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Algemene gegevens
Naam onderneming
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04-06-2021
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Gegevens onderneming
Gefailleerde is opgericht op 29 juli 2018. Zij is in het handelsregister
ingeschreven onder nummer 72226080 en statutair gevestigd te Amsterdam.
Gefailleerde houdt kantoor te (1106 VG) Amsterdam, aan Opheusdenhof 231.
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 120,-.

04-06-2021
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteert een uitzendbureau voor schoonmaakpersoneel in de
hotelbranche. Gefailleerde heeft zich voorts enige tijd beziggehouden met het
adviseren en installeren van alarmsystemen en exploiteerde deze activiteiten
onder de naam Hello Safety in haar nevenvestiging te Assen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 4.542,50

€ 827,45

€ 190.874,56

2019

€ 442.129,43

€ 17.598,09

€ 291.810,38

2018

€ 17.421,97

€ 2.041,51

€ 16.118,78

2020

€ 80.315,55

€ -5.238,07

€ 187.682,45

04-06-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens van gefailleerde volgen uit haar administratie. Volgens
de bestuurder van gefailleerde is de administratie van gefailleerde bijgew erkt
tot en met eind 2019. Over de jaren 2020 en 2021 heeft de curator geen
cijfers ontvangen.

04-06-2021
1

De bestuurder van gefailleerde heeft de administratie de afgelopen
verslagperiode laten bijw erken naar datum faillissement. De aangevulde
financiële gegevens over 2020 en 2021 volgen uit de bijgew erkte
administratie. Er is veel tijd gaan zitten in correspondentie met het bestuur
teneinde de openstaande debiteurenpost inzichtelijk te krijgen en de
onderbouw ing daarvan boven tafel te krijgen, mede omdat de bestuurder van
gefailleerde vaak stelt niet op de hoogte te zijn gew eest van de gang van
zaken binnen gefailleerde.

03-09-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
17

04-06-2021
1

Toelichting
Volgens het handelsregister.

Boedelsaldo
€ 0,00

04-06-2021
1

Toelichting
ABN AMRO Bank N.V. heeft het creditsaldo van € 283,87 overgemaakt naar de
derdengeldenrekening van het kantoor van de curator. Dit bedrag zal per
omgaande w orden doorgestort naar de faillissementsrekening.

€ 5.343,75

03-09-2021
2

Toelichting
Het creditsaldo is doorgestort naar de faillissementsrekening.

€ 9.365,73

08-12-2021
3

€ 1,84

29-04-2022
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-5-2021

04-06-2021
1

t/m
4-6-2021
van
5-6-2021

03-09-2021
2

t/m
3-12-2021
van
4-9-2021

08-12-2021
3

t/m
8-12-2021
van
9-12-2021

29-04-2022
4

t/m
29-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

63 uur 54 min

2

64 uur 30 min

3

21 uur 24 min

4

24 uur 54 min

totaal

174 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de
voet van artikel 73a van de Faillissementsw et. Hoew el de informatie in dit
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een w eergave van
voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn
gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is,
nog niet geopenbaard kan w orden, of - achteraf - bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

1. Inventarisatie

04-06-2021
1

1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Bishesar Holding B.V.
Enig bestuurder van Bishesar Holding B.V. is de heer V. Bishesar.

04-06-2021
1

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde heeft voor faillissement een bodemprocedure aanhangig gemaakt
jegens The Omni Group Facility Management Benelux B.V. ("The Omni Group")
teneinde openstaande facturen voor een bedrag van ruim € 57.000,- op The
Omni Group te incasseren. The Omni Group heeft zich verw eerd tegen deze
vordering door een beroep op opschorting te doen in verband met dreigende
boetes w aarvoor zij meent dat gefailleerde aansprakelijk is en in reconventie
gevorderd dat gefailleerde w ordt veroordeeld tot betaling van
schadevergoeding. Bij vonnis van 29 maart 2021 heeft de Rechtbank
Amsterdam in conventie de vorderingen van gefailleerde afgew ezen en
gefailleerde in reconventie veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan
The Omni Group, nader op te maken bij staat. De beroepstermijn loopt nog. De
curator beraadt zich op het instellen van hoger beroep tegen het vonnis van
de Rechtbank Amsterdam.

04-06-2021
1

De curator heeft na verkregen machtiging van de rechter-commissaris hoger
beroep ingesteld tegen het vonnis van de Rechtbank Amsterdam. Zie hiervoor
verder onder 9.

03-09-2021
2

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde is voor rechtsbijstand verzekerd bij ARAG. Zodra de curator onder
meer op basis van de verzekeringspolis heeft kunnen vaststellen dat
voortduring van die verzekering redelijkerw ijs niet nodig is voor het
faillissement, mede gelet op de mogelijk te voeren hoger beroep procedure
tegen Omni, zal de curator deze verzekering zo spoedig mogelijk opzeggen.

04-06-2021
1

De curator heeft de verzekering na ontvangst van de polis en bevestiging van
dekking voor de hoger beroepsprocedure jegens The Omni Group beëindigd.

03-09-2021
2

1.4 Huur
Op datum faillissement w as geen sprake van lopende huurovereenkomsten.

1.5 Oorzaak faillissement

04-06-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bij het onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten zal de oorzaak van het
faillissement onderzocht w orden. De bestuurder heeft daarover het volgende
verklaard:

04-06-2021
1

"In september 2019 bleek dat drie personeelsleden van gefailleerde niet over
de juiste papieren beschikten. Gefailleerde had deze drie w erknemers
uitgeleend aan haar grootste opdrachtgever, The Omni Group. Omdat The
Omni Group facturen niet betaalde, is gefailleerde een bodemprocedure
gestart. De activiteiten van gefailleerde zijn vanw ege de corona-crisis in maart
2020 gestaakt. Het faillissement is te w ijten aan tw ee oorzaken: ten eerste de
problemen in september 2019 met The Omni Group als grootste opdrachtgever
en ten tw eede de uitbraak van de corona-crisis. Gefailleerde heeft haar eigen
faillissement aangevraagd omdat het ernaar uitzag dat de procedure tegen
The Omni Group voorlopig niet afgerond zou zijn."
De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek. Hierover zal
verder verslag w orden gedaan onder het hoofdstuk 7. Rechtmatigheid.

08-12-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

04-06-2021
1

Toelichting
Op datum faillissement had gefailleerde geen w erknemers meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

04-06-2021
1

Toelichting
Uit de aangeleverde loonstroken blijkt dat gefailleerde in het jaar voor
faillissement 3 w erknemers in dienst had. Alle arbeidsovereenkomsten zijn ruim
voor faillissement geëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen. Dit onderdeel is afgerond.

04-06-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige
registergoederen.

04-06-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

04-06-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

04-06-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nu de curator geen bodemzaken heeft aangetroffen, is dit niet relevant.

04-06-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

04-06-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraden aangetroffen.

04-06-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

04-06-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

04-06-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen. Dit onderdeel is afgerond.

04-06-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Rekening-courantvordering V. Bishesar

€ 50.928,01

Rekening-courantvordering Bishesar Holding
B.V.

€ 26.951,59

Vorderingen op derden

€ 62.628,46

€ 9.117,90

€ 140.508,06

€ 9.117,90

totaal

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van gefailleerde had zij op datum faillissement vier
vorderingen op derden ter hoogte van in totaal € 71.326,86. De curator heeft
deze debiteuren, op The Omni Group na, aangeschreven. In reactie hierop
heeft één van de debiteuren de curator bericht dat gefailleerde geen vordering
op haar heeft, en dat zij juist nog gelden tegoed heeft van gefailleerde. De
curator heeft dit verw eer in onderzoek.

04-06-2021
1

Daarnaast volgt uit de administratie van gefailleerde - die volgens de
bestuurder tot eind 2019 is bijgew erkt - dat gefailleerde rekeningcourantvorderingen heeft op haar direct en indirect bestuurders van €
17.536,73 respectievelijk € 17.877,03. Uit de bankafschriften blijkt daarnaast
dat gefailleerde ook na 2019 de nodige bedragen naar haar bestuurders heeft
overgemaakt. De curator is geen rechtsgrond voor deze betalingen gebleken.
De curator heeft beide debiteuren verzocht over te gaan tot betaling van de
bedragen zoals die blijken uit de administratie, vermeerderd met de betalingen
die blijken uit de bankafschriften.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator tw ee betalingen ontvangen
van debiteuren van in totaal
€ 5.267,54. Een derde debiteur heeft betw ist gehouden te zijn tot betaling. Uit
de door de bestuurder aangeleverde bijgew erkte debiteurenlijst volgt dat de
openstaande debiteurenpost op datum faillissement € 62.628,46 in plaats van
€ 71.326,86 zou bedragen (w aarvan het overgrote merendeel nog steeds
betrekking heeft op The Omni Group). De curator heeft de bijgekomen
debiteuren aangeschreven. De debiteurenincasso verloopt moeizaam. Vier
debiteuren hebben aangegeven dat de vordering die gefailleerde op hen heeft
niet klopt. Bij tw ee debiteuren heeft de curator op basis van aangeleverde
stukken kunnen vaststellen dat de debiteurenvorderingen reeds w aren
voldaan. De curator acht de verw eren van de andere debiteuren onvoldoende
onderbouw d en beraadt zich op vervolgstappen.

03-09-2021
2

Uit de bijgew erkte debiteurenlijst volgt voorts dat de rekeningcourantvorderingen van gefailleerde op haar bestuurders V. Bishesar en
Bishesar Holding B.V. op datum faillissement lager zouden uitvallen, namelijk €
21.764,46 respectievelijk € 1.717,88. De curator stelt zich op het standpunt
dat gefailleerde een bedrag van € 50.928,01 van V. Bishesar te vorderen heeft
en een bedrag van € 26.951,59 van Bishesar Holding B.V. De heer Bishesar
heeft enkel verw eer gevoerd tegen de vordering op hem in privé. De curator
bereidt vervolgstappen voor.
De afgelopen periode heeft één debiteur zijn schuld ingelost en de curator
heeft met een andere debiteur een schikking getroffen, zodat de afgelopen
periode uit de debiteurenincasso een bedrag van € 3.850,36 de boedel in is
gevloeid. De curator beraadt zich nog op vervolgstappen ten aanzien van een
laatste handelsdebiteur, alsmede ten aanzien van de rekeningcourantvorderingen op de bestuurders van gefailleerde.

08-12-2021
3

De incassoprocedure jegens The Omni Group loopt nog (zie hiervoor verder
onder 9.). De curator heeft schikkingsonderhandelingen gevoerd, maar dat
heeft nog niet tot een regeling geleid.

29-04-2022
4

De curator onderneemt nog een laatste poging om de laatste
handelsdebiteur en de bestuurders van gefailleerde buiten rechte tot
betaling te bew egen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Debiteurenincasso.

04-06-2021
1

Debiteurenincasso.

03-09-2021
2

Debiteurenincasso.

08-12-2021
3

Debiteurenincasso.

29-04-2022
4

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

04-06-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. en bij ABN AMRO Bank N.V. Op verzoek
van de curator heeft ABN AMRO Bank N.V. het geringe positieve saldo op één
van de door gefailleerde aangehouden bankrekeningen overgemaakt naar de
boedel.
Voorts is er sprake van een gering positief saldo op de bij ABN AMRO Bank N.V.
aangehouden G-rekening. Dit saldo is verpand aan de fiscus. Gelet op de
hoogte van de reeds door de fiscus ingediende vordering komt dit saldo niet
toe aan de boedel.

€ 75,87

03-09-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 75,87.

5.2 Leasecontracten
Voor datum faillissement w as sprake van een operational leaseovereenkomst
met Athlon. Deze overeenkomst w as reeds voor faillissement beëindigd. Uit de
afrekening van de daadw erkelijk gereden kilometers, volgt dat gefailleerde nog
een bedrag toekomt. De curator heeft Athlon aangeschreven tot betaling van
dit bedrag over te gaan.

04-06-2021
1

Athlon heeft een bedrag van € 2.966,07 naar de faillissementsrekening
overgemaakt.

03-09-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgaaf van de bestuurder heeft gefailleerde geen zekerheden
verstrekt. Het saldo op de door gefailleerde bij ABN AMRO Bank N.V.
aangehouden G-rekening op datum faillissement, is verpand aan de fiscus.

04-06-2021
1

5.4 Separatistenpositie
De fiscus heeft een pandrecht op het saldo op de G-rekening op datum
faillissement.

04-06-2021
1

De fiscus heeft de G-rekening uitgew onnen. De G-rekening is opgeheven.

03-09-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

04-06-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming na faillissement niet voortgezet. De
activiteiten van gefailleerde w aren op datum faillissement reeds gestaakt.

04-06-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

04-06-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft geen doorstart kunnen realiseren.

04-06-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

04-06-2021
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

04-06-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of het bestuur van gefailleerde
aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en w el in die zin
dat op een zodanige w ijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de

04-06-2021
1

rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen w orden gekend. Indien het
bestuur niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan,
staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt
vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is gew eest.
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator een administratie ter
beschikking gesteld die volgens de bestuurder is bijgehouden tot en met eind
2019. Volgens de bestuurder is er over de jaren 2020 en 2021 geen
boekhouding gevoerd, omdat gefailleerde de facturen van de boekhouder niet
betaalde en deze zijn w erkzaamheden heeft opgeschort. Volgens de
bestuurder van gefailleerde zou gefailleerde echter over die jaren ook geen
activiteiten meer ontplooid.
In de komende verslagperiodes zal de curator onderzoek doen naar de
gevoerde administratie.
De curator heeft de afgelopen verslagperiode een aanvang gemaakt met het
onderzoek naar de gevoerde administratie.

08-12-2021
3

Het onderzoek naar de boekhouding is gaande. Er zijn nog geen relevante
ontw ikkelingen te melden.

29-04-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Ingevolge de w et rustte op het bestuur van gefailleerde de verplichting om de
jaarrekeningen uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te
maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te
deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig
haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat dat het bestuur
zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

04-06-2021
1

Gefailleerde heeft sinds haar oprichting geen jaarrekeningen gedeponeerd,
terw ijl de jaarrekeningen over 2018 en 2019 reeds hadden moeten zijn
gedeponeerd. Nu de jaarrekeningen niet binnen de w ettelijke termijn zijn
gedeponeerd, staat hiermee vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft
vervuld.
In een volgende verslagperiode zal de curator bezien in hoeverre onbehoorlijk
bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is gew eest.
Zie hierna onder 7.5.

08-12-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen
goedkeurende verklaring. De vennootschap kw alificeert als kleine
rechtspersoon ex artikel 2:395a BW .

04-06-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de administratie van gefailleerde volgt dat aan de stortingsverplichting is
voldaan.

04-06-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

04-06-2021
1

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of de (eventueel feitelijke)
bestuurder(s) van gefailleerde hun taak behoorlijk hebben vervuld. De curator
zal nader onderzoek doen naar verschillende aspecten van het gevoerde
bestuur alvorens conclusies te trekken.

Toelichting

08-12-2021
3

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

29-04-2022
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande. Er zijn nog geen relevante
ontw ikkelingen te vermelden.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

04-06-2021
1

Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het
faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht w aarvan gefailleerde
w ist althans behoorde te w eten dat daarvan benadeling van schuldeisers het
gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het
faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terw ijl hetzij
deze derden w isten dat het faillissement reeds w as aangevraagd, hetzij deze
betaling het gevolg is gew eest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de
derde anderzijds, w elk overleg ten doel had om de derde door die betaling
boven andere schuldeisers te begunstigen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie. Onderzoek
onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.

04-06-2021
1

Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie. Onderzoek
onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.

03-09-2021
2

Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie. Onderzoek
onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.

08-12-2021
3

Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie. Onderzoek
onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.

29-04-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9,08

04-06-2021
1

Toelichting
ClaimsAgent B.V. heeft een boedelvordering voor een bedrag van (thans) €
9,08.

€ 15,13

03-09-2021
2

Toelichting
Naast het salaris curator, heeft ClaimsAgent B.V. een boedelvordering voor een
bedrag van (thans) € 15,13 incl. btw .

€ 21,18

08-12-2021
3

Toelichting
Naast het salaris curator, heeft ClaimsAgent B.V. een boedelvordering voor een
bedrag van (thans) € 21,18 incl. btw .

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 219.157,00

04-06-2021
1

Toelichting
De fiscus heeft in totaal voor een bedrag van € 219.157,00 aan vorderingen
ingediend uit hoofde van niet-afgedragen omzetbelasting, loonheffing en
vennootschapsbelasting. De curator zal onderzoeken w elke vorderingen
ambtshalve aanslagen betreffen en indien opportuun hier bezw aar tegen
aantekenen.

€ 252.864,75

03-09-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft haar vordering verhoogd tot een bedrag van € 252.864,75. De
curator heeft bezw aar aangetekend tegen de ambtshalve aanslag
omzetbelasting over mei 2021.

€ 233.840,75
Toelichting
De fiscus heeft het bezw aar van de curator gehonoreerd en haar vordering
verlaagd naar een bedrag van € 233.840,75.

8.3 Pref. vord. UWV

08-12-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 16.509,36

03-09-2021
2

Toelichting
UW V heeft een preferente vordering ingediend w egens loon dat zij heeft
uitgekeerd aan een oud-w erknemer van gefailleerde.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.185,12

08-12-2021
3

Toelichting
Een oud-w erknemer heeft een vordering van € 3.185,12 ingediend w egens
achterstallig loon en vakantiegeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

04-06-2021
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.979,63

04-06-2021
1

Toelichting
De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven. Tot op heden
hebben zich 3 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren
en hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

04-06-2021
1

Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren
en hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

03-09-2021
2

Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren
en hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

08-12-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren.

04-06-2021
1

Inventarisatie crediteuren.

03-09-2021
2

Inventarisatie crediteuren.

08-12-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator voert thans geen procedures.

04-06-2021
1

Appelprocedure jegens The Omni Group Facility Management Benelux B.V.
("The Omni Group").

03-09-2021
2

9.2 Aard procedures
Incassoprocedure.

03-09-2021
2

9.3 Stand procedures
De appeldagvaarding is op 29 juni 2021 uitgebracht. The Omni Group is in het
geding verschenen. De Curator heeft op de rol van 24 augustus 2021 een
memorie van grieven genomen. Het Gerechtshof Amsterdam heeft de zaak
voor antw oord verw ezen naar de rol van 5 oktober 2021.

03-09-2021
2

Met instemming van de curator heeft The Omni Group een uitstel van zes
w eken gekregen voor het nemen van een memorie van antw oord. The Omni
Group heeft na het verleende uitstel niet tijdig een memorie van antw oord
genomen, w aarop het Gerechtshof Amsterdam The Omni Group verval heeft
verleend van het recht om deze memorie te nemen. De curator zal het hof op
de roldatum van 14 december 2021 verzoeken om arrest te w ijzen op basis
van de grieven.

08-12-2021
3

Nadat de curator om arrest had gevraagd, heeft The Omni Group het hof
nogmaals verzocht om alsnog (tijdig) voor antw oord te mogen memoreren.
De curator heeft bezw aar gemaakt en het hof heeft (ook) dit verzoek
afgew ezen. The Omni Group heeft het hof nadien verzocht om een
mondelinge behandeling te gelasten en haar driemaal de gebruikelijke
spreektijd toe te staan. Nadat de curator The Omni Group de gelegenheid
heeft geboden dit laatste verzoek te verhelderen, heeft de curator bezw aar
gemaakt tegen het verzoek om verlengde spreektijd. Het hof heeft nog niet
op dit verzoek beslist. De zaak stond voor dagbepaling mondelinge
behandeling op 19 april 2022, maar is aangehouden naar 28 juni 2022.
Schikkingsonderhandelingen hebben nog niet tot resultaat geleid.

29-04-2022
4

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Monitoren incassoprocedure The Omni Group.

03-09-2021
2

Voeren incassoprocedure The Omni Group.

08-12-2021
3

Voeren incassoprocedure The Omni Group.

29-04-2022
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Beraad hoger beroep procedure tegen The Omni Group. Debiteurenincasso.
Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie. Onderzoek
onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen. Inventarisatie van
crediteuren.

04-06-2021
1

Debiteurenincasso. Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie.
Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.
Inventarisatie van crediteuren. Monitoren incassoprocedure The Omni Group.

03-09-2021
2

Debiteurenincasso. Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie.
Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.
Inventarisatie van crediteuren. Voeren incassoprocedure The Omni Group.

08-12-2021
3

Debiteurenincasso. Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek
administratie. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus
handelen. Inventarisatie van crediteuren. Voeren incassoprocedure The Omni
Group.

29-04-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onbekend w anneer het faillissement afgew ikkeld kan w orden.

04-06-2021
1

Het is nog onbekend w anneer het faillissement afgew ikkeld kan w orden. Het
volgende verslag zal rond 3 december 2021 beschikbaar zijn.

03-09-2021
2

Het is nog onbekend w anneer het faillissement afgew ikkeld kan w orden. Het
volgende verslag zal rond 8 maart 2022 beschikbaar zijn.

08-12-2021
3

Het is nog onbekend w anneer het faillissement afgew ikkeld kan w orden. Het
volgende verslag zal rond 29 juli 2022 beschikbaar zijn.

29-04-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

