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Algemene gegevens
Naam onderneming
Theo Henkelman Schoenen B.V. (“Henkelman”) en Only A Shoes B.V. (“OAS”).

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Vanw ege hun onderlinge verw evenheid w ordt in dit verslag met goedvinden
van de rechter-commissaris geconsolideerd verslag gedaan van de afw ikkeling
van de volgende faillissementen:
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Theo Henkelman Schoenen B.V. (F.13/20/282), KvK-nummer 13028392
Only A Shoes B.V. (F.13/20/295), KvK-nummer 12052649
Henkelman en OAS zijn onderdeel van een groep van vennootschappen
w aarvan ook de volgende vennootschappen in staat van faillissement zijn
verklaard:
FNG Retail Services B.V. (F.13/20/287), KvK-nummer 63290316
Expresso Fashion B.V. (F.13/20/283), KvK-nummer 33175469
Expresso Fashion W eb B.V. (F.13/20/285), KvK-nummer 54278678
Fashion IP B.V. (F.13/20/332), KvK-nummer 62989898
ME&P Retail IP B.V. (F.13/20/292), KvK-nummer 63277484
Miss Etam Group B.V. (F.13/20/290), KvK-nummer 63277298
Miss Etam Holding B.V. (F.13/20/291), KvK-nummer 63246287
Miss Etam Operations B.V. (F.13/20/289), KvK-nummer 63291673
Miss Etam Services B.V. (F.13/20/293), KvK-nummer 63288338
Modehuizen Claudia-Sträter B.V. (F.13/20/286), KvK-nummer 33058678
New Fashions B.V. (F.13/20/284), KvK-nummer 18032483
Promiss Retail B.V. (F.13/20/294), KvK-nummer 77082842
Steps Retail B.V. (F.13/20/288), KvK-nummer 77082893
Bovengenoemde vennootschappen – dus met uitzondering van Henkelman en
OAS – zullen in dit verslag w orden aangeduid als de FNG-vennootschappen. In
de faillissementen van de FNG-vennootschappen is mr. C. van de Meent
aangesteld tot curator. In deze faillissementen w ordt door mr. Van de Meent
afzonderlijk (geconsolideerd) verslag gedaan.
Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie
in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan de
curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers
dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
openbaar 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.
Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 8 december 2020 is het
faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap FNG Group
Nederland B.V. (F.13/20/402), KvK-nummer 58804293, met benoeming van mr.
W .M. de Vries tot rechter-commissaris en mr. C. van de Meent tot curator. Deze
vennootschap behoort eveneens tot de FNG-vennootschappen.
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Op 3 augustus 2021 is ook FIPH B.V. (“FIPH”) in staat van faillissement
verklaard. FIPH is vennootschapsrechtelijk gezien niet (rechtstreeks)
verbonden met de FNG-vennootschappen. Vanaf het 4e faillissementsverslag is
FIPH toegevoegd aan de vennootschappen die tezamen aangeduid w orden als
“FNG Nederland” of de “FNG Vennootschappen”.
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Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming
Henkelman, OAS en de FNG-vennootschappen maken onderdeel uit van de
Belgische FNG-groep met als topholding de beursgenoteerde vennootschap
naar Belgisch recht FNG NV. De groep ontw ierp en verkocht kleding, schoenen
en accessoires voor zow el dames, heren als kinderen via eigen w inkels in
België, Nederland, Duitsland en Luxemburg, maar ook online en via een
netw erk van multi-merkenw inkels, zow el online als offline, in binnen- en
buitenland.

26-10-2020
1

De gefailleerde (Nederlandse) FNG-vennootschappen verzorgden binnen de
groep de ontw erpen en verkopen van de merken/formules Miss Etam, Claudia
Sträter, Express, Steps en Promiss in Nederland en Duitsland.
Henkelman en OAS hielden zich binnen het FNG-concern bezig met de aan- en
verkoop van schoenen. Beide ondernemingen kochten deze schoenen in bij
producenten in Azië respectievelijk Portugal en verkochten deze aan de
detailhandel. Henkelman richtte zich op het w at goedkopere segment in de
schoenenmarkt, terw ijl OAS zich op een iets hoger segment richtte.
Voor meer informatie over de groepsstructuur en activiteiten van de FNGvennootschappen verw ijzen de curatoren naar Bijlage A bij het eerste
openbaar verslag in de faillissementen van de FNG-vennootschappen.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Uit de voorlopige jaarrekeningen 2019 van Henkelman en OAS kunnen de
volgende financiële gegevens w orden afgeleid w aarbij W /V staat voor
w inst/verlies:
Henkelman
2019 Omzet 36.871.000 W /V -1.042.000 Balanstotaal 21.839.000
OAS
2019 Omzet 3.146.000 W /V 12.000 Balanstotaal 2.589.000

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 631.515,57
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Toelichting
Op 20 oktober 2020 w aren de saldi van de bij Caceis (Kas Bank N.V.)
geopende faillissementsrekeningen als volgt:
Henkelman: € 376.515,57
OAS: € 255.000,00

€ 2.393.658,43

Toelichting
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Er zijn geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

€ 2.117.897,28
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€ 2.387.522,67
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€ 2.381.492,73
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
30-7-2020
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t/m
21-10-2020
van
22-10-2020

02-03-2021
2

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

18-06-2021
3

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021

15-10-2021
4

t/m
30-9-2021
van
1-10-2021

14-01-2022
5

t/m
12-1-2022
van
13-1-2022
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t/m
25-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

3.764 uur 24 min

2

2.840 uur 30 min

3

41 uur 6 min

4

68 uur 36 min

5

48 uur 36 min

6

47 uur 12 min

totaal

6.810 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het genoemde aantal uren betreft het totaal aantal uren dat besteed is aan
de afw ikkeling van de faillissementen van Henkelman, OAS en de FNGvennootschappen. In de surseanceperiode (30 juli 2020 (Henkelman)
respectievelijk 7 augustus 2020 (OAS) tot 7 augustus 2020) zijn door de
bew indvoerder en zijn medew erkers 553,9 uren besteed aan de FNGvennootschappen (inclusief Henkelman en OAS). Deze uren zijn inbegrepen in
het bovengenoemde totaal.
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In het vorige verslag w as het totaal aantal uren dat besteed is aan de
afw ikkeling van de faillissementen van Henkelman, OAS en de FNGvennootschappen opgenomen. Inmiddels is het aantal uren dat besteed is aan
de afw ikkeling van de faillissementen van Henkelman en OAS in de periode 30
juli 2020 tot en met 31 december 2020 in kaart gebracht. Het betreft 638 uren.
In de komende periode zullen de vanaf 1 januari 2021 aan de faillissementen
van Henkelman en OAS bestede uren in kaart w orden gebracht.
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Sinds deze verslagperiode w ordt de aan de faillissementen Henkelman en OAS
bestede tijd afzonderlijk geregistreerd. Aan de afw ikkeling van de
faillissementen van Henkelman en OAS is tot 1 maart 2021 (tot en met verslag
2) in totaal 686 uur besteed.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Voor een schematisch overzicht van de organisatie en directie w ordt verw ezen
naar Bijlage A bij het eerste openbaar verslag in de faillissementen van de
FNG-vennootschappen.
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Ten aanzien van Henkelman en OAS geldt dat deze vennootschappen in
december 2018 door het FNG-concern zijn overgenomen van (uiteindelijk) de
heer T.J.M.H. Henkelman. Na deze verkoop w erden de bestuurders van
Henkelman en OAS de heer T.J.M.H. Henkelman (gezamenlijk bevoegd) en FNG
Beheer NL BV (zelfstandig bevoegd). Bestuurders van FNG Beheer NL BV w aren
per datum surseance(s) de heren R. Turk en P. Lembrechts (ieder zelfstandig
bevoegd).

1.2 Lopende procedures
De curatoren zijn thans niet bekend met lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringsovereenkomsten w aarvan voortzetting niet langer
noodzakelijk is, zijn – voor zover mogelijk en voor zover de curatoren bekend –
beëindigd w aarbij aanspraak is gemaakt op premierestitutie (voor zover van
toepassing).

1.4 Huur
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1.4 Huur
Henkelman w as eigenaar van het bedrijfspand in W eert w aar het
hoofdkantoor en het magazijn van Henkelman en AOS w aren gevestigd.
Henkelman en AOS huurden een show room in W aalw ijk. De doorstarter van
beide ondernemingen heeft de huurverplichtingen van deze show room per
datum doorstart overgenomen van de boedels.
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In de afgelopen periode is gebleken van een nog lopende huurovereenkomst
van OAS met betrekking tot een expositieruimte/show room in Nieuw egein.
Volgens opgave van de beheerder van deze bedrijfsruimte w as deze al voor
de verlening van de surseance van betaling ontruimd. Met machtiging van de
rechter-commissaris is de overeenkomst door de curatoren opgezegd.
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1.5 Oorzaak faillissement
De door Henkelman, OAS en de FNG-vennootschappen bij de rechtbank
ingediende verzoekschriften tot verlening van surseance van betaling
vermelden over de financiële problemen bij FNG het volgende:
“FNG is recentelijk in operationele en financiële moeilijkheden terechtgekomen,
als gevolg w aarvan drie Belgische w erkvennootschappen van FNG op 22 juni
2020 een procedure van gerechtelijke reorganisatie hebben aangevraagd. De
moeilijkheden bij FNG zijn te w ijten aan een combinatie van verschillende
factoren. Ten eerste w ordt FNG en in het bijzonder de Benelux-tak sinds begin
dit jaar geconfronteerd met toenemende liquiditeitsproblemen ten gevolge van
een zw ak vierde kw artaal in 2019. Deze moeilijkheden situeren zich tegen de
achtergrond van een reeds bestaande hoge schuldratio, die de voorbije jaren
w erd opgebouw d ter financiering van een reeks overnames. FNG is daarnaast
geconfronteerd met interne problemen die hebben geleid tot aanzienlijke
aanpassingen in de voorlopige jaarcijfers van 2019. De Belgische
toezichthouder van de financiële markten, de FSMA, heeft in 2019 vragen
gesteld over bepaalde transacties uit het verleden. Als gevolg hiervan heeft de
raad van toezicht van FNG onderzoek laten doen naar diverse transacties en
structuren. Daaruit is gebleken dat er een aantal complexe en internationale
transacties en structuren zijn w aarvan de onderliggende stukken ontbreken of
onvolledig/onduidelijk zijn. De gevolgen daarvan zijn verw erkt in de voorlopige
jaarrekening 2019.
Daarnaast is FNG, zoals vele ondernemingen in de retail-sector, midscheeps
geraakt door de coronacrisis en de ingrijpende overheidsmaatregelen naar
aanleiding van deze crisis. Dit heeft gezorgd voor een specifiek aan de
coronacrisis te w ijten omzetverlies van ongeveer EUR 50 miljoen. Ook in
Nederland hebben de Vennootschappen het als gevolg van onder meer de
coronacrisis financieel zw aar. De fysieke w inkels van de Vennootschappen
w aren omw ille van de gezondheid en veiligheid van medew erkers en de
klanten tijdelijk gesloten, met aanzienlijke omzetverliezen tot gevolg. Het zijn
met name de huurverplichtingen die daardoor zw aar op de Vennootschappen
drukken, maar daarnaast zijn er verplichtingen aan diverse andere
(handels)crediteuren w aardoor de Vennootschappen in acute problemen zijn
gekomen of w ordt verw acht dat zij op korte termijn in acute problemen zullen
komen. Fiscale verplichtingen en verplichtingen jegens w erknemers zijn dankzij
diverse noodmaatregelen van de Nederlandse overheid voorlopig
geadresseerd. Het gaat daarbij echter deels om uitstel en niet om afstel van
verplichtingen.
Op 27 juli 2020 heeft de zekerhedenagent namens de financiers van FNG de
betrokken banken geïnformeerd dat he FNG, w aaronder de Vennootschappen,
niet langer is toegestaan gebruik te maken van de (verpande)
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bankrekeningen.
Verscheidene vennootschappen binnen FNG beschikken hierdoor niet langer
over de vereiste middelen om aan hun betalingsverplichtingen te blijven
voldoen en hun activiteiten voort te zetten, als gevolg w aarvan op 30 juli 2020
diverse Belgische vennootschappen het faillissement in België hebben
aangevraagd en voor acht Nederlandse vennootschappen uit FNG surseance
van betaling is verzocht en verleend. In België is het faillissement van de
Belgische vennootschappen inmiddels uitgesproken.”
De curatoren zullen de geschetste gang van zaken nader onderzoeken en
meer in algemene zin onderzoek doen naar de achtergronden van de
faillissementen van Henkelman en OAS.
In de verslagperiode hebben de curatoren de eerste voorbereidingen getroffen
voor het doen van onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen van
Henkelman en OAS.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
49

26-10-2020
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Toelichting
Henkelman: 44
OAS: 5
Via een lokaal payroll-bedrijf w as een beperkt aantal mensen (7) w erkzaam in
China.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
26-10-2020
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Toelichting
Henkelman: 2019 FTE 52; 2018: FTE 53
OAS: 2019 FTE 3; 2018 FTE 5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-8-2020

5

Opzegging w erknemers OAS

10-8-2020

44

Opzegging w erknemers Henkelman

totaal

49

2.4 Werkzaamheden personeel
De curatoren hebben met machtiging van de rechter-commissaris op 10
augustus de arbeidsovereenkomsten met de w erknemers die in dienst w aren
bij Henkelman en OAS, voor zover nodig, opgezegd.
De curatoren hebben bij de vakbonden CNV en FNV melding gedaan van de
ontslagaanzegging conform artikel 3 lid 1 W et Melding Collectief Ontslag.
Het UW V heeft vanw ege de door de overheid gegeven maatregelen rond
Covid-19 geen fysieke intakebijeenkomsten gehouden. Er is een digitale
intakebijeenkomst georganiseerd w aaraan een aantal w erknemers,
vertegenw oordigende zoveel mogelijk functies binnen Henkelman, OAS en de
FNG-vennootschappen, heeft deelgenomen. Deze intakebijeenkomst is op
beeld vastgelegd en ter instructie aan de overige w erknemers beschikbaar
gesteld.
Voor het merendeel van het personeel geldt dat de opzegtermijn op 21
september 2020 is geëindigd.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Bedrijfspand

€ 3.500.000,00

€ 1.750.000,00

€ 1.750.000,00

totaal

€ 3.500.000,00

€ 1.750.000,00

Toelichting onroerende zaken
Henkelman w as eigenaar van een bedrijfspand aan de (6004 RN) Doemesw eg
8-12 te W eert. Dit pand is in het kader van de doorstart verkocht aan de
doorstarter, zie randnummer 6 hierna.
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Het hierboven onder “Boedelbijdr.” opgenomen bedrag van € 1.750.000,00 is
de resultante van een discussie met de Banken over de rechtsgeldigheid van
het ten gunste van hen gevestigde hypotheekrecht op het bedrijfspand.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek stukken, overleg met NTAB en taxateur/makelaar Cushman, overleg
met de Banken en verkoop aan de doorstarter, zie randnummer 6 hierna.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris OAS
Rollend materieel OAS

€ 3.000,00
€ 22.000,00

Rollend materieel Henkelman

€ 175.000,00

Inventaris Henkelman

€ 200.000,00

totaal

€ 400.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 5.250,00

€ 5.250,00
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Inventaris
De bedrijfsmiddelen van Henkelman en OAS bestonden uit kantoorinventaris
en rollend materieel.
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Alle bedrijfsmiddelen zijn in het kader van de doorstart verkocht aan de
doorstarter, zie hoofdstuk 6 hierna. De curatoren hebben op grond van art. 57
lid 3 Fw de opbrengst van de bodemzaken opgeëist ten behoeve van de
Belastingdienst.
Ten aanzien van het verkochte rollend materieel van Henkelman is met de
Banken een boedelbijdrage van 3% overeengekomen.
Liquide middelen
Er w orden door Henkelman en OAS bankrekeningen aangehouden bij ING Bank
N.V. De creditsaldi per datum surseances (Henkelman 30 juli 2020, OAS 7
augustus 2020) bedroegen:
Henkelman:
Eurorekening -3.878,442,14 (debetsaldo)
Chinese Yuan CNY 110.149,50
GBP Amsterdam 21.445,05
GBP Londen 39.443,73
USD 343.738,61
OAS:
Eurorekening 2.489.754,60

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek stukken, in kaart brengen bedrijfsmiddelen, laten uitvoeren van
een taxatie van de bedrijfsmiddelen, overleg met NTAB, overleg met de Banken
en verkoop van bedrijfsmiddelen aan de doorstarter.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Voorraad en debiteuren OAS

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 225.000,00

Voorraad en debiteuren Henkelman

€ 1.650.000,00

€ 49.500,00

totaal

€ 1.875.000,00

€ 49.500,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden op datum surseance bestonden uit een grote hoeveelheid
schoenen. Een groot deel van de voorraad bevond zich in het magazijn te
W eert. Een deel van de recent geproduceerde voorraad w as vanuit Azië
onderw eg naar Nederland of bevond zich reeds bij expediteurs in Nederland.
Er bevonden zich eveneens schoenen in productie w aar al veelal orders van
klanten van Henkelman en OAS tegenover stonden.
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De voorraden en het onderhanden w erk met corresponderende orders en de
debiteurenvorderingen zijn in het kader van de doorstart verkocht aan de
doorstarter, zie hoofdstuk 6 hierna.
Met betrekking tot deze verkoop is ten aanzien van de voorraad en de
debiteuren van Henkelman een boedelbijdrage van 3% overeengekomen met
de Banken. De voorraden en debiteuren van OAS w aren niet verpand, zodat
de opbrengst daarvan integraal aan de boedel toekomt.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving
Goodw ill Henkelman

Verkoopopbrengst
€ 120.000,00

Goodw ill OAS
totaal

Boedelbijdrage

€ 5.000,00
€ 125.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill is verkocht aan de doorstarter, zie hoofdstuk 6 hierna. De
opbrengst komt toe aan de boedel.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek stukken, overleg met NTAB en Banken en verkoop goodw ill aan de
doorstarter.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteurenvorderingen van Henkelman en OAS – met uitzondering van de
intercompany vorderingen – bedroegen volgens de bij de surseanceaanvraag
overgelegde stukken € 4.101.421,16.
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De stand per vennootschap is als volgt:
Henkelman: € 3.633.626,42
OAS: € 467.794,74
Eurofactor
Henkelman had voor haar debiteurenportefeuille een factoring arrangement
afgesloten met Eurofactor. De schuld van Henkelman aan Eurofactor als gevolg
van bevoorschotting van de vorderingen is tijdens het faillissement, als gevolg
van betalingen op aan Eurofactor gecedeerde en/of verpande vorderingen,
afgelost.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren debiteurenportefeuille, overleg met Eurofactor, overleg met de
Banken, overdracht debiteuren aan doorstarter.
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Onderzoek ontvangsten bankrekeningen, correspondentie met ING en
doorstarter.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 262.759.097,22

26-10-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Op 28 februari 2018 heeft FNG Holding NV een kredietovereenkomst gesloten
met BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Belgium NV/SA, ABN AMRO Bank N.V. en
Belfius Bank NV (de "Banken"), w aaronder diverse faciliteiten voor totaal
maximaal € 240.000.000 aan FNG Holding NV ter beschikking zijn gesteld. Op
30 maart 2020 hebben de Banken een additionele faciliteit verstrekt aan FNG
Holding NV ter hoogte van € 20.000.000. Onder meer Henkelman staat garant
voor de volledige terugbetaling van, onder andere, de verschuldigde hoofdsom
en rente onder deze faciliteiten.

Toelichting vordering van bank(en)
Volgens opgave van de Banken vertoonden de door de FNG-vennootschappen
aangehouden bankrekeningen bij de Banken op datum surseance een saldo
van in totaal € 5.993.653,54. Op dit saldo moeten de onder bankgaranties

15-10-2021
4

getrokken bedragen nog in mindering w orden gebracht. Volgens een
voorlopige opgave van de Banken betreft dit per 22 januari 2021 een bedrag
van € 3.666.370,86 w aardoor een netto-saldo resteert van € 2.327.282,68. Dit
saldo komt aan de Banken toe op grond van het ten gunste van hen
gevestigde pandrecht.
De saldi op de bankrekeningen van Henkelman en OAS per datum surseance
zijn opgenomen onder randnummer 3.3. Door Henkelman, OAS en
Beheermaatschappij Marith W eert B.V. zijn met ING Bank N.V. diverse compte
joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomsten (CJMO’s) gesloten. Door ING
Bank N.V. is het volledige creditsaldo van OAS verrekend met haar vordering op
Henkelman uit hoofde van een debetsaldo. Het resterende debetsaldo bij
Henkelman is aangezuiverd op grond van de CJMO’s.
Met ING Bank N.V. vindt nog overleg plaats over het in het kader van artikel 54
Fw door ING Bank N.V. aan de boedel af te dragen bedrag in verband met na
de peildatum op de bankrekeningen van Henkelman en OAS bij ING Bank N.V.
ontvangen betalingen.

Toelichting vordering van bank(en)

14-01-2022
5

Het overleg met ING Bank N.V. over het aan de boedel af te dragen bedrag
loopt nog.

Toelichting vordering van bank(en)

28-04-2022
6

Het overleg met ING Bank N.V. over het aan de boedel af te dragen bedrag is
nog gaande.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
BNP Paribas Fortis SA/NV heeft zich als zekerhedenagent namens de Banken
beroepen op de navolgende zekerheidsrechten die in het kader van de
financiering zijn verstrekt aan BNP Paribas Fortis SA/NV:

26-10-2020
1

1. pandrechten eerste in rang op de roerende zaken, bankrekeningen,
vorderingen, overige rechten, domeinnamen en intellectuele
eigendomsrechten van Henkelman;
2. een pandrecht eerste in rang op alle aandelen in het aandelenkapitaal
van Henkelman; en
3. een hypotheekrecht vierde in rang op het onroerend goed van
Henkelman.

ING Bank N.V. heeft zich bij de curator gemeld met een beroep op (onder meer)
een openbaar pandrecht uit hoofde van diverse CJMO’s op creditsaldi op de
bankrekeningen van (onder meer) Henkelman en OAS aangehouden bij ING
Bank N.V.

15-10-2021
4

5.4 Separatistenpositie
De Banken
Aan BNP Paribas Fortis SA/NV als security agent namens de Banken zijn
pandrechten verleend op de onder randnummer 5.3 genoemde activa van
Henkelman. De curatoren hebben met de Banken overeenstemming bereikt
over de verdeling van de opbrengst van de activa en de door de Banken te
betalen boedelbijdrages voor de medew erking van de curatoren aan de
onderhandse verkoop van de aan de Banken verpande activa.

26-10-2020
1

Eurofactor
Eurofactor heeft een beroep gedaan op (openbare) pandrechten op de
debiteurenvorderingen die zijn bevoorschot onder het factoring arrangement.
Eurofactor heeft inmiddels bevestigd dat de vorderingen die door deze
pandrechten w erden gesecureerd gedurende het faillissement zijn afgelost.
In het kader van de tussen de boedel en de Banken gemaakte
verdelingsafspraken is in de verslagperiode door de boedel een bedrag van €
3.509.502,50 overgemaakt naar de Banken.

02-03-2021
2

De afw ikkeling met ING Bank N.V. in het kader van artikel 54 Fw loopt nog (zie
randnummer 5.1 hierboven).

15-10-2021
4

De afw ikkeling met ING Bank N.V. loopt nog (zie randnummer 5.1 hierboven).

14-01-2022
5

De afw ikkeling met ING Bank N.V. loopt nog (zie randnummer 5.1 hierboven).

28-04-2022
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-10-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen financieringsdocumentatie, overleg met management, Banken en
Eurofactor.

26-10-2020
1

Bestuderen stukken, correspondentie en overleg met NTAB en de Banken,
tussentijdse financiële afw ikkeling.

02-03-2021
2

Bestuderen financierings- en zekerhedendocumentatie, bestuderen douaneen huurgarantie; correspondentie met Banken, ING Bank N.V.,
Beheermaatschappij Marith W eert B.V., Douane/Belastingdienst en
medew erkers Henkelman en OAS.

15-10-2021
4

Correspondentie met Banken, ING Bank N.V., Beheermaatschappij Marith
W eert B.V. en Douane/Belastingdienst.

14-01-2022
5

Correspondentie met Banken, ING Bank N.V., Beheermaatschappij Marith
W eert B.V. en Douane/Belastingdienst.

28-04-2022
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De ondernemingen van Henkelman en OAS zijn na datum surseance en tijdens
het faillissement niet voortgezet.

26-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

26-10-2020
1

6.4 Beschrijving
Een w eek voorafgaand aan de surseanceverlening had het Bestuur opdracht
gegeven aan Lindenaar & Co, een corporate finance boutique, om onderzoek
te doen naar de mogelijkheden om een koper te vinden voor de Nederlandse
tak van het FNG concern. In overleg met het Bestuur van de FNGvennootschappen en de Banken en met goedvinden van de rechtercommissaris heeft de bew indvoerder de samenw erking met Lindenaar & Co
gecontinueerd. Om de verkoop ordentelijk te laten verlopen is een
biedingsproces ingericht. Dit proces zag er op hoofdlijnen als volgt uit. Aan de
geïnteresseerde partijen zijn biedingsvoorw aarden en een
geheimhoudingsverklaring toegezonden. Na ontvangst van de getekende
geheimhoudingsverklaring kregen partijen toegang tot een online dataroom en
w erden zij in de gelegenheid gesteld een indicatieve bieding uit te brengen.

26-10-2020
1

Op grond van de inhoud van de gedane indicatieve biedingen en de gevoerde
gesprekken hebben de (inmiddels) curatoren besloten verder te
onderhandelen met de heer Henkelman, bestuurder en voormalig (indirect)
aandeelhouder van OAS en Henkelman, samen met tw ee w erknemers. Met
goedvinden van de Banken en toestemming van de rechter-commissaris is op
25 augustus 2020 overeenstemming bereikt met de heer Henkelman c.s. over
de overname van bepaalde activa van Henkelman en OAS.

6.5 Verantwoording
Zie randnummer 6.4.

26-10-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 5.900.000,00
Toelichting
Verkoopopbrengsten uit hoofde van de doorstart:
Onroerend goed: € 3.500.000,00
Inventaris: € 203.000,00
Rollend materieel: € 197.000,00
Voorraden en debiteuren: € 1.875.000,00
Goodw ill: € 125.000,00
De opbrengst van het onroerend goed van Henkelman komt voor 50% toe aan
de Banken en voor 50% aan de boedel.
Op grond van artikel 57 lid 3 Fw loopt de opbrengst van de inventariszaken
door de boedel ten behoeve van de Belastingdienst.
De opbrengst voor het rollend materieel, de voorraad en
debiteurenvorderingen van Henkelman komt toe aan de Banken onder afdracht
van een boedelbijdrage van 3%.
De boedel is gerechtigd tot de opbrengst van de goodw ill.
De opbrengst van de activa van OAS komt aan de boedel toe. Deze activa
w aren niet verpand.

6.7 Boedelbijdrage

26-10-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 66.247,50

02-03-2021
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg met Lindenaar & Co, inrichten dataroom, opstellen
biedingsdocumentatie, bestuderen en beoordelen biedingen, diverse
correspondentie met geïnteresseerde partijen, overleg met het management
en de Banken en hun adviseurs over de biedingen, voeren van
onderhandelingen, opstellen doorstartovereenkomst.

26-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Henkelman en OAS is door de curatoren veiliggesteld door
tussenkomst van Limits Consulting. De curatoren zullen de administratie en de
gang van zaken voorafgaand aan de surseances c.q. faillissementen nog nader
onderzoeken.

26-10-2020
1

In onderzoek.

14-01-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit gegevens verkregen van de Kamer van Koophandel blijkt het volgende.

26-10-2020
1

De jaarrekening van Henkelman voor het boekjaar 2017 is tijdig gedeponeerd.
Op 24 december 2019 is door FNG NV – een vennootschap naar Belgisch recht
– een aansprakelijkheidsverklaring gedeponeerd, met als ingangsdatum 1
januari 2018, aangaande Henkelman. Henkelman heeft voor het boekjaar 2018
een instemmingsverklaring gedeponeerd. Er is geen jaarrekening voor het
boekjaar 2019 gedeponeerd.
De jaarrekeningen van OAS voor de boekjaren 2017 en 2018 zijn niet tijdig
gedeponeerd. Er is geen jaarrekening voor het boekjaar 2019 gedeponeerd.
In onderzoek.

14-01-2022
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

26-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat aan de
stortingsverplichting(en) is voldaan.

26-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

26-10-2020
1

In onderzoek.
De curatoren zullen in de komende verslagperiode(n) onderzoeken of sprake is
gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-10-2020
1

Toelichting
De curatoren zullen in de komende verslagperiode(n) onderzoek doen naar
onder meer eventueel paulianeus handelen.

In onderzoek

14-01-2022
5

Toelichting
Voor een drietal betalingen voor surseance vanaf de bankrekening van
Henkelman naar de bankrekening van Beheermaatschappij Marith W eert B.V.
met een totaalbedrag van € 1.325.000 is door de curatoren de
faillissementspauliana ingeroepen. Beheermaatschappij Marith W eert B.V.
heeft hier nog niet schriftelijk op gereageerd.

Toelichting

28-04-2022
6

Door Beheermaatschappij Marith W eert B.V. is nog niet gereageerd. Thans
vindt overleg plaats over een algehele afw ikkeling met betrokkenen (zie ook
randnummers 5.1 en 5.4 hierboven).

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek naar eventuele onregelmatigheden is nog gaande.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

14-01-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen administratie, overleg met Limits Consulting over het veiligstellen
van de administratie, eerste onderzoek naar de administratieplicht.

26-10-2020
1

Eerste voorbereidende w erkzaamheden in het kader van het
oorzakenonderzoek.

02-03-2021
2

Onderzoek financiële administratie

14-01-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 157,31

26-10-2020
1

Toelichting
Per 20 oktober 2020 zijn de volgende boedelvorderingen genoteerd:
Salaris curatoren: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 157,31 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.
Verhuurder(s): p.m.

€ 443.329,83

02-03-2021
2

Toelichting
Per 26 februari 2021 zijn de volgende boedelvorderingen genoteerd:
Henkelman:
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 166,38 + p.m.
UW V (overname loon verplichtingen boedelperiode: € 398.537,34
W erknemer (vakantieuren): € 4.451,73
OAS:
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 66,55 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 35.533,25
Verhuurder (huur boedelperiode): € 4.574,58

€ 443.335,88

18-06-2021
3

Toelichting
De enige w ijziging ten opzichte van het vorige verslag betreft de
boedelvordering van Claims Agent in het faillissement van OAS. Deze bedraagt
per 1 juni 2021 € 72,60 + p.m.

€ 462.906,95
Toelichting
Per 21 september 2021 zijn de volgende boedelvorderingen genoteerd:
Henkelman:

15-10-2021
4

Claims Agent (crediteurenadministratie): € 6,05 + p.m.
UW V (overname loon verplichtingen boedelperiode: € 416.189,31
W erknemer (vakantieuren): € 4.451,73
OAS:
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 3,03 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 37.682,25
Verhuurder (huur boedelperiode): € 4.574,58

€ 462.141,14

14-01-2022
5

Toelichting
Per 7 januari 2022 zijn de volgende boedelvorderingen genoteerd:
Henkelman:
ClaimsAgent (crediteurenadministratie) € 6,05 + p.m.
UW V totaal (geen w ijzigingen t.o.v. vorige verslag) € 416.189,31
W erknemer (vakantie uren) € 4.451,73
OAS:
ClaimsAgent (crediteurenadministratie) € 3,03 + p.m.
UW V totaal (geen w ijzigingen t.o.v. vorige verslag) € 37.682,25
De vordering van de verhuurder heeft vanw ege een creditnota w ijziging
ondergaan. Het openstaande bedrag van € 3.808,77 is inmiddels door het
(gedeeltelijk) claimen van een bankgarantie afgew ikkeld.

€ 458.335,40

28-04-2022
6

Toelichting
W ijziging ten opzichte van het vorige verslag: de in het faillissement OAS
ingediende boedelvordering van de verhuurder is afgew ikkeld en inmiddels
van de crediteurenlijst verw ijderd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.104.366,37
Toelichting
Volgens een van de Belastingdienst ontvangen overzicht van 22 oktober 2020
zijn de volgende bedragen verschuldigd:
Loonheffingen: € 535.801,00
Douane Henkelman: € 284.032,37
Omzetbelasting: € 284.243,00
Motorrijtuigenbelasting Henkelman: € 79,00
Kosten Henkelman: € 211,00
Per vennootschap gaat het om de volgende bedragen:
Henkelman: € 776.627,37
OAS: € 170.012,00
Fiscale eenheid Beheermaatschappij Marith W eert (omzetbelasting): €
157.727,00
In deze bedragen is een naheffingsaanslag ex art. 29 lid 7 W et op de
Omzetbelasting (ten onrechte in vooraftrek gebrachte omzetbelasting) van
OAS begrepen van € 21.000,00.

26-10-2020
1

De fiscale eenheid voor de omzetbelasting Beheermaatschappij Marith W eert
bestaat uit: Henkelman en de niet-failliete vennootschap Beheer Maatschappij
Marith W eert B.V.
Curatoren hebben begrepen dat er een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting is.

€ 733.951,00

02-03-2021
2

Toelichting
Naar aanleiding van aanmeldingen van vorderingen door de Belastingdienst en
ontvangen beschikkingen (kennisgevingen verminderingen) zijn per 26 februari
2021 de volgende bedragen genoteerd:
Loonheffingen: € 535.801,00
Omzetbelasting: € 195.801,00
Motorrijtuigenbelasting: € 1.988,00
Rente en kosten: € 361,00
De Douaneafdeling van de Belastingdienst heeft een door Henkelman
verstrekte bankgaranties van € 90.000,00 en € 195.791,37 uitgew onnen. Het
openstaande bedrag van € 354,00 betreft vertragingsrente en is verw erkt in
de post ‘rente en kosten’.
Per vennootschap gaat het om de volgende bedragen:
Henkelman: € 494.198,00
OAS: € € 128.685,00
FE Beheermaatschappij Marith W eert (omzetbelasting) € 111.068,00
Per 1 januari 2020 is er een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
Miss Etam Holding B.V. gevormd, bestaande uit: Miss Etam Group, ME&P Retail
IP, Miss Etam Services, FNG Retail Services, Miss Etam Operations, Modehuizen
Claudia Sträter, Expresso Fashion, New Fashions, Theo Henkelman Schoenen,
Only A Shoes, Expresso Fashion W eb, FNG Group Nederland en Fashion IP,
alsmede de niet gefailleerde vennootschappen ME&P Retail Rent B.V.,
Beheermaatschappij Marith W eert B.V., 2 Buy Claudia sträter B.V. en FNG
Finance B.V.

€ 833.590,00

18-06-2021
3

Toelichting
In de verslagperiode heeft de Belastingdienst enkele aanvullende vorderingen
omzetbelasting met betrekking tot de fiscale eenheid Marith W eert ingediend.
Het openstaande bedrag is thans € 210.577,00. De curatoren hebben – voor
zover mogelijk – bezw aar gemaakt tegen enkele aan de fiscale eenheid
opgelegde aanslagen.

€ 722.522,00
Toelichting
Door curatoren is een bedrag van € 722.522,00 aan vorderingen van de
Belastingdienst geregistreerd. Volgens een op 3 januari 2022 van de
Belastingdienst ontvangen overzicht is in totaal € 763.821,00 verschuldigd. Het
gaat om:
Henkelman € 493.844,00
OAS € 170.468,00
FE Beheermaatschappij Marith W eert (omzetbelasting) € 99.509,00

14-01-2022
5

Het door de Douaneafdeling van de Belastingdienst aangemelde bedrag aan
vertragingsrente en openstaande kosten van € 484,00, is niet vermeld in het
van de Belastingdienst ontvangen overzicht.
In het overzicht is een aanslag omzetbelasting van OAS van € 41.783,00
opgenomen. De curatoren meenden begrepen te hebben dat deze aanslag is
vernietigd en hebben de Belastingdienst verzocht na te gaan of hun
veronderstelling juist is.
In de verslagperiode is het overleg met de Belastingdienst voortgezet over de
afw ikkeling van diverse fiscale onderdelen die voornamelijk FNG aangaan. De
curatoren hebben inmiddels financiële informatie met betrekking tot de
exploitatie tijdens de boedelperiode met de Belastingdienst gedeeld.

€ 723.539,70
Toelichting
Geregistreerd zijn de volgende bedragen:
Henkelman € 495.345,70
OAS € 128.685,00
FE Beheersmaatschappij Marith W eert (omzetbelasting) € 99.509,00
Naar aanleiding van een door de Douane uitgevoerde audit is aan THS een
aanslag van € 1.017,70 opgelegd. De aan OAS opgelegde naheffingsaanslag
omzetbelasting van € 41.783,00 is verminderd tot € 0,00.
Door de Belastingdienst is aan OAS een naheffingsaanslag ex art. 29 lid 7
W et op de Omzetbelasting van € 21.000 opgelegd. De curatoren hebben
nader onderzoek verricht en hun bevindingen met de Belastingdienst
gedeeld. De Belastingdienst heeft laten w eten dat de opgelegde aanslag
overeenkomstig het verzoek van de curatoren verminderd zal w orden naar €
1.672.
In het faillissement van Henkelman hebben curatoren eveneens nader
onderzoek verricht naar ten onrechte in vooraftrek genomen omzetbelasting
en hun bevindingen aan de Belastingdienst gerapporteerd. Aan Henkelman
zal overeenkomstig de opgave van de curatoren een naheffingsaanslag ex
art. 29 lid 7 W et op de Omzetbelasting van € 23.607 w orden opgelegd.
Het overleg met de Belastingdienst over de afw ikkeling van diverse fiscale
onderdelen die voornamelijk zien op FNG is nog gaande. De Belastingdienst
zal binnenkort overgaan tot afw ikkeling van de tijdens de exploitatieperiode
– per saldo – door de boedel van FNG verschuldigde omzetbelasting. Bij deze
afw ikkeling w ordt tevens de tussentijdse afw ikkeling van de boedelperiode
tot en met 30 september 2021 betrokken.

8.3 Pref. vord. UWV

28-04-2022
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

26-10-2020
1

Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.

€ 27.688,94

02-03-2021
2

Toelichting
Door het UW V zijn de volgende vorderingen ingediend:
Henkelman loonvordering ex art. 3:288 sub e BW : € 21.231,77
Henkelman premievordering ex art. 66 lid 3 BW : € 3.963,32
OAS loonvordering ex art. 3:288 sub e BW : € 2.087,49
OAS premievordering ex art. 66 lid 3 BW : € 405,36

€ 27.687,94

18-06-2021
3

€ 453.871,56

28-04-2022
6

Toelichting
Door het UW V zijn de volgende vorderingen ingediend:
Henkelman
loonvordering ex art. 3:288 sub e BW € 341.628,96
premievordering ex art. 66 lid 3 BW € 56.908,38
pensioenpremie ex art. 66 lid 2 BW € 17.651,97
OAS
loonvordering ex art. 3:288 sub e BW € 31.020,71
premievordering ex art. 66 lid 3 BW € 4.512,54
pensioenpremie ex art. 66 lid 2 BW € 2.149,00

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 232,00

26-10-2020
1

Toelichting
Henkelman: € 174,00, vordering ex art. 138 W aterschapsw et
OAS: € 58,00, vordering ex art. 138 W aterschapsw et

€ 1.398,44
Toelichting
Henkelman:
€ 174,00, vordering ex art. 138 W aterschapsw et
€ 1.166,44, vordering ex art. 3:292 BW – in onderzoek
OAS:
€ 58,00, vordering ex art. 138 W aterschapsw et

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-03-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
46

26-10-2020
1

Toelichting
Henkelman: 38
OAS: 8

60

02-03-2021
2

Toelichting
Per 26 februari 2021 zijn de volgende aantallen en bedragen aangemeld:
Henkelman: 45
OAS: 15

62

18-06-2021
3

Toelichting
Per 1 juni 2021 zijn de volgende aantallen en bedragen aangemeld:
Henkelman: 45
OAS: 17

63

15-10-2021
4

Toelichting
Per 21 september 2021 zijn de volgende aantallen aangemeld:
Henkelman: 46
OAS: 17

62

28-04-2022
6

Toelichting
Per 7 april 2022 zijn de volgende aantallen aangemeld:
Henkelman: 45
OAS: 17

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.387.383,15

26-10-2020
1

Toelichting
Henkelman: € 938.535,28
OAS: € 448.847,87

€ 1.440.300,67
Toelichting
Henkelman: € 967.705,69
OAS: € 472.594,98

02-03-2021
2

De curatoren merken op dat in het hiervoor vermelde bedrag aan concurrente
vorderingen de vorderingen van de banken (zie randnummer 5.1) niet zijn
opgenomen. Zodra deze vorderingen definitief zijn vastgesteld, zullen ze
w orden verw erkt.

€ 1.439.044,59

18-06-2021
3

Toelichting
Henkelman: € 962.182,18
OAS: € 476.862,41
De curatoren merken op dat in het hiervoor vermelde bedrag aan concurrente
vorderingen de vorderingen van de banken (zie randnummer 5.1) niet zijn
opgenomen. Zodra deze vorderingen definitief zijn vastgesteld, zullen ze
w orden verw erkt.

€ 1.439.125,48

15-10-2021
4

Toelichting
Henkelman: € 962.263,07
OAS: € 476.862,41
De curatoren merken op dat in het hiervoor vermelde bedrag aan concurrente
vorderingen de vorderingen van de banken (zie randnummer 5.1) niet zijn
opgenomen. Zodra deze vorderingen definitief zijn vastgesteld, zullen ze
w orden verw erkt.

€ 1.429.623,64

28-04-2022
6

Toelichting
Per 7 april 2022 zijn de volgende bedragen aangemeld:
Henkelman: € 962.061,47
OAS: € 467.562,17
De curatoren merken op dat in het hiervoor vermelde bedragen aan
concurrente vorderingen de vorderingen van de banken (zie randnummer
5.1) niet zijn opgenomen. Zodra deze vorderingen definitief zijn vastgesteld,
zullen ze w orden verw erkt.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze de
faillissementen afgew ikkeld zullen kunnen w orden.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

26-10-2020
1

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

26-10-2020
1

Aanschrijven crediteuren, correspondentie en telefonisch overleg met
crediteuren, onderzoek onderliggende stukken en het administreren van
vorderingen.
Correspondentie en telefonisch overleg met crediteuren, onderzoek
onderliggende stukken en het administreren van vorderingen.

18-06-2021
3

Correspondentie en het administreren van vorderingen.

15-10-2021
4

Onderzoek financiële overzichten en stukken alsmede ingediende
vorderingen ten behoeve van de vaststelling van de naheffingsaanslagen ex
art. 29 lid 7 W et op de Omzetbelasting; het opstellen van overzichten en
correspondentie met de Belastingdienst.

28-04-2022
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

26-10-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig

26-10-2020
1

10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal voornamelijk in het teken staan van de
afw ikkeling van de doorstart en het maken van een eerste opzet voor het
oorzakenonderzoek.

26-10-2020
1

De komende verslagperiode zal een begin w orden gemaakt met het opzetten
van het oorzakenonderzoek.

02-03-2021
2

De komende verslagperiode zal de curator het oorzakenonderzoek nader
inhoud geven.

18-06-2021
3

De komende verslagperiode zal het oorzakenonderzoek een vervolg krijgen.

15-10-2021
4

De curatoren zullen trachten overeenstemming te bereiken met ING Bank N.V.
(zie hoofdstuk 5 hierboven) en een vervolg geven aan de paulianavordering op
Beheermaatschappij Marith W eert B.V. (zie randnummer 7.6 hierboven). Voorts
zal het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen en eventuele
onregelmatigheden w orden voortgezet.

14-01-2022
5

De hierboven genoemde w erkzaamheden zullen w orden voortgezet.

28-04-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog niet duidelijk w anneer de faillissementen zullen
kunnen w orden afgew ikkeld.

26-10-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-7-2022

28-04-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen van plan van aanpak en verslaglegging.

26-10-2020
1

Correspondentie, telefonisch overleg en verslaglegging.

02-03-2021
2

Correspondentie, telefonisch overleg en verslaglegging.

18-06-2021
3

Correspondentie, telefonisch overleg en verslaglegging.

14-01-2022
5

Correspondentie, telefonisch overleg en verslaglegging.

28-04-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

