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Algemene gegevens
Naam onderneming
Nopster IP B.V.

13-08-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nopster IP B.V.
(hierna: “Nopster IP”), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 59603542, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: Prins
Hendrikkade 48 K, 1012 AC, Amsterdam.

13-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestonden de
activiteiten van Nopster IP uit het verkrijgen, houden, vervreemden,
verhandelen, exploiteren, registreren en ontw ikkelen van patenten,
merkrechten, vergunningen, know how en andere intellectuele en industriële
eigendomsrechten, alsmede houdster- en financieringsactiviteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 0,00

€ 92.876,00

€ 315.149,00

2017

€ 0,00

€ -148.657,00

€ 403.298,00

2016

€ 0,00

€ -246.307,00

€ 396.454,00

Toelichting financiële gegevens

13-08-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen van Nopster IP. De
w inst over het jaar 2018 is het gevolg van een aan Nopster IP verstrekte
lening ter hoogte van € 233.769,00 die in 2018 is afgeboekt.

13-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 0,00

13-08-2019
1

€ 0,00

13-07-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-7-2019

13-08-2019
1

t/m
12-8-2019
van
13-8-2019

14-11-2019
2

t/m
13-11-2019
van
14-11-2019

25-02-2020
3

t/m
25-5-2020
van
25-2-2020

18-06-2020
4

t/m
17-6-2020
van
18-6-2020

28-09-2020
5

t/m
27-9-2020
van
28-9-2020

28-12-2020
6

t/m
27-12-2020
van
28-12-2020

03-05-2021
7

t/m
2-5-2021
van
3-5-2021
t/m
12-7-2021

Bestede uren

13-07-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 42 min

2

2 uur 18 min

3

1 uur 0 min

4

2 uur 48 min

5

1 uur 0 min

6

0 uur 36 min

7

0 uur 12 min

8

1 uur 36 min

totaal

27 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie
in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat
onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten w orden ontleend.

13-08-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Nopster IP is op 24 december 2013 opgericht. Enig aandeelhouder van Nopster
IP is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding
NOPSTER B.V. (“Holding Nopster”). Enig bestuurder is Richard Leijen. Voorts
heeft Nopster IP een zustervennootschap, Nopster B.V. (“Nopster”), die
eveneens op 2 juli 2019 in staat van faillissement is verklaard. De curator van
Nopster IP is ook in het faillissement van Nopster tot curator benoemd.

13-08-2019
1

De curator heeft vernomen dat er inmiddels aan de Kamer van Koophandel is
meegedeeld dat Holding Nopster door middel van een zogenaamde
turboliquidatie is opgeheven.

14-11-2019
2

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is Nopster IP niet bij gerechtelijke
procedures betrokken. Tot op heden is niet gebleken van lopende procedures
w aarbij Nopster IP partij is.

13-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Eventuele nog bestaande verzekeringsovereenkomsten w aarvan voortzetting
niet langer noodzakelijk is, zullen – voor zover nodig – w orden beëindigd.

13-08-2019
1

Nationale-Nederlanden heeft een restitutie van € 99,55 op de bij de Rabobank
aangehouden rekening overgemaakt. Dit bedrag is door de Rabobank
overgeboekt naar de faillissementsrekening van Nopster.

25-02-2020
3

1.4 Huur
Nopster IP maakte gebruik van de door Nopster gehuurde bedrijfsruimte en
huurde derhalve zelf geen bedrijfsruimte.

13-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende verklaard over de oorzaken van de
faillissementen van Nopster en Nopster IP. De faillissementen zouden het
gevolg zijn van aanhoudende verliezen, met een oplopende schuldenlast en
betalingsachterstanden - met name bij de Belastingdienst - tot gevolg. Deze
achterstanden vormden een bedreiging voor de continuïteit van Nopster en
Nopster IP. Het afgelopen half jaar zijn pogingen ondernomen om het
faillissement af te w enden - w aarbij hulp is ingeroepen van een externe
adviseur - door het zo veel als mogelijk afslanken van de organisatie en door
pogingen te ondernemen om een nieuw e financier dan w el investeerder te
vinden. Deze pogingen zijn niet geslaagd, w aarna het besluit is genomen om
het faillissement van Nopster en Nopster IP aan te vragen.
De curator zal de oorzaken van het faillissement onderzoeken.

13-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

13-08-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement had Nopster IP één w erknemer in dienst, w iens
arbeidsovereenkomst reeds w as opgezegd en w iens dienstverband op 31 juli
2019 is geëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

13-08-2019
1

Toelichting
Om te voorkomen dat bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst vereiste
formaliteiten niet in acht zijn genomen of om andere redenen het ontslag niet
tot stand is gebracht, is de rechter-commissaris verzocht om voor zover vereist
toestemming te verlenen om het dienstverband met de enkele w erknemer op
te zeggen. Na verkregen toestemming is het ontslag op 31 juli 2019
aangezegd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

31-7-2019

1

Opzegging voor zover nog vereist (zie hiervoor).

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Aanzeggen ontslag, correspondentie en telefonisch overleg met het UW V,
inplannen intake, verzamelen documentatie ter voorbereiding van de
intakebijeenkomst van 8 augustus 2019.

13-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

13-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Nopster IP beschikte niet over bedrijfsmiddelen.

13-08-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

13-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden of onderhanden w erk.

13-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

13-08-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Intellectueel eigendomsrechten die verband houden met de “I’m In” app (zie
paragraaf 6.1 voor een nadere toelichting over deze app).

13-08-2019
1

Volgens van de Belastingdienst ontvangen informatie w as Nopster IP op
faillissementsdatum geen houder van een voertuig.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hoofdstuk 6.

13-08-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is geen sprake van openstaande debiteuren.

13-08-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bankfinanciering. Ten tijde van het faillissement van
Nopster IP vertoonde de door Nopster IP aangehouden bankrekening een
positief saldo van € 0,09. Dit banksaldo is overgemaakt naar de
boedelrekening van Nopster.

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft de door Nopster IP aangehouden rekening opgeheven en
het saldo van € 99,95 overgeboekt naar de faillissementsrekening van
Nopster. Overboeking naar de faillissementsrekening van Nopster IP heeft nog
niet plaatsgevonden.

Toelichting vordering van bank(en)
Overboeking van het op de boedelrekening van Nopster bijgeschreven saldo
van € 100,04 heeft op de verdere afw ikkeling van de faillissementen Nopster
IP en Nopster geen invloed en zal, ter vermijding van heen-en-w eer
boekingen achterw ege blijven.

13-08-2019
1

25-02-2020
3

13-07-2021
8

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder zijn er thans geen lopende
leasecontracten.

13-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

13-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

13-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Tot op heden is curator niet
gebleken van enig eigendomsvoorbehoud.

13-08-2019
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden is curator niet gebleken van enig retentierecht.

13-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen sprake van partijen die een beroep hebben gedaan op een
reclamerecht.

13-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken, correspondentie crediteuren.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

13-08-2019
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van Nopster en Nopster IP bestonden voornamelijk uit het
exploiteren van de “I’m In” app, een app voor Android en iOS die het mogelijk
maakt voor gebruikers om toegangskaarten te w innen voor evenementen en
festivals.

13-08-2019
1

Kort na het uitspreken van de faillissementen van Nopster en Nopster IP w erd
duidelijk dat sprake w as van een groot aantal (potentiële) dw angcrediteuren,
w aarvan een aantal aanzienlijke onbetaalde facturen had. Indien een van
deze dw angcrediteuren zijn dienstverlening zou staken, zou daarmee de app
niet langer (naar behoren) functioneren. Dat zou betekenen dat gebruikers die
toegangskaarten voor bepaalde evenementen en festivals hadden gew onnen
voor evenementen en festivals die zouden plaatsvinden in het w eekend/de
w eekenden kort na het uitspreken van het faillissement, deze
toegangskaarten niet zouden krijgen. De verw achting w as dat indien dat zou
gebeuren, het vertrouw en in de app onder de gebruikers zou kelderen,
hetgeen een “going concern” overdracht in de w eg zou staan en daarom een
negatieve invloed zou hebben op de w aarde van de onderneming.
Gelet op het bovenstaande heeft de curator, met toestemming van de rechtercommissaris, ervoor gekozen om die kosten te maken die noodzakelijk w aren
om ervoor te zorgen dat de gebruikers die toegangskaarten hadden
gew onnen voor een bepaald evenement en/of festival, deze ook daadw erkelijk
zouden krijgen. Daarmee w as een going concern overdracht mogelijk en is ook
de w aarde van de onderneming zoveel mogelijk behouden.

6.2 Financiële verslaglegging
In het volgende faillissementsverslag zal de financiële verslaglegging van de
tijdelijke voortzetting van de onderneming w orden gedaan.

13-08-2019
1

Aan de boedel van Nopster komt een bedrag van EUR 2.272,56 (incl. btw ) toe
als gevolg van w erkzaamheden die tijdens het voortzetten van de
onderneming door de curator zijn verricht.

14-11-2019
2

Met de tijdelijke voortzetting van de onderneming is een opbrengt van €
1.878,15 (excl. BTW ) gerealiseerd, w elk bedrag nog niet is geïncasseerd. Naar
verw achting zal het betreffende bedrag in de aankomende verslagperiode aan
de boedel w orden overgemaakt. Door de boedel is voor € 4.000,= (excl. BTW )
aan kosten gemaakt om de tijdelijke voortzetting van de onderneming mogelijk
te maken. Ondanks dat een negatief exploitatieresultaat is gerealiseerd, is
door het voortzetten van de onderneming het mogelijk gew eest om een
doorstart te bew erkstelligen (w aarmee een opbrengst van € 20.000,= w as
gemoeid). Om die reden is het voortzetten van de onderneming in het belang
van de gezamenlijke schuldeisers gew eest.

25-02-2020
3

De curator heeft de doorstarter diverse malen gerappelleerd het bedrag van €
1.878,15 (exc. BTW ) aan de boedel te voldoen. Bijschrijving heeft echter nog
niet plaatsgevonden.

18-06-2020
4

Het bedrag van € 1.878,15 (excl. BTW ) is door de doorstarter voldaan. Deels is
dit verrekend met een bedrag dat nog aan de doorstarter toekw am.

28-09-2020
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Bespreking, correspondentie en telefonisch overleg betrokkenen, contact
(dw ang)crediteuren, correspondentie rechter-commissaris.

13-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na de uitspraak van de faillissementen van Nopster en Nopster IP heeft de
curator contact gezocht met een aantal partijen die mogelijk interesse zouden
kunnen hebben in een doorstart van de activiteiten van Nopster en Nopster IP.
Deze partijen hadden reeds in het verleden gesprekken gevoerd met Nopster
en Nopster IP over het financieren van en/of investeren in deze
vennootschappen, dan w el w aren op andere w ijze nauw bij de
vennootschappen betrokken, w aardoor zij goed bekend w aren met de
activiteiten van Nopster en Nopster IP.

13-08-2019
1

Van de aangeschreven partijen hebben drie partijen concrete interesse
getoond in het overnemen van de activa van Nopster en Nopster IP.
Uiteindelijk is op 16 juli 2019 met DHZ Online B.V. overeenstemming bereikt
over de verkoop van de activa van Nopster en Nopster IP.

6.5 Verantwoording
De activiteiten en activa van Nopster en Nopster IP zijn per 16 juli 2019 voor
rekening en risico van DHZ Online B.V.

13-08-2019
1

Eén van de overige partijen die interesse heeft getoond in een doorstart heeft
zich op het standpunt gesteld dat reeds met haar overeenstemming w as
bereikt over een doorstart. Dit standpunt w ordt door de curator niet gedeeld.
Deze partij heeft zich op grond van artikel 69 Fw tot de rechter-commissaris
gew end, met – kort gezegd – de volgende tw ee verzoeken: de curator te
bevelen om (i) haar te laten w eten of de rechter-commissaris heeft ingestemd
met de verkoop van de activa aan de uiteindelijke doorstarter en zo ja, voor
w elke verkoopprijs, en (ii) alsnog de activa van Nopster en Nopster IP aan
haar te verkopen. De rechter-commissaris heeft deze verzoeken afgew ezen.
Door deze partij is vervolgens beroep ingesteld op grond van artikel 67 Fw .
Het beroep richt zich tegen de beschikking van de rechter-commissaris om, kort
gezegd, niet tot een doorstart te komen met de partij in kw estie, w el een
doorstart te bereiken met een andere partij en de gedane verzoeken ex artikel
69 Fw af te w ijzen dan w el daar niet op in te gaan. De behandeling van dit
verzoek zal naar het zich laat aanzien plaatsvinden op w oensdag 21 augustus
2019 bij de rechtbank te Amsterdam.
Op 21 augustus 2019 heeft de behandeling van het hoger beroep
plaatsgevonden. Bij beslissing van 4 september 2019 is het hoger beroep door
de rechtbank ongegrond verklaard.

6.6 Opbrengst

14-11-2019
2

6.6 Opbrengst
€ 20.000,00

13-08-2019
1

Toelichting
Inventaris: € 5.000,00
IE-rechten: € 10.000,00
Goodw ill: € 5.000,00
Dit betreft de koopsom voor de activa van Nopster en Nopster IP tezamen. De
koopsom w ordt in tw ee delen van € 10.000,00 betaald. Het eerste deel is
reeds ontvangen. In het volgende faillissementsverslag zal w orden ingegaan
op de verdeling van de verkoopopbrengst tussen de boedels van Nopster en
Nopster IP.

Toelichting
De tw eede tranche van de koopsom van € 10.000 is op de
faillissementsrekening van Nopster voldaan. Zodra het onderzoek naar de voor
de doorstarter bestemde betalingen (zie 4.1 verslag Nopster) is afgerond, zal
de verdeling van de verkoopopbrengst tussen de boedels van Nopster en
Nopster IP kunnen plaatsvinden.

Toelichting
De curator verw acht in de komende periode de afrekening met de doorstarter
te kunnen afronden (zie 4.1 en 6.3 verslag Nopster), w aarna verdeling van de
verkoopopbrengst tussen de boedels van Nopster en Nopster IP kan
plaatsvinden.

Toelichting
Zodra de afrekening met de doorstarter is afgerond kan de verdeling van de
verkoopopbrengst tussen de boedels van Nopster en Nopster IP plaatsvinden.
Ondanks diverse rappels heeft de curator de opbrengst in verband met de
tijdelijke voortzetting van de onderneming niet ontvangen.

Toelichting
De afrekening met de doorstarter is afgerond. De curator verw acht in de
volgende verslagperiode tot een verdeling te kunnen komen.

Toelichting
Het verdelen van de koopsom tussen de boedels van Nopster en Nopster IP
heeft op de verdere afw ikkeling van de faillissementen geen invloed en zal
om die reden achterw ege blijven.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

14-11-2019
2

25-02-2020
3

18-06-2020
4

28-09-2020
5

13-07-2021
8

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie en telefonisch contact met (mogelijk) geïnteresseerde
partijen, correspondentie rechter-commissaris, opstellen doorstart
overeenkomst, overleg met de doorstarter over bereikte doorstart.

13-08-2019
1

Onderzoek stukken, aanw ezigheid op de zitting van 21 augustus 2019 en
correspondentie.

14-11-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van Nopster IP heeft diverse administratieve bescheiden
digitaal aangeleverd. Zodra de curator de volledige financiële administratie tot
zijn beschikking heeft, zal hij deze alsmede de gang van zaken voorafgaande
aan het faillissement nader onderzoeken.

13-08-2019
1

De curator heeft de beschikbare administratieve bescheiden onderzocht.
Vervolgens heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden, w aarbij
de bestuurder een nadere toelichting heeft verstrekt. De curator heeft
vervolgens nog enkele aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld, die
inmiddels grotendeels zijn beantw oord. Zodra alle vragen zijn beantw oord,
kan het onderzoek naar de boekhoudplicht w orden gesloten.

03-05-2021
7

Het onderzoek naar de administratie/boekhouding van Nopster IP is
afgerond. Uit de administratie en (financiële) stukken kunnen de rechten en
verplichtingen van Nopster IP in voldoende mate w orden afgeleid. De
conclusie luidt dat de administratie/boekhouding voldeed aan de daaraan te
stellen eisen.

13-07-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de jaren 2015 en 2016 zijn bij het handelsregister van
de Kamer van Koophandel gedeponeerd, de jaarrekeningen van de
daaropvolgende jaren niet.

13-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nopster IP kan w orden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art.
396 lid 1 boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

13-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit het register van aandeelhouders blijkt dat de aandelen zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

13-08-2019
1

13-07-2021
8

Toelichting
Er is niet gebleken van materieel onbehoorlijk bestuur. De oorzaken van het
faillissement die door de bestuurder zijn aangedragen, komen de curator niet
onaannemelijk voor.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-08-2019
1

Nee

13-07-2021
8

Toelichting
Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator streeft ernaar het rechtmatigheidsonderzoek op korte termijn af te
ronden.

03-05-2021
7

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator heeft
zijn bevindingen en conclusies in de faillissementen van Nopster IP en
Nopster gerapporteerd aan de rechter-commissaris.

13-07-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
aangevangen.

13-08-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.

14-11-2019
2

Onderzoek stukken, correspondentie en bespreking met de bestuurder,
bestuderen reactie.

03-05-2021
7

Onderzoek stukken, bespreking met de bestuurder, opstellen notitie
bevindingen rechtmatigheidsonderzoek en correspondentie.

13-07-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
13-08-2019
Toelichting

Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.
€ 4.763,48

1

14-11-2019
2

Toelichting
Het UW V heeft in verband met overgenomen loonverplichtingen een
boedelvordering van € 4.763,48 bij de curator aangemeld.
€ 4.793,73
Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (online crediteurenadministratie): € 30,25 + p.m.
UW V, overgenomen loonverplichtingen: € 4.763,48

8.2 Pref. vord. van de fiscus

13-07-2021
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 20.371,00

13-08-2019
1

Toelichting
Openstaande aanslagen loonheffing € 18.583,00 en openstaande kosten €
1.788,00.
€ 25.587,00

14-11-2019
2

Toelichting
Aanslagen Loonheffing: € 23.799,00
Openstaande kosten: € 1.788,00
In de afgelopen periode zijn aanvullende vorderingen in verband met
openstaande aanslagen Loonheffing ingediend. Voorts is namens de boedel
tegen diverse aanslagen bezw aar gemaakt, voor zover deze betrekking
hebben op perioden w aarin geen w erknemers meer in loondienst bij Nopster
w aren.
€ 67.719,00

18-06-2020
4

Toelichting
Nopster IP: aanslagen loonheffing € 23.799,00 en openstaande kosten €
1.788,00.
Nopster IP maakte deel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting
Holding Nopster B.V. De Belastingdienst heeft met betrekking tot de fiscale
eenheid de volgende vorderingen aangemeld:
Omzetbelasting € 40.184,00 en openstaande kosten € 1.948,00.
€ 153.908,00

28-09-2020
5

Toelichting
De vorderingen van de Belastingdienst bestaan uit de volgende posten:
Nopster IP B.V.: Loonheffing € 23.799,00
Nopster IP B.V.: openstaande kosten € 1.788,00
Fiscale eenheid Nopster: Omzetbelasting € 40.184,00
Fiscale eenheid Nopster: openstaande kosten € 1.948,00
Fiscale eenheid Nopster: Omzetbelasting ex art. 29 lid 7 € 86.189,00

8.3 Pref. vord. UWV
€ 321,24

14-11-2019
2

Toelichting
Loonvordering ex art. 3:288 sub e BW € 268,80
Premievordering ex art. 66 lid 3 W W € 52,44

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

13-08-2019
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 168.552,99

13-08-2019
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze het
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

13-08-2019
1

Het ziet er niet naar uit dat bij de afw ikkeling van het faillissement een
uitkering aan de preferente en concurrente crediteuren gedaan zal kunnen
w orden.

28-12-2020
6

Het faillissement komt in aanmerking voor opheffing w egens gebrek aan
baten (ex art. 16 Fw .). Aan de crediteuren kan geen uitkering w orden
gedaan.

13-07-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er is een dossier aangemaakt bij w w w .crediteurenlijst.nl. Alle bekende
crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan
te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de
vorderingen in het faillissementsdossier w orden ingevoerd.

13-08-2019
1

Er heeft een naamsw ijziging plaatsgevonden bij het bij de curator in gebruik
zijnde online crediteurensysteem. Vorderingen kunnen w orden aangemeld via
de w ebsite w w w .ClaimsAgent.nl.

28-09-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
Zie paragraaf 6.5.

13-08-2019
1

9.3 Stand procedures
Zie paragraaf 6.5.

13-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Zie paragraaf 6.5.

13-08-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator de w erkzaamheden verband houdend
met de doorstart afronden. Daarnaast zal de curator de nodige
w erkzaamheden in het kader van het ingestelde art. 67 Fw beroep verrichten.
Voorts zal hij aanvangen met het onderzoek van de administratie, het
rechtmatigheidsonderzoek en het nader inventariseren van de schuldenlast.

13-08-2019
1

In de komende periode zal de curator de verdere afrekening met de
doorstarter ter hand nemen en de daarmee samenhangende verdeling van de
verkoopopbrengsten. Voorts zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

14-11-2019
2

In de komende periode verw acht de curator de afrekening met de doorstarter
af te kunnen w ikkelen en de daarmee samenhangende verdeling van de
verkoopopbrengsten. Het oorzakenonderzoek zal w orden voortgezet en
zoveel mogelijk w orden afgerond.

25-02-2020
3

Afronding van de verdeling van de verkoopopbrengsten en
rechtmatigheidsonderzoek.

28-12-2020
6

Afw ikkelen rechtmatigheidsonderzoek.

03-05-2021
7

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er resteren voor de
curator geen verdere w erkzaamheden meer.

13-07-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

13-08-2019
1

Het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

13-07-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bespreking bestuurder, correspondentie, onderzoek stukken, verslaglegging.

13-08-2019
1

Correspondentie, onderzoek stukken en verslaglegging.

14-11-2019
2

Verslaglegging.

18-06-2020
4

Verslaglegging.

28-09-2020
5

Verslaglegging.

28-12-2020
6

Verslaglegging.

03-05-2021
7

Correspondentie en verslaglegging.

13-07-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

