank heeft een pandrecht op bedrijfsmiddelen en debiteuren.

14-06-2018
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5.4 Separatistenpositie
De bank heeft zelf de inning van de rekening-courant vorderingen in de
vennootschappen ter hand genomen. De curator heeft de nodige informatie uit
de boekhouding verstrekt.

14-06-2018
3

De curator heeft bij de bank op voortgang aangedrongen en aangegeven te
overw egen een termijn te stellen als nog geen actie is ondernomen.

13-09-2018
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De bank heeft w ederom verzocht om meer tijd om met de bestuurder in
gesprek te gaan. De curator heeft hiermee ingestemd.

14-03-2019
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
PostNL heeft aanspraak gemaakt op goederen die zich bij curanda bevinden.
Dit
eigendomsvoorbehoud w ordt door de curator erkend.

14-06-2018
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Verslag 2: Dit is inmiddels afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
Geen.

5.7 Reclamerechten

14-06-2018
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5.7 Reclamerechten
Geen.

14-06-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

14-06-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verstrekken gegevens en toelichting geven aan bank. Beoordelen interne RC
vorderingen.
0,50 uur

14-06-2018
3

0,60 uur

13-09-2018
4

0,40 uur

13-12-2018
5

0,20 uur

14-03-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten w aren volgens de bestuurder reeds op 3 november beëindigd.
Er is toen een evenement georganiseerd om afscheid te nemen van cliënten en
om de laatste voorraden te verkopen. Nadien is de kliniek gesloten gew eest
volgens bestuurder en er w aren geen lopende
behandelingen meer. Onder deze omstandigheden w as geen mogelijkheid van
voortzetting
van de activiteiten.
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De laatste dat dat de kliniek open w as, blijkt op basis van nader aangeleverde
gegevens 13 november te zijn gew eest.

13-12-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-06-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator ziet geen mogelijkheden voor doorstart. Er is w el interesse in
overname van
klantenbestand, goodw ill etc. De curator is momenteel nog met diverse
gegadigden in
gesprek, w aaronder de bestuurder zelf.

14-06-2018
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Verslag 3: Dit heeft enkel geleid tot de overdracht van de w ebsite en de
verkoop van een adressenbestand als hierboven vermeld onder andere activa.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
0,00 uur

14-06-2018
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0,00 uur

13-09-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft bescheiden ontvangen en de boekhouding is tot en met juni
2017 bijgew erkt.
In de komende verslagperiode zal de boekhouding nader w orden onderzocht.

14-06-2018
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Verslag 2: De curator heeft nog de nodige vragen over de boekhouding
neergelegd bij
de bestuurder en de accountant.
Verslag 3: W egens de gezondheidssituatie van de bestuurder heeft de
curator pas begin juni nadere informatie ontvangen. Zij is thans doende deze
te beoordelen.
De curator heeft nadere vragen gesteld met betrekking tot de ontvangen
informatie. Zij acht de toelichting op de gevoerde administratie in de periode
voor faillissement (2017) vooralsnog ontoereikend om een duidelijk beeld te
verkrijgen van de rechten en verplichtingen van curanda.

13-09-2018
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De bestuurder heeft in oktober nog enige nadere gegevens aangeleverd. De
curator heeft naar aanleiding hiervan onderzoek gedaan en w eer nieuw e
vragen aan de bestuurder gesteld. De curator w acht thans op een reactie van
de bestuurder.

13-12-2018
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De bestuurder heeft in deze verslagperiode een grote hoeveelheid
correspondentie overgelegd, voornamelijk van haarzelf in antw oord op de
vragen van de curator. De curator acht zich echter nog niet voldoende
geïnformeerd en heeft thans een gesprek aangevraagd met de bestuurder.

14-03-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
De
De
De
De

jaarrekening over 2014 is gedeponeerd op 14 maart 2016.
jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 2 oktober 2017.
jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 7 november 2017.
jaarrekeningen over 2014 en 2015 zijn derhalve niet tijdig gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-06-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Enige vordering tot volstorting is, gezien de oprichtingsdatum van curanda,
verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-06-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-06-2018
3

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-12-2018
5

De curator heeft nog steeds onvoldoende beeld van de periode voor
faillissement om het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

14-06-2018
3

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

13-12-2018
5

De curator heeft nog steeds onvoldoende beeld van de periode voor
faillissement om het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft in deze verslagperiode nader onderzoek gedaan naar de
administratie in de laatste periode voor faillissement, w aaronder nieuw e door
de bestuurder aangeleverde gegevens, in de hoop hiermee het onderzoek te
kunnen afronden. Helaas ontbreekt nog de nodige informatie en heeft de
curator w ederom vragen aan de bestuurder gesteld over de gang van zaken.

13-12-2018
5

De curator heeft ook na beantw oording door de bestuurder veel vragen
omtrent de periode voorafgaand aan het faillissement. Zij probeert dit op te
lossen door een persoonlijk gesprek, maar dit w ordt bemoeilijkt door de
gezondheidssituatie van de bestuurder.

14-03-2019
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
2,70 uur

14-06-2018
3

4,00 uur

13-09-2018
4

12,30 uur

13-12-2018
5

5,70 uur

14-03-2019
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 18.533,92

14-06-2018
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.494,12

14-06-2018
3

€ 9.370,00

13-09-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 7.207,13

14-06-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

14-06-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 76.204,66

14-06-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 2: De vooruitzichten voor de concurrente schuldeisers zijn niet
rooskleurig te
noemen. Er zijn w einig baten en relatief veel w erkzaamheden verricht
vanw ege het feit
dat de bestuurder niet in staat bleek veel zaken aan te leveren en vanw ege
haar
gezondheidssituatie en de curator niet kon bijstaan met de afw ikkeling van de
activa.

14-06-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
0,40 uur

14-06-2018
3

0,10 uur

13-09-2018
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-06-2018
3

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
0,00 uur

13-09-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Afw ikkelen verkoop bedrijfsmiddelen;
- Verder onderzoeken oorzaken faillissement;
- Onderzoek boekhouding/ pauliana/ onbehoorlijk bestuur.

14-06-2018
3

- Afw ikkelen verkoop bedrijfsmiddelen;
- Afronden onderzoek oorzaken faillissement;
- Overleg bestuurder voor afronding onderzoek boekhouding/ pauliana/
onbehoorlijk bestuur.

13-09-2018
4

- Afronden onderzoek oorzaken faillissement;
- Overleg bestuurder voor afronding onderzoek boekhouding/ pauliana/
onbehoorlijk bestuur.

13-12-2018
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 2: De curator verw acht dat het faillissement in ieder geval een jaar zal
lopen.

14-06-2018
3

10.3 Indiening volgend verslag
14-6-2019

14-03-2019
6

10.4 Werkzaamheden overig
2,30 uur

14-06-2018
3

2,00 uur

13-09-2018
4

3,30 uur

13-12-2018
5

1,80 uur

14-03-2019
6

Bijlagen
Bijlagen

