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Gegevens onderneming
Faillissementsnummer : C/13/20/41 F
Datum uitspraak : 11 februari 2020
Curator
: Mr. D.J. van Dongen (De Vos & Partners
Advocaten N.V., bereikbaar via
dvandongen@devos.nl)
Rechter-Commissaris : Mevrouw mr. K.M. van Hassel

12-03-2020
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Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een onderneming die zich richt op de toerismebranche.

Financiële gegevens

12-03-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 560.749,00

€ 88.540,00

€ 1.088.132,00

2018

€ 3.913.178,00

€ 151.195,00

€ 4.693.730,00

2017

€ 3.059.001,00

€ 247.314,00

€ 601.470,00

2016

€ 1.164.849,00

€ 109.934,00

€ 790.965,00

2019

€ 3.968.015,00

€ 371.107,00

€ 2.021.146,00

Toelichting financiële gegevens
In de jaarrekening van ITB Amsterdam zijn de financiële gegevens
geconsolideerd van ITB Amsterdam B.V. en haar dochtervennootschap ITB
Special Services. De curator beschikt over de jaren 2015 en 2016 over
enkelvoudige jaarrekeningen, zodat over die jaren over de (enkelvoudige)
financiële gegevens van ITB Amsterdam kan w orden gerapporteerd. Over de
jaren 2017 t/m 2019 beschikt de curator enkel over geconsolideerde cijfers.

12-03-2020
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De curator heeft de enkelvoudige jaarrekeningen opgevraagd bij het bestuur.
2015
2016
2017
2018
2019

–
–
–
–
–

€
€
€
€
€

88.540 (verlies)
109.934 (w inst)
247.314 (verlies) (geconsolideerd met ITB Special Services)
151.195 (verlies) (geconsolideerd met ITB Special Services)
371.107 (verlies) (geconsolideerd met ITB Special Services)

Balanstotaal
2015
2016
2017
2018
2019

–
–
–
–
–

€
€
€
€
€

1.088.132
790.965
601.470 (geconsolideerd met ITB Special Services)
4.693.730 (geconsolideerd met ITB Special Services)
2.021.146 (geconsolideerd met ITB Special Services)

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

Boedelsaldo

12-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 51.383,36

12-03-2020
1

€ 51.809,95

08-06-2020
2

€ 51.557,38

18-09-2020
3

€ 19.383,38

05-01-2021
4

Verslagperiode
van
11-2-2020

12-03-2020
1

t/m
12-3-2020
van
9-6-2020

18-09-2020
3

t/m
18-9-2020
van
19-9-2020

05-01-2021
4

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

21-04-2021
5

t/m
21-4-2021
van
22-4-2021
t/m
23-8-2021

Bestede uren

24-08-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

60 uur 36 min

2

24 uur 0 min

3

22 uur 30 min

4

4 uur 42 min

5

1 uur 36 min

6

6 uur 6 min

totaal

119 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
ITB Amsterdam B.V. (“ITB Amsterdam”) is opgericht bij notariële akte van 16
juni 1983. De aandelen w orden gehouden door Stichting Administratiekantoor
“ITB Amsterdam”. De bestuurder van Stichting Administratiekantoor “ITB
Amsterdam” is de heer J. Snijders.

12-03-2020
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De alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van ITB Amsterdam is de besloten
vennootschap J. Snijders Beheer B.V., w aarvan de heer J. Snijders
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder is.
ITB Amsterdam houdt op haar beurt 100% van de aandelen in haar
dochtermaatschappij ITB Special Services B.V. (“ITB Special Services”), w elke
vennootschap op 10 maart 2020 door de rechtbank Amsterdam in staat van
faillissement is verklaard. De heer mr. D.J. van Dongen is ook in dat
faillissement aangesteld als curator.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is ITB Amsterdam niet betrokken bij lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

12-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement beschikte ITB Amsterdam over de navolgende
verzekeringen:

12-03-2020
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Ziekteverzuim (via Turien & Co)
Collectieve Ongevallen (Interpolis)
Bedrijfsaansprakelijkheid (Interpolis)
De curator heeft de polissen opgevraagd en zal de verzekeringen indien
opportuun beëindigen per datum faillissement en daarbij aanspraak maken op
premierestituties.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de verzekeringen beëindigd
en daarbij aanspraak gemaakt op een premierestitutie van EUR 3.113,34.

08-06-2020
2

1.4 Huur
Voorheen hield ITB Amsterdam kantoor aan de Arenaboulevard, maar die
huurovereenkomst liep in oktober 2019 af. Het bestuur heeft er in het kader
van kostenbesparing vervolgens voor gekozen om de huurovereenkomst niet
te verlengen en te kiezen voor een goedkopere optie.

12-03-2020
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ITB Amsterdam huurde een aantal (flex)w erkplekken bij Zuko te Amsterdam.
De huur w as betaald tot en met januari. Er is geen sprake van een
w aarborgsom.
De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van de rechtercommissaris opgezegd.
Daarmee is dit onderdeel afgew ikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur verklaarde dat de oorzaak van het faillissement een reeks van
gebeurtenissen betreft die begonnen in 2016. In de periode van 2011 tot 2016
w aren er veel w isselingen van aandeelhouders. Dat leidde ertoe dat de
huidige aandeelhouder er vanaf dat moment alleen voor stond. In de jaren die
volgden liep de omzet van ITB terug, onder meer door de aankondiging van de
Brexit. ITB Amsterdam kon die terugval enige tijd opvangen met de
(incidentele) verkoop van activa. In 2018 vielen er tw ee w erknemers uit met
een burn-out, w at de druk op de organisatie vergrootte. Hoew el 2018 een
slecht jaar w as, kreeg ITB Amsterdam eind 2018 een grote opdracht voor de
boeking van een congres. De omvangrijke aanbetalingen hielden het bedrijf
overeind in 2019, maar er w aren w einig vooruitzichten op een structurele
verbetering van de omzet. Grote opdrachten zoals het congres van eind 2018
w aren eerder uitzondering dan regel en ITB Amsterdam kon er aldus niet op
vertrouw en dat er in 2019 soortgelijke opdrachten binnen zouden komen.
Omdat de personeelslasten niet (meer) in verhouding stonden tot de omzet,
heeft ITB nog gekeken naar een reorganisatie van het personeelsbestand, als
ook naar een herfinanciering. Dat bleek niet mogelijk. Ook heeft ITB Amsterdam
onderzocht of een overname c.q. fusie tot de mogelijkheden behoorde.
Daartoe zijn vergevorderde gesprekken gevoerd met een concurrent, die
uiteindelijk niet tot een overname hebben geleid. Daarna zag het bestuur zich
genoodzaakt tot het doen van eigen aangifte.

12-03-2020
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De curator zal de door het bestuur gestelde oorzaak van het faillissement op
juistheid controleren.
Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouw d op
gesprekken met het bestuur, medew erkers en andere betrokkenen, alsmede
op financiële informatie die niet is goedgekeurd. De curator heeft niet alle
informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit
verslag vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder
onderzoek nieuw e of andere feiten oplevert, dan w el leidt tot andere
meningen of conclusies.
De curator is nog bezig met zijn onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement en eventuele onregelmatigheden. Naar verw achting w ordt dat
onderzoek in de komende verslagperiode afgerond, w aarna de curator de
resultaten van het onderzoek zal bespreken met de rechter-commissaris.

18-09-2020
3

De curator is nog bezig met zijn onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement en eventuele onregelmatigheden. Naar verw achting w ordt dat
onderzoek in de komende verslagperiode afgerond, w aarna de curator de
resultaten van het onderzoek zal bespreken met de rechter-commissaris.

05-01-2021
4

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en eventuele
onregelmatigheden bevindt zich in een vergevorderd stadium. In het kader van
dit onderzoek heeft de curator enkele aanvullende vragen gesteld aan het
bestuur. De curator zal de antw oorden van het bestuur meenemen in de
uiteindelijke resultaten van het onderzoek, w aarna de curator de resultaten
zal bespreken met de rechter-commissaris. Naar verw achting w ordt het
onderzoek in de komende verslagperiode afgerond.

21-04-2021
5

De curator heeft het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek afgerond. De
resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport, w elk rapport in
de komende verslagperiode zal w orden besproken met de rechtercommissaris.

24-08-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
ITB Amsterdam heeft acht w erknemers in dienst. Van belang daarbij is dat de
w erknemers van ITB Amsterdam ook (en voornamelijk) w erkzaamheden
verrichten voor ITB Special Services. De bijbehorende kosten w erden in een
rekening-courantovereenkomst geboekt.

12-03-2020
1

De w erknemers zijn betaald tot en met januari 2020. De curator heeft contact
opgenomen met UW V om de loongarantieregeling in w erking te stellen. De
intake van de w erknemers heeft inmiddels plaatsgevonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

12-03-2020
1

Toelichting
Er w aren acht w erknemers in dienst in het jaar voorafgaand aan het
faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator bij brief
van 17 februari 2020 de arbeidsovereenkomsten met de w erknemers
opgezegd ex artikel 40 Fw . Het UW V heeft vervolgens de Loongarantie

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

12-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Nog niet van toepassing.
€ 1.411,83
totaal

€ 1.411,83

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot de boedel van ITB Amsterdam behoort een beperkte bedrijfsinventaris; een
8-tal laptops en een 8-tal telefoons. Er rust geen pandrecht op de
bedrijfsinventaris.

12-03-2020
1

De curator zal de bedrijfsinventaris in de navolgende verslagperiode te gelde
maken.
Boedelbijdrage: niet van toepassing. Er is geen sprake van pandrechten.
Vanw ege de Corona-problematiek zijn nog niet alle laptops en telefoons bij de
curator ingeleverd. Zodra alle laptops en telefoons zijn ingeleverd, zal de
curator overgaan tot verkoop.

08-06-2020
2

In de afgelopen verslagperiode zijn alle telefoons en laptops ingeleverd bij de
curator. De curator heeft BVAuctions ingeschakeld om de goederen te veilen.
De curator verw acht dat dit in de aankomende verslagperiode zal
plaatsvinden.

18-09-2020
3

De telefoons en laptops zijn inmiddels geveild door BVAuctions. De opbrengst
bedroeg EUR 1.411,83 (incl. btw ).

05-01-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing. Het betreffen geen bodemzaken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

12-03-2020
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Toelichting andere activa
ITB Amsterdam beschikt over de handelsnaam ITB Holland, ITB Amsterdam,
Incentive Travel Bureau, Travel by Design, Creating Meetings & Incentives en
ITB booking office. Voorts beschikt ITB Amsterdam over de domeinnaam
w w w .itbholland.com, en heeft zij een copyright op de w ebsite
w w w .itbholland.com, alsmede op de content en de huisstijl van de w ebsite.

12-03-2020
1

ITB Amsterdam beschikt ook over een breed klantenbestand met circa 2.900
verkooprelaties.
Ten slotte is ITB Amsterdam eigenaar van een softw are-platform genaamd
booking-by-design, via w elk ICT-platform congresbezoekers eenvoudig
hotelkamers kunnen boeken. ITB Amsterdam ontvangt een commissie voor alle
boekingen die via het platform lopen.
De curator zal deze activa te gelde maken door de activa voor zover mogelijk
te betrekken in het doorstartproces.
De activa zijn verkocht. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 6.

3.9 Werkzaamheden andere activa

08-06-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geïncasseerd: € 9.714,04 Verrekend: €
25.718,46 Boedelbijdrage: Niet van toepassing.
Er is geen sprake van pandrechten.
totaal

Toelichting debiteuren
Van het bestuur ontving de curator een debiteurenlijst w aaruit volgt dat er een
debiteurenpositie van
€ 45.014,67 zou zijn. Een aanzienlijk deel van die debiteuren heeft echter ook
een vordering in het faillissement, die in vrijw el alle gevallen de schuld aan de
boedel overtreft. De curator houdt er aldus rekening mee dat een aanzienlijk
deel van de debiteuren zich op verrekening zal beroepen.

12-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso
voortgezet. Er aantal crediteuren heeft een beroep gedaan op verrekening van
een schuld aan ITB Amsterdam met een vordering op ITB Special Services. Ook
liepen geldstromen in enkele gevallen door elkaar heen. De curator treedt met
die partijen in overleg en zal w aar nodig een beroep op verrekening betw isten.

08-06-2020
2

De curator verw acht in de aankomende verslagperiode nader te kunnen
rapporteren over de opbrengst van de debiteurenincasso.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ITB Amsterdam bankierde bij Rabobank. Op datum faillissement w as sprake
van een creditsaldo van
EUR 31.976,10. De curator heeft aanspraak gemaakt op dat bedrag.

12-03-2020
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Voornoemd bedrag is door Rabobank inmiddels bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog is niet gebleken van leasecontracten.

12-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

12-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

12-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog is niet gebleken van eigendomsvoorbehouden.

12-03-2020
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog is niet gebleken van retentierechten.

12-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog is niet gebleken van reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

12-03-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van ITB Amsterdam betreffen voornamelijk het booking-bydesign platform. Het recent gefailleerde ITB Special Services richtte zich op de
groepsreizen. De curator rapporteert daarom over de voortzetting van de
activiteiten van ITB Amsterdam die zien op het booking-by-design platform.

12-03-2020
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Via het booking-by-design platform kunnen congresbezoekers voordelig
hotelkamers boeken. ITB Amsterdam heeft daarvoor afspraken gemaakt met
verschillende hotels. Normaliter betaalden de congresbezoekers de kosten van
de hotelkamers aan ITB Amsterdam, w aarna ITB Amsterdam die bedragen op
haar beurt betaalde aan de hotels minus een commissie.
De aanvragen voor hotelkamers via het booking-by-design platform kw amen
ook na faillissement nog binnen. De curator heeft onderzocht in hoeverre ITB
Amsterdam die aanvragen nog in behandeling kon nemen, zonder dat de
boedel dan w el de klanten daardoor risico’s lopen. In overleg met (en met
machtiging van) de rechter-commissaris heeft de curator de activiteiten
voortgezet door de aanvragen voor hotelkamers in behandeling te nemen,
maar daarvoor geen aanbetalingen meer in ontvangst te nemen.
Congresbezoekers kunnen de factuur voor de hotelkamer ter plekke in het
hotel voldoen, w aarna ITB Amsterdam het hotel een factuur kan sturen voor de
commissie. Op deze w ijze kunnen klanten nog bediend w orden en lopen de
boedel en/of de klanten geen risico op (schade)vorderingen.

6.2 Financiële verslaglegging
Het onderhanden w erk dat met de voortzetting in de bovenstaande vorm
w ordt opgebouw d vertegenw oordigt een w aarde, w aardoor de opbrengst van
het booking-by-design platform naar verw achting hoger w ordt.
Indien het komt tot een doorstart c.q. verkoop van het booking-by-design
platform, zal de curator daarover rapporteren.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

12-03-2020
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6.4 Beschrijving
De curator heeft een marktonderzoek verricht en heeft het bestuur verzocht
om aan te geven w elke partijen geïnteresseerd zijn in de activa en activiteiten
van ITB Amsterdam dan w el de activa en activiteiten van ITB Special Services.
Naar aanleiding van die onderzoeken heeft de curator een shortlist van een
18-tal partijen opgesteld. Van die 18 partijen hebben 10 partijen aangegeven
betrokken te w illen w orden in het doorstartproces. Dat doorstartproces ziet
derhalve niet alleen op de activa en activiteiten van ITB Amsterdam maar ook
op de groepsreizen die ITB Special Services uitvoert. De curator meent dat het
opportuun is om het doorstartproces in beide faillissement gelijktijdig te
starten.

12-03-2020
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De 10 geïnteresseerde partijen zijn inmiddels verzocht om een
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, w aarna zij een
Informatiememorandum en een Biedingsprotocol hebben ontvangen.
De curator heeft partijen verzocht om uiterlijk 18 maart 2020 een eerste
bieding te doen op activa en/of activiteiten van ITB Amsterdam.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overeenstemming bereikt met
een partij over een doorstart van activa en activiteiten van ITB Amsterdam B.V.
Het softw areplatform genaamd booking-by-design, alsmede alle contracten en
(IE-)rechten die daarmee samenhangen, zijn overgedragen voor een koopprijs
van EUR 9.000,=. Deze overdracht is inmiddels afgew ikkeld.

08-06-2020
2

In het faillissement van ITB Special Services B.V. is geen doorstart bereikt.
Daarover zal de curator separaat rapporteren in het faillissementsverslag van
ITB Special Services B.V.

Zie 6.4

18-09-2020
3

6.5 Verantwoording
De curator verw acht in het volgende verslag te kunnen rapporteren over de
resultaten van het doorstartproces.

12-03-2020
1

Zie 6.3.

08-06-2020
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet van toepassing.

12-03-2020
1

€ 9.000,00

08-06-2020
2

€ 9.000,00

18-09-2020
3

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing. Er is geen sprake van pandrechten.

12-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. De curator heeft een deel van de boekhouding van het bestuur
ontvangen.

12-03-2020
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In onderzoek. De curator heeft de boekhouding van het bestuur ontvangen.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris Insolvit
ingeschakeld voor IT-ondersteuning bij het onafhankelijk inventariseren,
veiligstellen en inzichtelijk maken van data uit insolvente vennootschappen.

08-06-2020
2

Insolvit heeft de boekhouding, w aaronder ook begrepen alle e-mailboxen,
inmiddels veiliggesteld en online toegankelijk gemaakt voor de curator.
Op het eerste gezicht voldoet de boekhouding van ITB Amsterdam aan de
w ettelijke vereisten van artikel 2:10 BW .
De curator heeft het voorlopige standpunt ingenomen dat de boekhouding van
ITB Amsterdam voldoet aan de w ettelijke vereisten van artikel 2:10 BW .

21-04-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekleningen van ITB Amsterdam zijn op de navolgende data
gedeponeerd:
2018
2017
2016
2015
2014

–
–
–
–
–

12-03-2020
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19 januari 2020
24 april 2019
14 januari 2019
28 augustus 2017
9 december 2015

De jaarrekeningen over 2015 t/m 2018 zijn derhalve in alle gevallen te laat
gedeponeerd. De curator zal die omstandigheid meenemen in het
rechtmatighedenonderzoek.
In onderzoek

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

21-04-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring van
de accountant niet vereist.

12-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

12-03-2020
1

De aandelen in ITB Amsterdam zijn volgestort. ITB Amsterdam heeft aldus
voldaan aan haar stortingsverplichting.

21-04-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

12-03-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

12-03-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.

€ 67.952,56

12-03-2020
1

08-06-2020
2

Toelichting
De vordering van het UW V ad € 67.952,56 is genoteerd als boedelvordering.

Toelichting
Zie vorig verslag.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-01-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 19.164,00

12-03-2020
1

08-06-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft een preferente vordering van € 19.164,-- ingediend,
voor onbetaalde aanslagen loonheffingen.
€ 285.964,00

18-09-2020
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend thans van € 285.964,-- uit
hoofde van Omzetbelasting en Loonheffing.
€ 288.721,00

05-01-2021
4

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 288.721,00 uit hoofde
van Omzetbelasting en Loonheffing.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 28.469,40

12-03-2020
1

08-06-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering van € 28.469,40 ingediend.

Toelichting
Zie vorig verslag.

18-09-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 667,99

12-03-2020
1

08-06-2020
2

Toelichting
Voormalig w erknemer de heer E. de Haan heeft een preferente vordering van
€ 667,99 ingediend.

Toelichting
Zie vorig verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18-09-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

12-03-2020
1

Toelichting
Thans hebben negen concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 186.665,72.
18

18-09-2020
3

Toelichting
Tot nu toe hebben zich 18 crediteuren gemeld met vorderingen voor een
totaalbedrag van € 261.789,05.
20

05-01-2021
4

Toelichting
Tot nu toe hebben zich 20 crediteuren gemeld met vorderingen voor een
totaalbedrag van € 264.283,55.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 186.665,72

12-03-2020
1

Toelichting
Thans hebben negen concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 186.665,72.
€ 260.588,81

08-06-2020
2

Toelichting
Tot nu toe hebben zich 16 concurrente crediteuren gemeld met vorderingen
voor een totaalbedrag van
€ 260.588,81.
€ 261.789,05

18-09-2020
3

Toelichting
Tot nu toe hebben zich 18 crediteuren gemeld met vorderingen voor een
totaalbedrag van € 261.789,05.
€ 264.283,55
Toelichting
Tot nu toe hebben zich 20 crediteuren gemeld met vorderingen voor een
totaalbedrag van € 264.283,55.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

05-01-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend is ITB Amsterdam niet betrokken bij procedures.

12-03-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• Het verkrijgen van de volledige boekhouding van ITB Amsterdam;
• Het afronden van de doorstart;
• Het incasseren van debiteurenvorderingen;
• Contact met crediteuren;
• Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

12-03-2020
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• Een aanvang maken met het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek;
• Contact met crediteuren;
• Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

18-09-2020
3

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• Het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek afronden;
• Contact met crediteuren;
• Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

05-01-2021
4

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

24-08-2021
6

• Het afronden van het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek;
• Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

12-03-2020
1

Nog niet bekend.

08-06-2020
2

Nog niet bekend.

18-09-2020
3

Nog niet bekend.

24-08-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
23-11-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

24-08-2021
6

