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

5
30-06-2021
F.10/20/226
NL:TZ:0000142300:F001
20-05-2020

R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr C.F.W.A. Hamm

Algemene gegevens
Naam onderneming
Dr. Van Son’s Tuindorp Apotheek B.V., tevens handelend onder de naam
Apotheek Hoogeterp.

19-06-2020
1

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dr. Van Son’s Tuindorp
Apotheek B.V., tevens handelend onder de naam Apotheek Hoogeterp,
statutair gevestigd te Ridderkerk en kantoorhoudende te (3023 GJ) Rotterdam
aan de Mathenesserlaan nr. 435.

19-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens omschrijving KvK: Apotheken.

19-06-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.144.807,00

€ -220.170,00

€ 716.199,00

€ 1.353.493,00

€ -743.224,00

€ 806.314,00

2019
2017

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
In onderzoek.

19-06-2020
1

19/09/20: De cijfers over de jaren 2017 en 2018 zijn ontleend aan de
(concept-) jaarrekeningen. De cijfers over 2019 zijn in onderzoek.

19-09-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

19-06-2020
1

Toelichting
0 (volgens KvK); 9 (bij faillissement).

Boedelsaldo
€ 65.576,77

19-06-2020
1

€ 199.878,41

19-09-2020
2

€ 201.211,07

18-12-2020
3

€ 36.972,27

30-03-2021
4

€ 567.462,03

30-06-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
20-5-2020

19-06-2020
1

t/m
7-6-2020
van
8-6-2020

19-09-2020
2

t/m
2-9-2020
van
3-9-2020

18-12-2020
3

t/m
6-12-2020
van
7-12-2020

30-03-2021
4

t/m
23-3-2021
van
24-3-2021

30-06-2021
5

t/m
20-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

100 uur 30 min

2

264 uur 35 min

3

172 uur 50 min

4

381 uur 5 min

5

303 uur 35 min

totaal

1.222 uur 35 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Opmerkingen vooraf

19-06-2020
1

Dit is het verslag in het faillissement van Dr. Van Son’s Tuindorp Apotheek B.V.
tevens handelend onder de naam Apotheek Hoogeterp (hierna: ‘Dr. Van
Son’s’).
Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder
van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de
volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie w orden
gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of
andere gegevens afw ijken van w at in dit verslag staat.
Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.
Nadere inlichtingen kunnen w orden verkregen bij ondergetekende en bij Mr.
S.C. Louer:
telefoonnummer: 010-2012939
telefaxnummer: 010-2012949
e-mail: insolventie@borsboomhamm.nl

Voorlopige surseance van betaling
Op 24 april 2020 is door de Rechtbank Rotterdam voorlopige surseance van
betaling verleend aan Dr. Van Son’s met benoeming van Mr. C. de Jong tot
rechter-commissaris en ondergetekende tot bew indvoerder.
Uit onderzoek van de bew indvoerder is gebleken dat geen concreet
vooruitzicht op bevrediging van de crediteuren van Dr. Van Son’s bestond als
bedoeld in artikel 242 lid 1 sub 5 van de Faillissementsw et en dat bovendien
maandelijks een aanzienlijk verlies w erd geleden. Om die reden heeft de
bew indvoerder de rechtbank verzocht de voorlopige surseance van betaling
van Dr. Van Son’s te doen intrekken en, indien de rechtbank daartoe
aanleiding zag, Dr. Van Son’s, die voldeed aan de toestand ex art. 1 Fw ,
ambtshalve failliet te verklaren. Daartoe is de rechtbank op 20 mei 2020
overgegaan.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Dr. Van Son’s is opgericht bij notariële akte van 29 maart 1990.
Sinds 1 januari 1996 w as de heer G.B. Hof bestuurder van Dr. Van Son’s. Bij
beschikking van de Ondernemingskamer d.d. 16 oktober 2019 is de heer Hof
als bestuurder geschorst. De Ondernemingskamer heeft op 21 oktober 2019
Mr. R. le Grand als bestuurder van Dr. Van Son’s aangesteld.
Enig aandeelhouder is sinds 29 maart 1990 Rand Holding B.V.

19-06-2020
1

Enig aandeelhouder van Rand Holding B.V. is Clifden B.V. De aandelen in
Clifden B.V. w orden gehouden door de heer W .G.G. Graven (20%), de heer G.B.
Hof (40%) en Maam Cross Holding B.V. (40%).

De volgende gelieerde vennootschappen zijn op 3 maart 2020 in staat van
faillissement verklaard:
Apotheek Schiemond B.V. (F.10/20/96);
Pharma Advice I B.V. v.h.o.d.n. Apotheek Bergw eg B.V. (F.10/20/95)
Pharma Advice II B.V. v.h.o.d.n. Apotheek Schildersw ijk B.V. (F.10/20/92);
Pharma Advice III B.V. v.h.o.d.n. Apotheek Spanhoff B.V. (F.10/20/94);
Pharma Advice IV B.V. v.h.o.d.n. Apotheek W alenburg B.V. (F.10/20/93); en
Pharma Advice V B.V. v.h.o.d.n. Apotheek Zeelt B.V. (F.10/20/91),
hierna gezamenlijk: “Pharma Advice c.s.”.

1.2 Lopende procedures
In onderzoek.

19-06-2020
1

De voormalig geneesmiddelenleverancier van Dr. Van Son’s is een procedure
bij de Ondernemingskamer gestart. De Ondernemingskamer heeft bij
beschikking van 16 oktober 2019 geoordeeld dat sprake is van w anbeleid van
Clifden B.V., Rand Holding B.V. en Dr. Van Son’s. De Ondernemingskamer heeft
de heer Hof en Spanhoff Facilitair B.V. geschorst als bestuurder en heeft Mr. R.
le Grand als bestuurder aangesteld (vgl. sub 1.1).
19/09/20: CORRECTIE: De hiervoor genoemde procedure bij de
Ondernemingskamer is gestart door een indirect aandeelhouder van Dr. Van
Son’s .

19-09-2020
2

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

19-06-2020
1

19/09/20: De verzekeringen met betrekking tot het onroerend goed w orden
gecontinueerd.

19-09-2020
2

1.4 Huur
In onderzoek.

19-06-2020
1

19/09/20: Niet van toepassing.

19-09-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

19-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

19-06-2020
1

Toelichting
Volgens opgave van het voormalig bestuur.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
19-06-2020
1

Toelichting
In onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

25-5-2020

9

n.v.t.

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
De ontslagprocedure voor w erknemers in faillissement is gevolgd. De
w erknemers is ontslag aangezegd na verkregen toestemming van de rechtercommissaris. Het UW V is op voorhand geïnformeerd.

19-06-2020
1

19/09/20: Tw ee w erknemers van Dr. Van Son’s zijn per 8 juni 2020 bij de
doorstarter in dienst getreden (vgl. sub 6.4).

19-09-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Onroerend goed

€ 1.465.763,00

€ 200.000,00

Boedelbijdr.

€ 727.089,92
totaal

€ 1.465.763,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Dr. Van Son’s heeft onroerend goed in bezit. Daarop w orden hypotheekrechten
geclaimd. De curator doet onderzoek naar deze bew eerdelijke
hypotheekrechten.

19-06-2020
1

19/09/20: Tw ee partijen claimen een (eerste-) hypotheekrecht op het
onroerend goed van Dr. Van Son’s. Eén van deze partijen heeft medegedeeld
over te gaan tot executie van haar hypotheekrecht. De andere partij heeft een
kort geding aanhangig gemaakt en vordert dat w ordt meegew erkt aan
onderhandse verkoop van het onroerend goed voor de hoogste opbrengst. De
curator verlangt dat ook. Partijen onderhandelen over het maken van
procesafspraken voor de onderhandse verkoop van het onroerend goed.
Indien dat niet lukt zal vonnis moeten w orden gevraagd.

19-09-2020
2

18/12/2020: Het overleg heeft niet tot afspraken over onderhandse verkoop
geleid. Op 21 oktober 2020 is vonnis gew ezen w aarbij de vorderingen zijn
afgew ezen. De curator heeft de bew eerdelijk hypotheekhouders een termijn
gesteld ex art. 58 Fw . Eén bew eerdelijk hypotheekhouder heeft de rechtercommissaris verzocht die termijn te verlengen met negen maanden, maar heeft
nog altijd niets ondernomen om zelf tot verkoop over te gaan. De rechtercommissaris heeft een zitting op 18 december 2020 gelast w aarop over de
verkoop van het pand zal w orden gesproken.

18-12-2020
3

30/03/21: Het onroerend goed is in de afgelopen verslagperiode met
toestemming van de rechter-commissaris en de bew eerdelijk hypotheekhouder
onderhands verkocht voor EUR 1.465.763,-- k.k. De betaling en overdracht
vinden plaats op 31 maart 2021.

30-03-2021
4

Intussen w ordt de discussie over de rechtsgeldigheid van de geclaimde
hypotheekrechten en de omvang van de vorderingen met de voornoemde
tw ee partijen voortgezet. Indien geen overeenstemming hierover w ordt
bereikt, zullen gerechtelijke procedures moeten w orden gevoerd (vgl. ook sub
7.6 hierna).
30/06/21: Het onroerend goed is in overleg met de bew eerdelijk
hypotheekhouders op 31 maart 2021 verkocht en geleverd voor een
koopprijs van EUR 1.465.763,00.
Met één partij die een hypotheekrecht claimde is – met toestemming rechtercommissaris – een minnelijke regeling getroffen. Die partij ontving uit de
verkoopopbrengst EUR 200.000,-- tegen finale kw ijting.
De andere partij ontving uit de koopsom EUR 727.089,92 onder voorbehoud
van alle rechten omdat de curator de vordering en de geldigheid van het
geclaimde hypotheekrecht betw ist. De curator heeft deze partij met
machtiging van de rechter-commissaris gedagvaard tegen 21 juli 2021. Vgl.
sub 7.6 en sub 9 hierna.
De boedel ontving, na aftrek van de kosten van verkoop, uit de koopsom in
totaal EUR 492.783,30.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

30-06-2021
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Zie sub 3.1.

19-06-2020
1

19/09/20: Zie sub 3.1.

19-09-2020
2

30/06/21: Zie sub 3.1.

30-06-2021
5

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 3.550,00

totaal

€ 3.550,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De activa van Dr. Van Son’s bestaan uit goodw ill, een patiëntenbestand,
voorraad en inventaris. De goodw ill, het patiëntenbestand en de voorraad zijn
met toestemming van de rechter-commissaris verkocht. De koopsom is
ontvangen, w aarin een voorschot voor de overname van de voorraad is
begrepen. De eindafrekening w ordt met de koper afgestemd.

19-06-2020
1

Voor de verkoop van de inventaris is eveneens toestemming van de rechtercommissaris ontvangen. Deze verkoop is nog niet afgerond.
Dr. Van Son’s heeft volgens de RDW geen voertuigen op haar naam staan.
19/09/20: Met de koper is de aanw ezige voorraad geïnventariseerd. De
afrekening daarvan heeft inmiddels plaatsgevonden. De verkoop is afgerond.

19-09-2020
2

De verkoop van de inventaris is afgerond. De koopprijs ad EUR 3.550,-- is
ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.

19-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie sub 3.3 en 3.4.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

19-06-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 3.677,51

Voorraad

€ 15.000,00

totaal

€ 18.677,51

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
+ p.m. Zie sub 3.3.

19-06-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie sub 3.6.

19-06-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
Goodw ill en patiëntenbestand
Kasgeld

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 15.000,00
€ 5.636,75

Banksaldo

€ 29.940,02

Banksaldo

€ 166.718,25

totaal

€ 217.295,02

€ 0,00

Toelichting andere activa
In onderzoek. Zie voorts sub 3.3.

19-06-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie sub 3.8.

19-06-2020
1

19/09/20: Zie sub 3.8.

19-09-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Particulieren

€ 173,06

totaal

€ 173,06

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In onderzoek.

19-06-2020
1

19/09/20: De openstaande particuliere declaraties zijn geïncasseerd. In de
komende verslagperiode w ordt de debiteurenincasso voortgezet.

19-09-2020
2

18/12/20: De debiteurenincasso w ordt voortgezet.

18-12-2020
3

30/03/21: De geneesmiddelenleverancier heeft een openbaar pandrecht
geclaimd op vorderingen op debiteuren. De curator heeft een termijn ex art. 58
Fw gesteld.

30-03-2021
4

30/06/21: Geen ontw ikkelingen.

30-06-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie sub 4.1.

19-06-2020
1

19/09/20: Zie sub 4.1.

19-09-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
In onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)
19/09/20: Voor zover bekend: geen

5.2 Leasecontracten

19-06-2020
1

19-09-2020
2

5.2 Leasecontracten
In onderzoek.

19-06-2020
1

19/09/20: Voor zover bekend: geen

19-09-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
In onderzoek. Zie sub 3.1.

19-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

19-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

19-06-2020
1

19/09/20: Geen.

19-09-2020
2

5.6 Retentierechten
In onderzoek.

19-06-2020
1

19/09/20: Geen.

19-09-2020
2

5.7 Reclamerechten
In onderzoek.

19-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie sub 5.1 t/m 5.7.

19-06-2020
1

19/09/20: Zie sub 5.3 en 5.4.

19-09-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden van Dr. Van Son’s zijn per faillissementsdatum gestaakt.

19-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

19-06-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming van Dr. Van Son’s is met toestemming rechter-commissaris
doorgestart (zie sub 3.3 t/m 3.9 hiervoor). Tw ee w erknemers van Dr. Van Son’s
zijn per 8 juni 2020 bij de doorstarter in dienst getreden.

19-06-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 33.550,00

19-06-2020
1

Toelichting
De opbrengst ad EUR 33.550,-- + p.m. ziet op de verkoop van de goodw ill, het
patiëntenbestand, de voorraad en de inventaris. Zie sub 3.3.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie sub 6.6.

19-06-2020
1

19/09/20: Geen.

19-09-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

19-06-2020
1

18/12/20: Het onderzoek zal naar verw achting in de komende verslagperiode
w orden afgerond.

18-12-2020
3

30/03/21: De curator heeft vragen gesteld aan het bestuur. Hij is in afw achting
van een reactie.

30-03-2021
4

30/06/21: Zie sub 7.5 hierna.

30-06-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
(Niet) tijdig:
- de
- de
- de
- de

jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening

19-06-2020
1
over 2018
over 2017
over 2016
over 2015

is
is
is
is

gedeponeerd op 13 januari 2020;
niet gedeponeerd;
niet gedeponeerd; en
niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

19-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

19-06-2020
1

18/12/20: De curator zal niet nader onderzoeken of volstorting van de
aandelen heeft plaatsgevonden nu de evt. rechtsvorderingen daartoe zijn
verjaard.

18-12-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
30/03/21: De curator heeft vragen gesteld aan het bestuur. Hij is in afw achting
van een reactie.
Ja

19-06-2020
1

30-03-2021
4

30-06-2021
5

Toelichting
30/06/21: Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur is
afgerond. De curator is van mening dat het voormalige bestuur Dr. Van Son’s
kennelijk onbehoorlijk heeft bestuurd. De curator heeft het voormalige
bestuur geïnformeerd over zijn bevindingen en aanspraak gemaakt op
betaling van het faillissementstekort. Het voormalige bestuur heeft
aansprakelijkheid betw ist. De curator beraadt zich over de te nemen
vervolgstappen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
30/03/21: De curator heeft op grond van art. 42 e.v. Fw de door Dr. Van Son’s
aangegane hoofdelijkheid voor de groepsschuld en de rechtshandeling w aarbij
een hypotheekrecht w erd verkregen, vernietigd. De desbetreffende crediteur
heeft betw ist dat daarvan sprake is. De curator bereidt rechtsmaatregelen
voor.
Ja

19-06-2020
1

30-03-2021
4

30-06-2021
5

Toelichting
30/06/21: Zie hierna sub 9.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

19-06-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek naar de (financiële) administratie, de stortingsverplichting
aandelen, eventuele paulianeuze en onrechtmatige transacties, onttrekkingen
en groepstransacties alsmede mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en
aansprakelijkheid van derden.

19-06-2020
1

30/06/21: Zie sub 7.5 en 7.6.

30-06-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 81,68

19-06-2020
1

Toelichting
EUR 81,68 + p.m. (verslag 1).
€ 102,85

19-09-2020
2

Toelichting
EUR 102,85 + p.m. (verslag 2).
€ 39.447,62

18-12-2020
3

Toelichting
EUR 39.447,62 + p.m. (verslag 3).
€ 43.678,78

30-03-2021
4

Toelichting
EUR 43.678,78 + p.m. (verslag 4).
€ 43.913,14

30-06-2021
5

Toelichting
EUR 43.913,14 + p.m. (verslag 5).

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 111.992,71

19-06-2020
1

Toelichting
EUR 111.992,71 + p.m. (verslag 1).
€ 111.046,71

19-09-2020
2

Toelichting
EUR 111.046,71 (verslag 2).
€ 97.950,71
Toelichting
EUR 97.950,71 (verslag 3).

8.3 Pref. vord. UWV

18-12-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
EUR + p.m. (verslag 2).
€ 12.859,96

19-09-2020
2

18-12-2020
3

Toelichting
EUR 12.859,96 + p.m. (verslag 3).

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

19-06-2020
1

23

19-09-2020
2

Toelichting
23 (verslag 2).
26

18-12-2020
3

Toelichting
26 (verslag 3).
27
Toelichting
27 (verslag 4).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

30-03-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.118.535,75

19-06-2020
1

Toelichting
EUR 4.118.535,75 + p.m. (verslag 1).
€ 4.492.534,73

19-09-2020
2

Toelichting
EUR 4.492.534,73 + p.m. (verslag 2)
€ 4.498.219,47

18-12-2020
3

Toelichting
EUR 4.498.219,47 + p.m. (verslag 3).
€ 4.499.336,59

30-03-2021
4

Toelichting
EUR 4.499.336,59 + p.m. (verslag 4).
€ 3.804.463,85

30-06-2021
5

Toelichting
EUR 3.804.463,85 + p.m. (verslag 5).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

19-06-2020
1

Op grond van de Fiscale Vereenvoudigingsw et 2017 kunnen crediteuren de
eventueel afgedragen BTW op hun vordering terugvorderen zodra het zeker is
dat de vordering oninbaar is. Crediteuren w orden voor deze regeling verw ezen
naar de w ebsite van de Belastingdienst:
https://w w w .belastingdienst.nl/w ps/w cm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/
btw /btw _aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/btw _terugvragen/teruggaaf_door_
oninbare_vorderingen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek crediteurenadministratie; inventariseren van crediteuren en
crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het
faillissement; onderzoek preferenties.

19-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie sub 1.2.

19-06-2020
1

30/06/21: Mosadex C.V. en haar beherend vennoot Mosadex Holding B.V.

30-06-2021
5

9.2 Aard procedures
Zie sub 1.2.

19-06-2020
1

30/06/21: Paulianeus- althans onrechtmatig handelen ex art. 42 e.v. Fw .

30-06-2021
5

9.3 Stand procedures
Zie sub 1.2.

19-06-2020
1

30/06/21: In de afgelopen verslagperiode is de dagvaarding uitgebracht. De
procedure zal op 21 juli 2021 bij de rechtbank w orden aangebracht.

30-06-2021
5

Mosadex heeft hoger beroep ingesteld tegen de beschikking van de rechtercommissaris w aarbij machtiging is verleend aan de curator om deze
procedure te starten. Daarnaast heeft Mosadex hoger beroep ingesteld
tegen een beslissing van de rechter-commissaris in een door haar gedaan
zgn. art. 69 Fw -verzoek in dit verband, w aarin Mosadex niet-ontvankelijk is
verklaard. De rechtbank zal een datum bepalen voor de mondelinge
behandeling van dit hoger beroep.

9.4 Werkzaamheden procedures
Zie sub 9.1. t/m 9.3.

19-06-2020
1

30/06/21: Zie sub 9.3.

30-06-2021
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- afw ikkeling van de verkoop van de voorraad en de inventaris;

19-06-2020
1

- onderzoek naar vorderingen op debiteuren en eventueel incasso van de
vorderingen op debiteuren;
- onderzoek naar het onroerend goed en geclaimde hypotheekrechten;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties,
constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke
bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het
faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afw ikkeling faillissement.
19/09/20: De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

19-09-2020
2

- afronden debiteurenincasso;
- onderzoek naar de geclaimde hypotheekrechten en verkoop van het
onroerend goed;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties,
constructies, onttrekkingen
en groepstransacties alsmede naar mogelijke
bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van
derden;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het
faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afw ikkeling faillissement.
18/12/20: De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

18-12-2020
3

- afronden debiteurenincasso;
- onderzoek naar- en correspondentie met betrekking tot de geclaimde
hypotheekrechten;
- verkoop van het onroerend goed;
- afronden van het onderzoek naar de (financiële) administratie;
- afronden van het onderzoek naar het beleid en de oorzaak van het
faillissement;
- afronden van het onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige
transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar
mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- eventueel treffen van rechtsmaatregelen;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het
faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afw ikkeling faillissement.
30/03/21: De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

30-03-2021

- afronden debiteurenincasso;
- onderhandelingen met betrekking tot de geclaimde hypotheekrechten en het
treffen van rechtsmaatregelen;
- afronden verkoop en overdracht van het onroerend goed;
- afronden van het onderzoek naar de (financiële) administratie;
- afronden van het onderzoek naar het beleid en de oorzaak van het
faillissement;
- afronden van het onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige
transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar
mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden en
het nemen van vervolgstappen;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het
faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afw ikkeling faillissement.
30/06/21: De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

4

30-06-2021
5

- afronden debiteurenincasso;
- eventuele vervolgstappen in de bestuurdersaansprakelijkheidszaak;
- het voeren van de pauliana-procedure tegen Mosadex;
- het voeren van verw eer in de door Mosadex aanhangig gemaakte hoger
beroep procedure tegen de door de rechter-commissaris afgegeven
machtiging en de afw ijzing van haar art. 69 Fw verzoek;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het
faillissement;
- onderzoek preferenties; en
afw ikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk.

19-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-9-2021

30-06-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie sub 10.1.

19-06-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

