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Algemene gegevens
Naam onderneming
Suprazorg B.V.

23-01-2019
1

Gegevens onderneming
Suprazorg B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en (voorheen)
kantoorhoudende te (1104 DB) Amsterdam aan het adres Arènpalmstraat 7.
Gefailleerde had voorts een nevenvestiging aan de Arènpalmstraat 5.

23-01-2019
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich bezig met het verlenen van geïndiceerde zorg en de
begeleiding van individuen. Blijkens het handelsregister van de Kamer van
Koophandel hield gefailleerde zich per 13 december 2018 echter bezig met
Vermogensbeheer. Dit zou volgens de (indirect) bestuurder van gefailleerde
echter niet correct zijn en zo zijn geregistreerd door de Kamer van Koophandel
op het moment van inschrijving van de nieuw e eenmanszaak van de
bestuurder.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 147.178,00

€ 33.879,00

€ 72.842,00

2016

€ 208.395,00

€ 27.576,00

€ 137.638,00

Toelichting financiële gegevens

23-01-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2017 en 2018 zijn vooralsnog onbekend.

23-01-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

23-01-2019
1

Toelichting
Het gemiddeld aantal personeelsleden is vooralsnog onbekend.

Boedelsaldo
€ 26.160,00

23-01-2019
1

€ 27.331,69

14-08-2019
2

€ 8.990,86

22-01-2021
4

Toelichting
Zie voor de toelichting paragraaf 8.1 van dit openbaar verslag.
€ 8.990,86

25-05-2021
5

€ 9.475,27

08-06-2021
6

Toelichting
Op de boedelrekening is na het verzoek daartoe van de curator nog een
bijschrijving ontvangen vanaf de voormalige bankrekening van gefailleerde
die w erd aangehouden van ING Bank.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
18-12-2018

23-01-2019
1

t/m
23-1-2019
van
24-1-2019

14-08-2019
2

t/m
14-8-2019
van
15-8-2019

16-10-2020
3

t/m
16-10-2020
van
17-10-2020

22-01-2021
4

t/m
19-1-2021
van
20-1-2021

25-05-2021
5

t/m
24-5-2021
van
25-5-2021

08-06-2021
6

t/m
8-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 30 min

2

34 uur 27 min

3

1 uur 24 min

4

4 uur 3 min

5

1 uur 0 min

6

5 uur 0 min

totaal

74 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In dit verslag w ordt op een verkorte en zakelijke w ijze de huidige stand van
zaken w eergegeven volgens de daarvoor geldende richtlijnen voor
verslaglegging. Het verslag heeft tot doel belanghebbenden inzicht te geven in
de stand van de boedel. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen
kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden
geïnterpreteerd als een afstand van enig recht of erkenning van
aansprakelijkheid.

23-01-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Oprichting en naamgeving
Gefailleerde is volgens het register van de Kamer van Koophandel opgericht bij
akte van 11 november 2015 en voert sinds haar oprichting de huidige
statutaire naam.

23-01-2019
1

Bestuur
Vanaf de oprichting van gefailleerde is Suprazorg Holding B.V. bestuurder en
mevrouw U.O. Druivendal indirect bestuurder.
Aandeelhouder
Suprazorg Holding B.V. is enig aandeelhouder. Mevrouw U.O. Druivendal is enig
aandeelhouder van Suprazorg Holding B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend één. Verw ezen w ordt naar paragraaf 9 van dit verslag.

23-01-2019
1

Hiervoor w ordt verw ezen naar paragraaf 9 van dit verslag.

14-08-2019
2

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder zou er sprake zijn van een bedrijfsverzekering. De
curator dient de desbetreffende polis nog van de bestuurder te ontvangen.

23-01-2019
1

Hier lijkt geen sprake van te zijn.

14-08-2019
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Er zijn tw ee huurovereenkomsten actief met betrekking tot de kantoorruimtes
gelegen aan de adressen Arènpalmstraat 5 en 7 te Amsterdam. De
huurovereenkomsten zijn in het belang van de boedel nog niet beëindigd.
Zodra opportuun zal daartoe w orden overgegaan.

23-01-2019
1

De tw ee huurovereenkomsten van de bedrijfsruimtes zijn met machtiging van
de rechter-commissaris opgezegd en geëindigd. De bedrijfsruimtes zijn
ontruimd en opgeleverd aan de verhuurders.

14-08-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde verleende in onder aanneming geïndiceerde zorg aan individuen
en begeleidde hen bij de dagelijkse gang van zaken.

23-01-2019
1

Desgevraagd heeft de (indirect) bestuurder van gefailleerde verklaard dat de
oorzaak van het faillissement zou zijn gelegen in het feit dat gefailleerde te
maken zou hebben gehad met diverse hoofdaannemers/debiteuren die
niet/niet tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldeden. Voorts is één van de
opdrachtgevers van gefailleerde haar vergunning ontzegd voor de regio
Amsterdam, als gevolg w aarvan de w erkzaamheden van gefailleerde
eindigden.
Het faillissement is aangevraagd door Stichting Pensioenfonds Zorg en W elzijn.
Hiervoor w ordt verw ezen naar het voorgaande verslag.

14-08-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

23-01-2019
1

Toelichting
De arbeidsovereenkomsten tussen gefailleerde en haar ex-w erknemers zijn
met w ederzijds goedvinden geëindigd per 1 mei 2018.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
23-01-2019
1

Toelichting
4

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking met de bestuurder, bestuderen beëindigingsovereenkomsten,
correspondentie met de rechter-commissaris.

23-01-2019
1

Organisatie intake UW V, contact met w erknemers en contact met het UW V.

14-08-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Onderzoek in het kadaster heeft uitgew ezen dat gefailleerde geen onroerende
zaken op haar naam heeft staan.

23-01-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek in het kadaster en bespreking met de bestuurder.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoorinventaris

€ 363,00

€ 0,00

totaal

€ 363,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

23-01-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De kantoorinventaris bestaat uit een spreektafel met diverse stoelen, tw ee
bureaus met bureaustoelen, enkele archiefkasten, tw ee computers inclusief
beeldschermen, etc. Voorts zou in de kantoorruimte gelegen aan de
Arènpalmstraat 5 nog kantoorinventaris van gefailleerde aanw ezig zijn.

23-01-2019
1

De kantoorinventaris die aanw ezig w as in beide bedrijfsruimtes is met
toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht aan een
opkoper. De bedrijfsruimtes zijn door de opkoper bezemschoon achtergelaten.

14-08-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover relevant w ordt hiermee rekening gehouden.

23-01-2019
1

Hier w ordt rekening mee gehouden.

14-08-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking met de bestuurder, bezoek aan de kantoorruimte.

23-01-2019
1

Correspondentie met potentieel geïnteresseerden, contact met opkoper,
opstellen boedelfactuur, correspondentie rechter-commissaris, etc.

14-08-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zorgverlening

€ 1.080,00

totaal

€ 1.080,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Door de bestuurder namens gefailleerde verrichte w erkzaamheden (in
december 2018) in opdracht van de laatste opdrachtgever van gefailleerde,
zijn gefactureerd aan de desbetreffende opdrachtgever.

23-01-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespreking en correspondentie met de bestuurder en contact met de
opdrachtgever.

23-01-2019
1

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

14-08-2019
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Handelsnaam Suprazorg

€ 0,00

€ 0,00

Houderschap telefoonnummers

€ 0,00

€ 0,00

Domeinnaam w w w .suprazorg.nl en content
w ebsite

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Voor de toelichting w ordt verw ezen naar paragraaf 6 van dit verslag.

23-01-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Hiervoor w ordt verw ezen naar paragraaf 6 van dit verslag.

23-01-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vordering op een
opdrachtgever/hoofdaannemer

€ 1.080,00

€ 1.080,00

€ 0,00

Vordering op een voormalig
opdrachtgever/hoofdaannemer

€ 63.000,00

€ 24.000,00

€ 0,00

totaal

€ 64.080,00

€ 25.080,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De door de bestuurder namens gefailleerde verrichte w erkzaamheden (in
december 2018) in opdracht van de laatste opdrachtgever van gefailleerde,
zijn gefactureerd aan de desbetreffende opdrachtgever. De
opdrachtgever/debiteur heeft de betaling verricht.
Voor de vordering op de voormalige opdrachtgever/hoofdaannemer w ordt
verw ezen naar paragraaf 9 van dit verslag.

23-01-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking en correspondentie met de bestuurder en contact met de
opdrachtgever/debiteur.

23-01-2019
1

Correspondentie in verband met mogelijke teruggaven.

14-08-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

23-01-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde heeft een vordering op ING Bank N.V. uit hoofde van een
creditsaldo van circa EUR 1.125,00. De curator heeft de bank verzocht om het
creditsaldo over te maken naar de boedelrekening.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Het creditsaldo van circa EUR 1.125,00 is op de faillissementsrekening
ontvangen.

5.2 Leasecontracten

14-08-2019
2

5.2 Leasecontracten
Volgens de bestuurder zou hier geen sprake van zijn.

23-01-2019
1

Hier is niet van gebleken.

14-08-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens de bestuurder zou hier geen sprake van zijn.

23-01-2019
1

Hier is niet van gebleken.

14-08-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

23-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

23-01-2019
1

Hier is niet van gebleken.

14-08-2019
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

23-01-2019
1

Hier is niet van gebleken.

14-08-2019
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

23-01-2019
1

Hier is niet van gebleken.

14-08-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-01-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bespreking met de bestuurder, contact met ING Bank N.V., bestuderen
bankafschriften.

23-01-2019
1

Bestuderen bankafschriften.

14-08-2019
2

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

23-01-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

23-01-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

23-01-2019
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft met de bestuurder onderhandeld over een doorstart van de
onderneming van gefailleerde. Dit heeft geleid tot overeenstemming, echter de
koopovereenkomst is door de bestuurder nog niet ondertekend en de betaling
van de overeengekomen koopprijs van EUR 7.500,00 is nog niet verricht. De
curator gaat zich op korte termijn beraden over de consequenties daarvan en
de vervolgaanpak.

23-01-2019
1

Hoew el de curator met de bestuurder heeft onderhandeld over een doorstart
en als gevolg daarvan overeenstemming is bereikt over een koopsom van EUR
7.500,00, heeft geen doorstart plaatsgevonden. De bestuurder zou niet over
de benodigde financiële middelen hebben beschikt. De curator heeft besloten
om geen nakoming te vorderen en heeft de bestuurder erop geattendeerd dat
zij niet is gerechtigd om de activiteiten van gefailleerde alsnog voort te zetten.
Daarbij is opgemerkt dat indien de curator ermee bekend zou w orden dat dit in
w elke vorm dan ook toch zou gebeuren, de bestuurder alsnog aan de
koopovereenkomst kan en zal w orden gehouden.
Via de bestuurder meldde zich vervolgens een andere potentiële
overnamekandidaat. Deze interesse w erd echter onvoldoende concreet,
hetgeen ook niet tot een doorstart heeft geleid.

14-08-2019
2

6.5 Verantwoording
Omdat de activiteiten van gefailleerde bestonden uit het verlenen van zorg
aan individuen, w elke activiteiten feitelijk w erden verricht door de bestuurder
van gefailleerde, is de curator van mening dat de bestuurder de (enige)
aangew ezen partij is om de activiteiten door te starten.

23-01-2019
1

Niet van toepassing omdat geen doorstart heeft plaatsgevonden.

14-08-2019
2

6.6 Opbrengst
€ 0,00

23-01-2019
1

Toelichting
De overeengekomen koopprijs is nog niet voldaan.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

23-01-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking, correspondentie en onderhandelingen met de bestuurder, contact
met de rechter-commissaris, opstellen koopovereenkomst, contact met derden,
etc.

23-01-2019
1

Contact met de bestuurder, contact met de rechter-commissaris, contact met
potentiële andere overnamekandidaat. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

14-08-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Of aan de boekhoudplicht is voldaan dient de curator nog te onderzoeken,
w aarbij rekening w ordt gehouden met de mededeling van de bestuurder dat
de administratie tot en met oktober 2017 zou zijn bijgew erkt.

23-01-2019
1

Vooralsnog stelt de curator zich op het standpunt dat niet is voldaan aan de
boekhoudplicht. De bestuurder is evenw el in de gelegenheid gesteld om
eventueel ontbrekende bescheiden aan te leveren.

14-08-2019
2

Met de bestuurder heeft een constructieve bespreking plaatsgevonden over de
constateringen van de curator ten aanzien van de boekhoudplicht.

16-10-2020
3

Vooralsnog zijn de vragen van de curator niet beantw oord en zijn de
ontbrekende bescheiden nog niet aangeleverd. Hierover heeft de curator
opnieuw contact opgenomen met de bestuurder. Het is de bedoeling van de
curator dat op korte termijn een telefonische bespreking met de bestuurder
plaatsvindt over dit onderw erp en een mogelijke oplossing.
Hierbij houdt de curator rekening met het feit dat de bestuurder heeft gesteld
niet/nauw elijks verhaal te bieden. Dit dient de curator nog (nader) te
verifiëren.
De curator heeft nog geen contact gehad met de bestuurder. Van de dochter
van de bestuurder begreep de curator dat dit vanw ege persoonlijke
omstandigheden vooralsnog niet mogelijk w as. De curator tracht in de
aankomende verslagperiode contact te verkrijgen, ook over het ophalen van
een PC van gefailleerde w aar mogelijk nog administratie op staat die onder de
bew aarplicht van de bestuurder valt.

22-01-2021
4

De curator heeft contact kunnen verkrijgen met de bestuurder van gefailleerde.
Hoew el dit geen inhoudelijke reactie betrof heeft de curator uit het oogpunt
van doelmatigheid en efficiëntie besloten om over te gaan tot afw ikkeling van
het faillissement.

25-05-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn nimmer jaarrekeningen gedeponeerd. Aan de deponeringsplicht ex
artikel 2:394 BW is derhalve niet voldaan.

23-01-2019
1

Er zijn nimmer jaarrekeningen gedeponeerd. Aan de deponeringsplicht ex
artikel 2:394 BW is derhalve niet voldaan.

14-08-2019
2

Zie hiervoor paragraaf 7.2 van dit openbaar verslag.

16-10-2020
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit is niet vereist.

23-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de akte van oprichting is aan de stortingsverplichting voldaan, maar
omdat het geplaatste aandelenkapitaal slechts EUR 1,00 bedraagt zal hier
geen nader onderzoek naar w orden gedaan.

23-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

23-01-2019
1

Toelichting
Omdat niet aan de deponeringsplicht is voldaan, staat op grond van de w et
vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Hier doet de curator nog onderzoek naar.
In onderzoek

23-01-2019
1

14-08-2019
2

Toelichting
De curator heeft de w el beschikbare administratie en de bankafschriften
bestudeerd. Over diverse verrichte betalingen (aan de bestuurder privé en aan
de aan haar gelieerde onderneming SupraZorg Beheer Limited) in het jaar
voorafgaand aan het faillissement zijn vragen gesteld aan de bestuurder.
Bovendien heeft de curator enkele betalingen gesignaleerd die zijn verricht
(aan de bestuurder privé en aan SupraZorg Beheer Limited) na indiening van
de faillissementsaanvraag. De bestuurder is verzocht om deze betalingen (van
in totaal EUR 3.230,00) ongedaan te maken en terug te betalen op de
faillissementsrekening.
In onderzoek

16-10-2020
3

Toelichting
Thans nog in onderzoek en zie hierover hetgeen is opgenomen in paragraaf
7.1 van dit openbaar verslag.
Ja
Toelichting
De curator meent dat hiervan sprake is gew eest. Een inhoudelijke reactie van
de bestuurder op door de curator gestelde vragen is niet ontvangen. Mede
omdat de bestuurder geen kenbaar verhaal lijkt te bieden is uit het oogpunt
van doelmatigheid en efficiëntie besloten om over te gaan tot afw ikkeling van
het faillissement.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

25-05-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Naar de rechtmatigheden doet de curator nog nader onderzoek.

23-01-2019
1

De curator heeft de bestuurder bij brief van 30 juli 2019 diverse vragen gesteld
aangaande de administratie en voornoemde verrichte betalingen in het jaar
voorafgaand aan het faillissement. De curator is nog in afw achting van een
reactie. De aan de bestuurder gegeven reactietermijn verstrijkt een w eek na
indiening van dit verslag.

14-08-2019
2

Zie hiervoor hetgeen is opgenomen in paragraaf 7.1 van dit openbaar verslag.

16-10-2020
3

Zie hiervoor de voorgaande paragrafen van dit openbaar verslag. Voor het
overige heeft de curator zich gekw eten van haar w ettelijke taken.

25-05-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking en correspondentie met de bestuurder, veiligstellen administratie,
raadplegen handelsregister van de Kamer van Koophandel, bestuderen
bankafschriften.

23-01-2019
1

Correspondentie met de bestuurder, bestuderen administratie, bestuderen
bankafschriften.

14-08-2019
2

Correspondentie met de bestuurder en derden.

16-10-2020
3

Correspondentie met de bestuurder en haar dochter.

22-01-2021
4

Contact met de bestuurder. Dit onderdeel is afgerond.

25-05-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

23-01-2019
1

Toelichting
Rekening w ordt gehouden met het salaris van de curator en eventuele
boedelvorderingen van de verhuurders van de kantoorruimtes.
€ 0,00
Toelichting
Rekening w ordt gehouden met het salaris van de curator en
boedelvorderingen van de verhuurders van de kantoorruimtes.

14-08-2019
2

Toelichting
Rekening w ordt gehouden met het salaris van de curator en
boedelvorderingen van de verhuurders van de kantoorruimtes.

16-10-2020
3

€ 18.340,84

22-01-2021
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een voorschot voldaan op het salaris
curator. Voor het overige w ordt rekening gehouden met het restant salaris
curator en boedelvorderingen van de verhuurders van de kantoorruimtes.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 369.193,60

23-01-2019
1

Toelichting
De Belastingschuld bestaat met name uit loonheffingen (veelal ambtshalve
aanslagen) en vennootschapsbelasting.
€ 190.266,60

14-08-2019
2

Toelichting
De Belastingschuld bestaat met name uit loonheffingen (veelal ambtshalve
aanslagen) en vennootschapsbelasting.
€ 190.266,60

16-10-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

23-01-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.
€ 27.542,51

14-08-2019
2

€ 27.542,51

16-10-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

23-01-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.
€ 0,00
Toelichting
De aanvrager is verzocht om opgaaf te doen van de hoogte van de
aanvraagkosten vanw ege de preferente positie van deze vordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-08-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

23-01-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.
6

14-08-2019
2

Toelichting
Niet van toepassing.
6

16-10-2020
3

7

22-01-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

23-01-2019
1

Toelichting
Vooralsnog zijn er geen vorderingen ter verificatie aangemeld. De curator dient
overigens nog over te gaan tot het aanschrijven van de crediteuren.
€ 36.024,80

14-08-2019
2

€ 36.024,80

16-10-2020
3

€ 55.578,68

22-01-2021
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft het pensioenfonds een vordering
ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans nog onbekend.

23-01-2019
1

Thans nog onbekend, maar het is aannemelijk dat het in elk geval niet tot
uitkering aan de concurrente crediteuren zal komen.

16-10-2020
3

Thans nog onbekend, maar het is aannemelijk dat het faillissement ex artikel
16 Fw zal w orden opgeheven vanw ege de toestand van de boedel.

22-01-2021
4

Dit betreft het eindverslag. Kort na de indiening ervan zal de rechtercommissaris w orden verzocht om het faillissement ex artikel 16 Fw voor
opheffing voor te dragen aan de rechtbank.

25-05-2021
5

Dit verslag betreft het eindverslag in plaats van het voorgaande verslag. Er is
namelijk sprake van vereenvoudigde afw ikkeling ex artikel 137a Fw in plaats
van van opheffing (zoals opgenomen in het voorgaande verslag).

08-06-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bespreking met de bestuurder en verw erken ingediende vorderingen door de
Belastingdienst.

23-01-2019
1

Correspondentie crediteuren, bijw erken financieel verslag en crediteurenlijst,
bestuderen ingediende vorderingen, etc.

14-08-2019
2

Correspondentie crediteuren.

16-10-2020
3

Correspondentie crediteuren, bijw erken crediteurenlijst en financieel verslag.

22-01-2021
4

Correspondentie crediteur, bijw erken crediteurenlijst en financieel verslag.

25-05-2021
5

Correspondentie crediteur, bijw erken crediteurenlijst en financieel verslag.

08-06-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Subliem Zorg.

23-01-2019
1

9.2 Aard procedures
Incasso.

23-01-2019
1

9.3 Stand procedures
Gefailleerde heeft bij dagvaarding van 18 mei 2018 bij de rechtbank
Amsterdam een vordering ingesteld jegens Subliem Zorg vanw ege onbetaald
gebleven vorderingen van circa EUR 63.000,00. Voorts zijn namens gefailleerde
tw ee conservatoire derdenbeslagen gelegd ten laste van Subliem Zorg.

23-01-2019
1

Ten tijde van het faillissement stond de zaak voor opgaaf verhinderdata voor
een zogenaamde GOO-behandeling. Met machtiging van de rechtercommissaris heeft de curator de zaak overgenomen. Kort daarna is een
buitengerechtelijke schikking bereikt met Subliem Zorg. Subliem Zorg heeft een
bedrag van EUR 24.000,00 voldaan op de boedelrekening en de curator heeft
de gelegde conservatoire beslagen opgeheven. Voorts hebben beide partijen
elkaar over en w eer algehele finale kw ijting verleend en is de rechtbank
verzocht om over te gaan tot doorhaling van de procedure.

9.4 Werkzaamheden procedures
Bespreking met de bestuurder, contact met de voormalige advocaat van
gefailleerde, bestuderen procesdossier, contact en onderhandelingen met de
advocaat van de w ederpartij, correspondentie en telefonisch overleg met de
rechter-commissaris, contact met de rechtbank Amsterdam, etc.

23-01-2019
1

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

14-08-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode gaan richten op:
- de doorstart;
- het rechtmatigheidsonderzoek; en
- het aanschrijven van de crediteuren.

23-01-2019
1

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode gaan richten op:
- het rechtmatigheidsonderzoek en de daarbij behorende w erkzaamheden.

14-08-2019
2

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode gaan richten op:
- het (financieel) afw ikkelen van het door de curator gesignaleerde
onbehoorlijk bestuur en de (volgens de curator) paulianeuze handelingen.

16-10-2020
3

De curator zal zich in de aankomende periode richten op afrondende
w erkzaamheden met betrekking tot de opheffing van het faillissement.

25-05-2021
5

De curator zal zich in de aankomende periode richten op afrondende
w erkzaamheden met betrekking tot de (vereenvoudigde) afw ikkeling van het
faillissement.

08-06-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Gestreefd w ordt naar afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

23-01-2019
1

Gestreefd w ordt naar afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

14-08-2019
2

Gestreefd w ordt naar afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

16-10-2020
3

Dit betreft het eindverslag. Kort na de indiening ervan zal de rechtercommissaris w orden verzocht om het faillissement ex artikel 16 Fw voor
opheffing voor te dragen aan de rechtbank.

25-05-2021
5

Dit betreft het eindverslag. Kort na de indiening ervan zal de rechtercommissaris w orden verzocht om te bepalen dat het faillissement
vereenvoudigd zal w orden afgew ikkeld (in plaats van zal w orden opgeheven
zoals in het voorgaande verslag opgenomen).

08-06-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag en correspondentie rechter-commissaris.

23-01-2019
1

Opstellen faillissementsverslag en correspondentie rechter-commissaris.

14-08-2019
2

Opstellen faillissementsverslag.

16-10-2020
3

Opstellen faillissementsverslag.

25-05-2021
5

Opstellen eindverslag.

08-06-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

