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R-C
Curator

mr. C.H. Rombouts
mr J.J. van Ee

Algemene gegevens
Naam onderneming
S&E Cleaning B.V.

27-11-2020
1

Gegevens onderneming
S&E Cleaning B.V. (dossiernummer Kamer van Koophandel 73417394),
statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd te (1046 AK)
Amsterdam aan het adres Tijnmuiden 79 (hierna: "S&E Cleaning").

27-11-2020
1

Activiteiten onderneming
S&E Cleaning exploiteerde een detacheringsbureau dat gespecialiseerd w as in
het detacheren van schoonmakers bij drie grote hotels in de Randstad.

27-11-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 743.900,77

€ -92.469,84

€ 55.733,96

2020

€ 106.852,25

€ 69.146,82

€ 42.213,20

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2020 betreffen voorlopige gegevens en hebben
slechts betrekking op de periode vanaf 1 januari 2020 tot aan de
faillietverklaring op 27 oktober 2020.

27-11-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

27-11-2020
1

Toelichting
S&E Cleaning heeft gedurende 2020 gemiddeld vier personen in dienst gehad.
S&E Cleaning heeft in verband met teruglopende omzetten per 1 mei 2020
vaststellingsovereenkomsten gesloten met deze vier personeelsleden. Op
datum faillissement had S&E Cleaning geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 32.296,19

27-11-2020
1

Toelichting
Het saldo van de bankrekening per datum faillissement is door ING
overgemaakt naar de boedelrekening.

€ 31.345,65

26-02-2021
2

Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen door een tussentijdse voldoening van het
salaris van de curator.

€ 19.394,69

10-03-2022
6

Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen door tussentijdse opname van het door de
rechtbank vastgestelde salaris van de curator en voldoening van overige
faillissementskosten (accountant).

€ 47.450,91
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn de onder 7.6 genoemde
schikkingsbedragen ontvangen.

Verslagperiode

10-06-2022
7

Verslagperiode
van
27-10-2020

27-11-2020
1

t/m
26-11-2020
van
27-11-2020

26-02-2021
2

t/m
26-2-2021
van
27-2-2021

26-05-2021
3

t/m
26-5-2021
van
27-5-2021

26-08-2021
4

t/m
25-8-2021
van
26-8-2021

10-12-2021
5

t/m
9-12-2021
van
10-12-2021

10-03-2022
6

t/m
9-3-2022
van
10-3-2022
t/m
10-6-2022

Bestede uren

10-06-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

9 uur 6 min

2

1 uur 42 min

3

2 uur 30 min

4

9 uur 42 min

5

20 uur 30 min

6

4 uur 54 min

7

9 uur 18 min

totaal

57 uur 42 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft de afgelopen verslagperiode voornamelijk tijd besteed aan de
inventarisatie. In dit kader hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden
met het bestuur.

27-11-2020
1

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator
baseert zich op aangetroffen en op door derden ter beschikking gestelde
informatie en staat er niet voor in dat deze informatie juist en/of volledig is.
Omdat niet alle informatie beschikbaar en/of er onjuist informatie aangeleverd
kan zijn, is dit verslag uitsluiting informatief en kunnen er geen rechten aan
w orden ontleend.
De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et, w orden tevens gepubliceerd op w w w .rechtspraak.nl
(uitspraken en registers; centraal insolventieregister) en op de w ebsite van
het kantoor van de curator (cms.law , online services/faillissementen).
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 11 uur en 48 minuten.

26-02-2021
2

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 13 uur en 18 minuten.

26-05-2021
3

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 24 uur en 18 minuten

26-08-2021
4

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 44 uur en 48 minuten.

10-12-2021
5

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 50 uur en 42 minuten

10-03-2022
6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S&E Cleaning is bij
akte van 21 december 2018 opgericht. Op datum faillissement w erden de
aandelen in het vermogen van S&E Cleaning gehouden door 5 Star HRS
Holding B.V. en Souf Holding B.V. Beide vennootschappen zijn tevens
bestuurder van S&E Cleaning.

27-11-2020
1

De heer Sidlovskis is enig aandeelhouder en bestuurder van 5 Star HRS
Holding B.V. De heer Achmila is enig aandeelhouder en bestuurder van Souf
Holding B.V.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

27-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
S&E Cleaning had de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. W aar nodig heeft
de curator deze opgezegd.

27-11-2020
1

1.4 Huur
S&E Cleaning had geen huurovereenkomsten gesloten.

27-11-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte van S&E Cleaning.
Volgens de bestuurders hebben de volgende omstandigheden geleid tot het
faillissement:
Eind 2019 ontstond een geschil met het pensioenfonds. Door een
administratieve fout aan de zijde van het pensioenfonds w erd met
terugw erkende kracht betaling van EUR 32.000 aan premie's gevorderd.
Deze vordering w erd door S&E Cleaning betw ist.
Met het pensioenfonds is in december 2019 een betalingsregeling
getroffen voor de betaling van het bedrag van EUR 32.000.
Vanaf maart 2020 zag S&E Cleaning haar omzet sterk teruglopen
doordat de hotelbranche hard w erd geraakt door COVID-19 en de
daarmee samenhangende overheidsmaatregelen. Hierdoor
ontstond liquiditeitskrapte bij S&E Cleaning.
Het pensioenfonds verleende in eerste instantie uitstel van betaling
maar vorderde in de zomer van 2020 betaling van het volledige
openstaande bedrag. Dit bedrag kon S&E Cleaning niet ineens
voldoen, w aarop het pensioenfonds het faillissement van S&E
Cleaning heeft aangevraagd. Vervolgens heeft S&E Cleaning direct
daarna haar eigen faillissement aangevraagd.
De curator doet zelf nog onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud en de
voortgang daarvan w orden gedaan.

27-11-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

27-11-2020
1

Toelichting
S&E Cleaning heeft gedurende 2020 gemiddeld vier personen in dienst gehad.
S&E Cleaning heeft in verband met teruglopende omzetten
vaststellingsovereenkomsten gesloten met deze vier personeelsleden als
gevolg w aarvan zij per 1 mei 2020 uit dienst zijn. Op datum faillissement had
S&E Cleaning geen personeelsleden in dienst.

Toelichting

10-12-2021
5

Abusievelijk is in openbaar verslag nr 1 vermeld dat de personeelsleden per 1
mei 2020 uit dienst zijn getreden; dit moet zijn per 1 juni 2020.
Recent is bericht ontvangen van UW V i.v.m. het aanleveren van de definitieve
aanvraag in het kader van de NOW -regeling. De curator doet onderzoek naar
de afw ikkeling van de tegemoetkoming NOW .

Toelichting

10-03-2022
6

De curator heeft de afgelopen verslagperiode tezamen met de bestuurder de
definitieve aanvraag van de NOW -regeling ingediend. De vereiste
derdenverklaring w ordt thans in opdracht van de curator door een accountant
opgesteld. De curator verw acht de definitieve aanvraag in de komende
verslagperiode af te ronden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

27-11-2020
1

Zie toelichting onder 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de
bestuurder en een accountant in verband met de definitieve aanvraag in het
kader van de NOW -regeling en een bijbehorende derdenverklaring.

10-03-2022
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
S&E Cleaning had op datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

27-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzocht of S&E Cleaning onroerende zaken in eigendom
had.

27-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen, anders dan een
banksaldo.

27-11-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft onderzocht of S&E Cleaning bedrijfsmiddelen in eigendom
had.

27-11-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraden en/of onderhanden w erk aangetroffen.

27-11-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanw ezigheid van voorraden
en/of onderhanden w erk.

27-11-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

3.9 Werkzaamheden andere activa

27-11-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 2.716,72

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 2.716,72

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenportefeuille aangetroffen van beperkte
omvang. Vooralsnog is de curator nog niet gebleken dat de debiteuren
verpand zijn.

27-11-2020
1

De curator heeft de debiteuren aangeschreven en verzocht om de
openstaande debiteurenvorderingen te voldoen. Tw ee van de drie
debiteurenvorderingen bleken reeds op of rondom datum faillissement te zijn
voldaan. Deze tw ee debiteurenvorderingen hadden een totaalbedrag van EUR
2.824,87.

26-05-2021
3

Thans resteert volgens de administratie van S&E Cleaning nog één
debiteurenvordering met een bedrag van EUR 2.716,72. Het bedrag van de
debiteurenportefeuille is daarom bijgesteld naar EUR 2.716,72.
Van deze laatste debiteurenvordering met een bedrag van EUR 2.716,72 is de
curator thans in afw achting van nadere stukken van de bestuurders.
De debiteur die een bedrag van € 2.716,72 is verschuldigd geeft aan niet
bekend te zijn met de vordering, maar heeft aangegeven een tegenvordering
op S&E Cleaning te hebben van € 36.418,15. De curator heeft de vordering
opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen.
Hiermee is de debiteurenincasso afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

10-12-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft onderzoek gedaan naar het bestaan en de omvang van de
debiteurenportefeuille. De debiteuren zijn aangeschreven.

27-11-2020
1

De curator heeft de debiteuren in de afgelopen verslagperiode aangeschreven.

26-02-2021
2

De curator heeft de incassow erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode
voortgezet.

26-05-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de tegenvordering van de
debiteuren opgenomen op de crediteurenlijst.

10-12-2021
5

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

27-11-2020
1

S&E Cleaning bankierde bij ING. De administratie van S&E geeft geen blijk van
een vordering van ING. ING heeft ook geen vordering ingediend.
Per datum faillissement vertoonde de bankrekening een positief saldo van circa
EUR 32.000. De curator heeft ING verzocht het saldo over te boeken naar de
boedelrekening, w aarop het saldo door ING is overgeboekt.
Blijkens de administratie liepen er geen bancaire financieringen bij ING en/of
andere banken.

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met lopende leasecontracten.

27-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een separatistenpositie.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

27-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een eigendomsvoorbehoud.

27-11-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een retentierecht.

27-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een reclamerecht.

27-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

27-11-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de banken geïnformeerd over het faillissement en verzocht
hun vorderingen en zekerheden kenbaar te maken. Voorts heeft de curator het
positieve banksaldo op de boedelrekening geïncasseerd.

27-11-2020
1

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

27-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft de mogelijkheden voor het voortzetten van de onderneming
onderzocht.

27-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart. Er hebben zich bij de curator geen
partijen gemeld die hierin geïnteresseerd w aren.

27-11-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

27-11-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

27-11-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal de komende verslagperiode onderzoek doen naar de vraag of
aan de boekhoudplicht is voldaan.

27-11-2020
1

De curator heeft geen aanw ijzingen dat (het bestuur) van S&E Cleaning niet
aan haar (zijn) boekhoudplicht heeft voldaan.

26-05-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2019 is gedeponeerd op 24 oktober 2020.

27-11-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
S&E Cleaning voldoet aan de in de w et gestelde grens om gebruik te kunnen
maken van de vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten van een
accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 lid 1 e.v. BW ).

27-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft vastgesteld dat aan de stortingsplicht is voldaan.

27-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

27-11-2020
1

De curator heeft dit punt in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft dit onderzoek afgerond. De curator heeft op basis van de
hem thans bekende feiten en omstandigheden geen aanw ijzingen dat bij
S&E Cleaning sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

10-06-2022
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

27-11-2020
1

Toelichting
Vooralsnog is de curator niet bekend met rechtshandelingen die aan
vernietiging blootstaan op grond van de artikelen 42 en 47 Fw . De curator
heeft dit punt nog in onderzoek.

Ja

10-12-2021
5

Toelichting
Uit onderzoek naar de bankafschriften is gebleken dat kort vóór datum
faillissement drie overboekingen van tw ee maal €12.123,72 en eenmaal €
31.865,00 hebben plaatsgevonden aan respectievelijk de tw ee management
b.v.’s van de bestuurders en aan S&E Hospitality B.V.
Nu deze overboekingen hebben plaatsgevonden terw ijl die vennootschappen
op de hoogte w aren van de door de het pensioenfonds ingediende
faillissementsaanvraag, heeft de curator deze overboekingen op grond van
artikel 47 Fw buitengerechtelijk vernietigd. De curator heeft daarbij
terugbetaling van voornoemde bedragen gevorderd.
De curator is in afw achting van de betaling door en/of een reactie van
voornoemde vennootschappen.

Toelichting

10-03-2022
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de door de
bestuurders ingeschakelde juridisch adviseur. In verband met
privéomstandigheden van deze adviseur hebben de bestuurders nog geen
inhoudelijke reactie kunnen geven. De curator verw acht in de komende
verslagperiode van (de adviseur van) de bestuurders een inhoudelijke reactie
op zijn vordering te ontvangen.

Ja
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met toestemming van de
rechter-commissaris een regeling getroffen met de beide bestuurders 5 Star
HRS Holding B.V. en Souf Holding B.V. inhoudende dat de bestuurders beiden
50% van de vordering van €12.123,72, te w eten € 6.061,86 elk, aan de
boedel voldoet tegen finale kw ijting over en w eer. Onderdeel van de regeling
is tevens dat de door Souf Holding B.V. ingediende vordering van € 60.500
w ordt ingetrokken. Deze vordering is van de crediteurenlijst verw ijderd.
Voorts heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een
regeling getroffen met S&E Hospitality B.V. w aarbij S&E Hospitality B.V. een
bedrag van 50% van de vordering van € 31.865,--, te w eten € 15.932,50
voldoet aan de boedel tegen finale kw ijting over en w eer.
Voornoemde schikkingsbedragen zijn op de boedelrekening ontvangen,
w aarmee dit punt is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

10-06-2022
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft dit punt in onderzoek.

27-11-2020
1

Zie voorts onder 7.8

26-08-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de afgelopen verslagperiode de administratie veiliggesteld en
zal in de volgende verslagperioden onderzoek doen naar mogelijke
onregelmatigheden.

27-11-2020
1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar
mogelijke onregelmatigheden in de administratie van de gefailleerde en zal dit
onderzoek de komende periode voortzetten.

26-02-2021
2

De curator heeft de afgelopen verslagperiode het onderzoek naar de mogelijke
onregelmatigheden in de administratie van de gefailleerde voortgezet. De
curator heeft in dat kader vragen gesteld aan diverse betrokkenen. De curator
is thans in afw achting van een antw oord van een aantal betrokkenen op die
vragen.

26-05-2021
3

De curator zal zijn onderzoek de komende verslagperiode voortzetten.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een antw oord op zijn vragen
ontvangen van betrokkenen. De curator heeft de reactie in onderzoek en
bereidt een tegenreactie voor.

26-08-2021
4

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de overboekingen
afgerond en heeft de curator de betalingen op grond van artikel 47 Fw
vernietigd.

10-12-2021
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met (de
juridisch adviseur van de) bestuurders.

10-03-2022
6

In de afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met de bestuurders en
zijn onderhandelingen gevoerd in het kader van een getroffen schikking. De
schikking is vervolgens door de curator ter goedkeuring voorgelegd aan de
rechter-commissaris. De curator heeft hiermee zijn oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

10-06-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn tot op heden nog geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

27-11-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 7.176,00

27-11-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend betreffende loonheffing 2020.

€ 8.637,00

26-02-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend betreffende loonheffing en
omzetbelasting 2020

Toelichting

10-06-2022
7

De curator heeft bij de Belastingdienst een actuele vordering opgevraagd.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

27-11-2020
1

Het UW V heeft (nog) geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn door andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27-11-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

27-11-2020
1

3

26-02-2021
2

4

26-05-2021
3

3

10-06-2022
7

Toelichting
Als onderdeel van de onder 7.5 getroffen schikking is de vordering van Souf
Holding B.V. ten bedrage van € 60.500 ingetrokken en van de crediteurenlijst
verw ijderd.
De curator verw acht mogelijk nog een claim van het UW V voor de
terugvordering van NOW -gelden. De curator streeft ernaar daar in de
komende verslagperiode meer duidelijkheid over te krijgen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 33.406,07

27-11-2020
1

€ 130.324,22

26-02-2021
2

€ 130.539,32

26-05-2021
3

€ 131.078,22

26-08-2021
4

€ 70.578,22

10-06-2022
7

Toelichting
Als onderdeel van de onder 7.6 getroffen schikking is de vordering van Souf
Holding B.V. ten bedrage van € 60.500 door Souf Holding B.V. ingetrokken en
van de crediteurenlijst verw ijderd. Het bedrag aan ingediende concurrente
crediteurenvorderingen is hiermee vooralsnog teruggebracht tot € 70.578,22,
maar mogelijk neemt het totaal w eer toe als gevolg van de te verw achten
terugvordering van de NOW -gelden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor
crediteuren kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan.

27-11-2020
1

Na aftrek van de faillissementskosten en voldoening van de preferente
crediteurenvorderingen zal naar verw achting een (geringe) uitkering aan de
concurrente crediteuren kunnen w orden gedaan. In dat geval zal de curator
de rechter-commissaris verzoeken een datum voor een verificatievergadering
te bepalen.

10-06-2022
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de hem bekende crediteuren aangeschreven en hen verzocht
hun vordering ter verificatie in te dienen.

27-11-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gezocht met de
Belastingdienst en is onderzoek gedaan naar de ingediende vorderingen en
de ontvangen NOW -gelden.

10-06-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig

27-11-2020
1

10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslagperiode voornamelijk bezighouden met:

27-11-2020
1

onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
onderzoek naar rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio pauliana;
de debiteurenincasso;
de gebruikelijke faillissementsw erkzaamheden.
De curator zal zich de komende verslagperiode voornamelijk bezighouden met:

26-02-2021
2

voortzetten onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
voortzetten onderzoek naar rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio
pauliana;
afronden debiteurenincasso;
de gebruikelijke faillissementsw erkzaamheden.
De curator zal zich de komende verslagperiode voornamelijk bezighouden met:

26-05-2021
3

voortzetten onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
voortzetten onderzoek naar rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio
pauliana;
afronden debiteurenincasso;
de gebruikelijke faillissementsw erkzaamheden.
De curator zal zich de komende verslagperiode voornamelijk bezighouden met:

26-08-2021
4

het bestuderen van de reactie van betrokkenen naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek en het voorbereiden van een tegenreactie;
afronden debiteurenincasso;
de gebruikelijke faillissementsw erkzaamheden.
De curator zal zich de komende verslagperiode voornamelijk bezighouden met:

10-12-2021
5

afw ikkelen vernietiging betalingen op grond van artikel 47 Fw ;
onderzoek definitieve berekening NOW ;
de gebruikelijke faillissementsw erkzaamheden.
De curator zal zich de komende verslagperiode voornamelijk bezighouden met:

10-03-2022
6

afw ikkelen vernietiging betalingen op grond van artikel 47 Fw ;
afronding definitieve berekening NOW ;
de gebruikelijke faillissementsw erkzaamheden.
De curator richt zich de komende verslagperiode op de te verw achten
terugvordering van de NOW -gelden door UW V en vervolgens op de
afw ikkeling van het faillissement.

10-06-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement
afgew ikkeld zou kunnen w orden.

27-11-2020
1

Het streven is het faillissement vóór eind 2022 af te w ikkelen.

10-06-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
9-9-2022

10-06-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

Bijlagen
Bijlagen

27-11-2020
1

