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rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
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Verslagnummer
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R-C
Curator

mr. A.E. de Vos
mr W.J. Berghuis

Algemene gegevens
Naam onderneming
Myrthe's Delight Holding BV, tevens handelend onder de naam "Irene, ijs en
meer" (hierna: "MDH")

03-12-2018
1

Gegevens onderneming
MDH is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan het Hoofddorpplein 6-III te
(1058 PD) Amsterdam.

03-12-2018
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van MDH bestaan vervaardigen en verkopen van consumptie-ijs.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 113.875,07

€ -104.411,49

€ 149.488,13

2017

€ 22.354,00

€ -56.177,00

€ 139.670,00

Toelichting financiële gegevens

03-12-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over boekjaar 2017 zijn afkomstig uit de door MDH
aangeleverde stukken.

03-12-2018
1

De financiële gegevens over boekjaar 2018 zijn afkomstig uit de door MDH
aangeleverde stukken (een tussentijds rapport).

18-09-2019
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

03-12-2018
1

Toelichting
Uit de algemene toelichtingen op de financiële stukken over boekjaar 2017
blijkt dat er bij MDH in 2017 gemiddeld 3 w erknemers w erkten.

Boedelsaldo
€ 564,33

03-12-2018
1

€ 7.468,34

17-06-2019
3

Toelichting
Het boedelsaldo is opgebouw d uit betalingen door debiteuren en verkoop
activa.

€ 7.492,34

18-09-2019
4

Toelichting
De mutatie in het boedelsaldo is het gevolg van een betaling van de
belastingdienst.
€ 3.922,81

18-12-2019
5

Toelichting
De mutatie in het boedelsaldo is het gevolg van een betaling van een
voorschot op de gemaakte faillissementskosten.
€ 4.345,09
Toelichting
Het boedelsaldo is de afgelopen periode positief gemuteerd door de
ontvangst van de betaling van een boedeldebiteur.

Verslagperiode

14-09-2021
10

Verslagperiode
van
5-11-2018

03-12-2018
1

t/m
3-12-2018
van
5-3-2019

17-06-2019
3

t/m
17-6-2019
van
18-6-2019

18-09-2019
4

t/m
17-9-2019
van
18-9-2019

16-03-2020
6

t/m
16-3-2020
van
17-3-2020

16-06-2020
7

t/m
16-6-2020
van
17-6-2020

16-09-2020
8

t/m
15-9-2020
van
16-9-2020

15-12-2020
9

t/m
15-12-2020
van
16-12-2020
t/m
14-9-2021

Bestede uren

14-09-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

54 uur 24 min

2

62 uur 24 min

3

7 uur 30 min

4

1 uur 6 min

5

6 uur 24 min

6

3 uur 24 min

7

4 uur 36 min

8

1 uur 6 min

9

3 uur 18 min

10

9 uur 24 min

totaal

153 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de overige
w erkzaamheden extra tijd besteed aan contact met de bestuurder van MDH,
met betrekking tot onder meer het betrokken personeel, de leaseauto,
huurovereenkomsten, voorraden.

03-12-2018
1

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de overige
w erkzaamheden met name tijd besteed aan nadere inventarisatie en contact
met de crediteuren.

17-06-2019
3

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is tijd besteed aan het contact
met de crediteuren.

18-09-2019
4

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de gebruikelijke
w erkzaamheden met name tijd besteed contact met de crediteuren en het
rechtmatigheidsonderzoek.

16-03-2020
6

Zoals blijkt ui de bijgevoegde urenspecificatie is met name tijd besteed aan het
afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

16-06-2020
7

Anders dan hierboven vermeld is het totaal aantal gew erkte uren in dit
faillissement 140,4.
Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is met name tijd besteed aan de
afronding van het rechtmatigheidsonderzoek (zie hoofdstuk 7).

15-12-2020
9

Zoals uit de bijgevoegde urenspecificatie blijkt is hoofdzakelijk tijd besteed
aan contact met de (schuldhulpverlener van) bestuurder en de afw ikkeling
van het faillissement.

14-09-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
MDH is opgericht bij akte van 4 juli 2017. De aandelen in MDH w orden
gehouden door de heer A.C. Ribbeling (53,33%), de heer J.A. de Rijk (30%) en
de heer I.N.Z. Doornenbal (16,66%).

03-12-2018
1

Enig bestuurder van MDH op faillissementsdatum is de heer A.C. Ribbeling

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

1.4 Huur
De huurovereenkomsten met betrekking tot de gehuurde bedrijfsruimte te
Amstelveen is door de verhuurder opgezegd op 12 november 2018. Dit
betekent dat de huurovereenkomst overeenkomstig artikel 39 Fw uiterlijk op
28februari 2019 eindigt .

1.5 Oorzaak faillissement

03-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van MDH heeft (samengevat) aangegeven dat de oorzaak van
het faillissement onder meer is gelegen in:

03-12-2018
1

1.
het feit dat MDH niet tijdig in haar financieringsbehoefte heeft kunnen
voorzien, zodat een groot deel van de omzet over 2017 niet is gerealiseerd.
2.
De onverw acht slechte reputatie van de door MDH (overgenomen)
geëxploiteerde ijssalon.
3.
De salesactiviteiten van MDH, die niet naar verw achting zouden hebben
gerendeerd.
4.
Onhoudbaar hoge kosten in relatie tot verlies aan productiecapaciteit.
De curator verricht onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
Nog in onderzoek.

18-09-2019
4

Nog in onderzoek.

18-12-2019
5

In onderzoek.

16-03-2020
6

De curator merkt op dat geen andere oorzaken zijn aangetroffen dan die door
de bestuurder zijn medegedeeld en tevens blijken uit de administratie van
MDH.

16-06-2020
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

03-12-2018
1

Toelichting
De bestuurder van MDH heeft aangegeven dat ten tijde van het faillissement
bij MDH geen w erknemers w erkten.
Zekerheidshalve en uitsluitend voor zover nog arbeidsovereenkomsten met
MDH zouden bestaan, zijn deze bij brief van 16 november 2018 door de
curator opgezegd tegen de eerst rechtens toegestane datum.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

03-12-2018
1

Toelichting
Uit de algemene toelichtingen op de financiële stukken over boekjaar 2017
blijkt dat er bij MDH in 2017 gemiddeld 3 w erknemers w erkten.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-11-2018

23

Opzegbrief arbeidsovereenkomst

totaal

23

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie bestaande uit besprekingen met de bestuurder van MDH,
contact met het UW V (met betrekking tot de voorkomende arbeidsrechtelijk
gerelateerde vragen), het opstellen en versturen van de opzegbrieven,
alsmede het beantw oorden van vragen van mogelijk betrokken w erknemers.

03-12-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen onroerende zaken in eigendom
van MDH.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

03-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse bedrijfsmiddelen

€ 6.050,00

€ 0,00

totaal

€ 6.050,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van MDH bestaan uit een aantal (productie en koel)
machines, alsmede uit een zeer beperkte inventaris.

03-12-2018
1

De w aarde van de bedrijfsmiddelen is vooralsnog onbekend.
De bedrijfsmiddelen zijn op 8 februari 2019 met toestemming van de rechtercommissaris onderhands verkocht voor een bedrag van EUR 6.050,- inclusief
BTW .

04-03-2019
2

De curator heeft in onderzoek of er - buiten de reeds aangetroffen
bedrijfsmiddelen - nog andere bedrijfsmiddelen aan MDH in eigendom
toebehoren.

17-06-2019
3

De curator verw acht komende verslagperiode te kunnen aangeven of er nog
andere bedrijfsmiddelen aan MDH in eigendom toebehoren.

18-09-2019
4

Naar het zich laat aanzien zijn een aantal bedrijfsmiddelen niet aangetroffen.
De curator heeft ter zake navraag gedaan.

18-12-2019
5

In onderzoek.

16-03-2020
6

Voor w at betreft de niet aangetroffen bedrijfsmiddelen geldt dat het oude
goederen betreft, w aarvan één is verw ijderd/vernietigd en derhalve niet meer
beschikbaar is.

16-06-2020
7

De resterende goederen hebben nagenoeg geen restw aarde. Verkoop
daarvan is niet opportuun. De met verkoop daarvan te genereren baten staan
in geen verhouding tot de daarvoor te maken kosten.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator oefent (overeenkomst artikel 57 lid 3 Fw ) het bodemvoorrecht uit
t.a.v. de bedrijfsmiddelen en inventaris.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

03-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, besprekingen met de bestuurder van MDH en overige
w erkzaamheden. Onderhandelen met geïnteresseerden.

03-12-2018
1

Bezoek aan de bedrijfslocaties w aar de bedrijfsmiddelen stonden opgeslagen,
teneinde deze aan koper te kunnen leveren.

04-03-2019
2

Nadere inventarisatie van de aangetroffen bedrijfsmiddelen, alsmede navraag
bij het bestuur van MDH en overige betrokkenen.

17-06-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van onderhanden w erk is geen sprake en er is de curator gebleken dat er nog
een (beperkte) voorraad aanw ezig is.

03-12-2018
1

De nog aanw ezige (ijs)voorraad is in het kader van de hiervoor onder 3.3
bedoelde onderhandse verkoop - voor eigen rekening - door koper afgevoerd
en verw erkt c.q. vernietigd.

04-03-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, besprekingen met de bestuurder van MDH en overige
w erkzaamheden w aaronder het aanschrijven van een vijftal van de voorheen
grootste afnemers van MDH.

03-12-2018
1

Bezoek aan de bedrijfslocatie w aar de voorraden opgeslagen stonden,
teneinde koper van de bedrijfsmiddelen in de gelegenheid te stellen deze af te
voeren (en vervolgens te kunnen verw erken c.q. vernietigen).

04-03-2019
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen andere activa bekend.

03-12-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Diverse debiteuren

€ 1.106,38

€ 1.106,38

totaal

€ 1.106,38

€ 1.106,38

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De door de bestuurder van MDH aangeleverde debiteuren zijn bij brief van 16
november 2018 door de curator tot betaling aangesproken.

03-12-2018
1

Alle aan de curator bekende en door de curator aangeschreven debiteuren
hebben intussen volledig voldaan.

04-03-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren op openstaande debiteuren, alsmede het aanschrijven
daarvan.

03-12-2018
1

Meermaals aanschrijven c.q. rappelleren tot betaling over te gaan.

04-03-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 994,61

03-12-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank NV heeft een vordering ingediend van EUR 994,61 (vanw ege een
debetstand).
€ 1.206,25

04-03-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
ING BANK NV heeft een vordering van EUR 1.206,25 op failliet.

5.2 Leasecontracten
MDH heeft middels een leaseovereenkomst de beschikking (gehad) over ene
auto. Onder meer vanw ege een betalingsachterstand ter zake de
overeengekomen betalingstermijnen is voornoemde auto intussen ingeleverd
c.q. ingenomen.

5.3 Beschrijving zekerheden

03-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot op heden in elk geval een gepretendeerd pandrecht op inventaris,
machines, merknamen en recepturen.

03-12-2018
1

Niet uitgesloten is dat het (in verslag 1) bedoelde pandrecht niet rechtsgeldig
is gevestigd c.q. niet rechtsgeldig is tot stand gekomen. De curator heeft een
en ander in onderzoek.

04-03-2019
2

Stukken w aaruit de rechtsgeldigheid van het (in verslag 1) bedoelde pandrecht
zijn (ondanks verzoeken daartoe) aan de curator niet verstrekt.

18-09-2019
4

Ondanks verzoeken daartoe zijn de bedoelde stukken tot op heden nog niet
aan de curator verstrekt. Het lijkt erop dat die stukken niet meer zijn te
verw achten (zie ook 5.4).

18-12-2019
5

5.4 Separatistenpositie
Naar de mening van de curator kan de partij die een pandrecht pretendeert te
hebben, daaraan geen rechten ontlenen.

18-09-2019
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een leverancier leverde grondstoffen onder eigendomsvoorbehoud. Naar het
zich laat aanzien zijn deze grondstoffen (bij de productie) grotendeels
verw erkt en is het gestelde eigendomsvoorbehoud verloren gegaan.

03-12-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Diverse contacten met de bestuurder van MDH, alsmede de betrokken partijen
ter zake het gestelde pandrecht, eigendomsvoorbehoud alsmede de
leaseovereenkomst.

03-12-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Of aan de boekhoudplicht is voldaan w ordt nog nader onderzocht. De curator
heeft de financiële administratie voor zover mogelijk veilig gesteld.

03-12-2018
1

Of het bestuur aan de boekhoud- en administratieplicht van artikel 2:10 BW
heeft voldaan w ordt nog onderzocht.

18-09-2019
4

In onderzoek. Naar het zich laat aanzien heeft het bestuur aan de boekhouden administratieplicht van artikel 2:10 BW voldaan.

18-12-2019
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over
boekjaar 2017 op 30 juli 2018 gedeponeerd.

03-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vermoedelijk niet van toepassing.

03-12-2018
1

Een goedkeurende accountantsverklaring is ex artikel 2:396 lid 2 jo 2:393 lid 1
BW niet vereist.

16-06-2020
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

03-12-2018
1

Onderzoek w ijst uit dat aan de stortingsplicht is voldaan.

04-03-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Of sprake is van onbehoorlijk bestuur w ordt nog nader onderzocht.

Toelichting
Of sprake is van onbehoorlijk bestuur w ordt komende verslagperiode
onderzocht.

Toelichting
In onderzoek (zie ook 7.7).
Nee

03-12-2018
1

18-09-2019
4

18-12-2019
5

16-06-2020
7

Toelichting
Na onderzoek is het de curator niet gebleken dat het bestuur in de periode
voorafgaand aan het faillissement een onbehoorlijke taakvervulling kan
w orden verw eten.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Of sprake is van paulianeus handelen w ordt nog nader onderzocht.

Toelichting
Of sprake is van paulianeus handelen w ordt komende verslagperiode
onderzocht.
In onderzoek

03-12-2018
1

18-09-2019
4

18-12-2019
5

Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

16-09-2020
8

Toelichting
Naar het zich laat aanzien is van paulianeus handelen geen sprake.
Ja
Toelichting
In het zicht van faillissement door MDH verrichte betalingen aan de bestuurder
van MDH zijn op verzoek van de curator teruggedraaid, in die zin dat deze
betalingen ongedaan zijn gemaakt, althans (in het belang van de boedel) in
een (buitengerechtelijk) crediteurenakkoord zijn betrokken en aldus
afgehandeld (zie paragraaf 7.7).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

15-12-2020
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de beschikking over een veelheid aan financiële informatie en
zal hiermee de komende verslagperiode vooruit gaan. De curator verw acht
komende verslagperiode over zijn voorlopige bevindingen te kunnen berichten.

18-09-2019
4

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek ziet de curator aanleiding het
bestuur nog enige vragen te stellen en met het bestuur in gesprek te gaan.

18-12-2019
5

De vragen zien met name op de periode voorafgaand aan het faillissement, de
gemaakte strategische keuzes en het gevoerde beleid.
Naar verw achting zijn de antw oorden komende verslagperiode te verw achten,
w aarop het bestuur en de curator andermaal met elkaar in gesprek zullen
treden. Nadien zal de curator concreet kunnen informeren met betrekking tot
de rechtmatigheid en/of onbehoorlijk bestuur.
Anders dan in het voorgaande verslag aangegeven verw acht de curator ter
zake van de genoemde punten de komende verslagperiode meer concreet te
kunnen informeren, nu - anders dan in het voorgaande verslag aangegeven in deze verslagperiode ter zake nader met het bestuur w ordt gesproken.

16-03-2020
6

Gesprekken met het bestuur zijn afgerond en hebben tot de gevraagde
antw oorden geleid. Die informatie is in dit faillissementsverslag verw erkt.

16-06-2020
7

Gebleken is dat gelden aan MDH zijn onttrokken. De curator is met de
bestuurder in gesprek over de achtergrond van de onttrekkingen en de w ijze
w aarop deze zijn te verantw oorden.
De gesprekken met de bestuurder over de onttrekkingen en de w ijze w aarop
deze zijn te verantw oorden zijn nog niet volledig afgerond. Dit w ordt komende
verslagperiode verw acht, w aarop aan de constateringen conclusies w orden
verbonden.

16-09-2020
8

Uit de administratie van MDH blijkt dat zij een bedrag van EUR 15.039,80 te
vorderen heeft van haar (voormalig) bestuurder.

15-12-2020
9

Gebleken is dat de (voormalig) bestuurder kampt met een problematische
schuldenlast. Een schuldhulpverlener is intussen doende die schuldenlast te
saneren middels het aanbieden van een (buitengerechtelijk)
crediteurenakkoord.
Bovenstaande vordering w ordt in dit voorstel meegenomen. Nadere informatie
daarover is voor begin 2021 in het vooruitzicht gesteld.
Het aangeboden buitengerechtelijke crediteurenakkoord is inmiddels
geaccepteerd. De boedel heeft betaling van het aangeboden bedrag
ontvangen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

14-09-2021
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie van de aangeleverde beschikbare financiële administratie,
gegevens uit het handelsregister en onderzoek van beschikbare jaarrekening.

03-12-2018
1

Inventarisatie, contact bestuurder en schuldhulpverlening.

15-12-2020
9

Beoordelen crediteurenakkoord, contact met de (schuldhulpverlening van)
bestuurder.

14-09-2021
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behoudens het salaris van de curator zijn er (nog) geen boedelvorderingen
bekend.
€ 952,03

03-12-2018
1

17-06-2019
3

Toelichting
Behoudens het salaris van de curator zijn er tw ee boedelvorderingen bekend.
€ 762,91

14-09-2021
10

Toelichting
Anders dan eerder gemeld blijkt na verificatie (behoudens het salaris van de
curator) slechts één boedelvordering bekend te zijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 7.672,00

03-12-2018
1

Toelichting
Tot op heden heeft de Belastingdienst een preferente vordering van EUR
7.672,00.
€ 18.143,00

04-03-2019
2

€ 18.508,00

17-06-2019
3

€ 18.143,00

16-06-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 1.703,05

17-06-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

03-12-2018
1

29

04-03-2019
2

33

17-06-2019
3

32

14-09-2021
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 185.514,34

03-12-2018
1

€ 279.655,30

04-03-2019
2

€ 288.192,07

17-06-2019
3

€ 288.231,99

16-06-2020
7

€ 288.421,11

14-09-2021
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Niet nader bekend.

03-12-2018
1

Naar verw achting w ordt het faillissement w egens de toestand van de boedel
voor beëindiging ex artikel 16 Faillissementsw et voorgedragen.

18-12-2019
5

Gelijktijdig met, althans zo spoedig mogelijk na indiening van onderhavig
eindverslag w ordt de rechter-commissaris verzocht het faillissement op het
heffen w egens de stand van de boedel ex artikel 16 Fw .

14-09-2021
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contact en correspondentie met crediteuren.

03-12-2018
1

Niet van toepassing.

18-12-2019
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Enkele afw ikkelpunten afw erken (w aaronder hoofdzakelijk het onderzoek doen
naar de oorzaak van het faillissement, een nadere inventarisatie van de
aangetroffen bedrijfsmiddelen en inventaris, alsmede de verkoop daarvan),
inning debiteuren, w aarop met het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden
aangevangen.

03-12-2018
1

Enkele afw ikkelpunten afw erken (w aaronder hoofdzakelijk het onderzoek doen
naar de oorzaak van het faillissement), w aarop het rechtmatigheidsonderzoek
zal w orden vervolgd.

04-03-2019
2

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal komende verslagperiode w orden
gebruikt voor het afronden van de inventarisatie, contact met het bestuur en -

17-06-2019

hoofdzakelijk - het vervolgen van het rechtmatigheidsonderzoek.

3

De komende verslagperiode ligt de focus op het vervolgen van het
rechtmatigheidsonderzoek alsmede het publiceren van eerste bevindingen in
dat kader.

18-09-2019
4

De komende verslagperiode ligt de focus op het vervolgen en afronden van het
rechtmatigheidsonderzoek.

18-12-2019
5

De komende verslagperiode ligt de focus op het vervolgen en afronden van het
rechtmatigheidsonderzoek.

16-03-2020
6

Naar verw achting kan het faillissement na afronding (naar tevredenheid) van
de gesprekken bedoeld in 7.7 de komende verslagperiode w orden afgerond.

16-06-2020
7

De in het vorige verslag genoemde gesprekken zijn nog niet volledig afgerond,
althans daaraan zijn nog geen conclusies verbonden. De curator streeft ernaar
een en ander in de komende verslagperiode verder af te ronden.

16-09-2020
8

De curator is in afw achting van het (buitengerechtelijk) crediteurenakkoord,
dat (naar verw achting) begin 2021 is te verw achten en w aaraan gevolg
gegeven dient te w orden alvorens het faillissement voor beëindiging kan
w orden voorgedragen.

15-12-2020
9

Afw ikkeling en opheffing van het faillissement.

14-09-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

03-12-2018
1

Er w ordt gestreefd naar spoedige beëindiging.

04-03-2019
2

Gelijktijdig met, althans zo spoedig mogelijk na, indiening van onderhavig
verslag w ordt de rechter-commissaris verzocht het faillissement op te heffen
w egens de toestand van de boedel ex artikel 16 Fw .

14-09-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Onder andere het opstellen van onderhavig verslag.

03-12-2018
1

Verslaglegging.

18-12-2019
5

Verslaglegging.

16-03-2020
6

Verslaglegging.

16-09-2020
8

Verslaglegging.

15-12-2020
9

Bijlagen
Bijlagen

