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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap Charlie's Travels B.V.

14-07-2021
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 63167212 en w as gevestigd te (5062 AA)
Oisterw ijk aan het adres Kivitslaan 33.

14-07-2021
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel hield gefailleerde zich
bezig met het organiseren van reizen en het verschaffen van reisadvies,
alsmede houdster-/financieringsactiviteiten. Dit stemt overeen met
mededelingen van de bestuurder en onderzoek op internet. Gefailleerde
organiseerde reizen naar Afrika.

14-07-2021
1

INFORMATIE VOOR REIZIGERS
Zie paragraaf 6.5 van dit openbaar verslag.
INFORMATIE VOOR REIZIGERS/VOORMALIGE KLANTEN VAN GEFAILLEERDE
Zie paragraaf 6.5 van dit openbaar verslag.

Financiële gegevens

03-02-2022
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 2.897.356,00

€ 123.528,00

€ 1.710.217,00

2020

€ 393.296,00

€ -482.937,00

€ 2.583.830,00

2018

€ 2.386.417,00

€ -65.657,00

€ 804.301,00

2017

€ 1.187.424,00

€ 15.454,00

€ 133.504,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2020 betreffen de aan de curator overgelegde
conceptjaarcijfers.

14-07-2021
1

De genoemde omzetcijfers betreffen de netto-omzet.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

14-07-2021
1

In onderzoek. Ten zijde van het faillissement had de bestuurder een
dienstverband met gefailleerde en gefailleerde heeft tw ee w erknemers die
w erkzaam w aren bij de Zuid-Afrikaanse vestiging van gefailleerde.

Toelichting

03-02-2022
2

Dit w ordt nog onderzocht.

Boedelsaldo
€ 55.000,00

14-07-2021
1

Toelichting
Dit is een gedeelte van het bedrag dat de doorstarter heeft voldaan als
koopprijs (zie hiervoor verder paragrafen 5.1 en 6 van dit openbaar verslag).

€ 83.494,62

03-02-2022
2

Toelichting
Het saldo bestaat uit de koopprijs voor de doorstart (zie hiervoor verder
paragrafen 5.1 en 6 van dit openbaar verslag), te w eten EUR 60.000,00 en
EUR 23.494,62 is afkomstig van de bankrekening die gefailleerde aanhield bij
ABN AMRO Bank.

€ 40.420,48

Verslagperiode

03-08-2022
4

Verslagperiode
van
18-5-2021

14-07-2021
1

t/m
13-7-2021
van
14-7-2021

03-02-2022
2

t/m
1-2-2022
van
2-2-2022

03-05-2022
3

t/m
2-5-2022
van
3-5-2022

03-08-2022
4

t/m
2-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

59 uur 15 min

2

86 uur 24 min

3

7 uur 12 min

4

4 uur 36 min

totaal

157 uur 27 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag w ordt op een verkorte en zakelijke w ijze de huidige stand van
zaken w eergegeven volgens de daarvoor geldende richtlijnen voor
verslaglegging. Het verslag heeft tot doel belanghebbenden inzicht te geven in
de stand van de boedel. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen
kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden
geïnterpreteerd als een afstand van enig recht of erkenning van
aansprakelijkheid.

14-07-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 22 april 2015.

14-07-2021

Bestuurder is de heer C.P.C. W itlox. Vanaf datum oprichting tot 13 maart 2020
w as de heer W itlox tevens enig aandeelhouder van gefailleerde.

1

Op 13 maart 2020 w as dit - voor één dag - Charlie's Travels Holding I B.V.
Sinds 13 maart 2020 tot en met heden is Charlie's Travels Holding II B.V. enig
aandeelhouder van gefailleerde.
Gefailleerde houdt voorts alle aandelen in een dochtervennootschap naar
Oegandees recht en heeft een vestiging in Zuid-Afrika.
De heer W itlox is tevens bestuurder en enig aandeelhouder van de
vennootschap naar Keniaans recht Charlies Travels Africa Ltd. Tussen
gefailleerde en deze vennootschap bestond een Service Level Agreement voor
- hoe het zich laat aanzien - de uitvoering van reizen.
Gefailleerde w as tot circa augustus 2020 aangesloten bij garantiefonds GGTO
en vanaf augustus 2020 bij garantiefonds VZR.
INFORMATIE VOOR REIZIGERS
Zie paragraaf 6.5 van dit openbaar verslag.

1.2 Lopende procedures
Geen.

14-07-2021
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had op datum faillissement een AVB-verzekering. De curator heeft
contact met de verzekeraar over het al dan niet voortzetten of laten royeren
van de verzekering. In het geval van royement zal om premierestitutie w orden
verzocht.

14-07-2021
1

Dit onderdeel pakt de curator in de aankomende verslagperiode verder op.

03-02-2022
2

Dit onderdeel pakt de curator in de aankomende verslagperiode op.

03-05-2022
3

1.4 Huur
Hier zou volgens de bestuurder geen sprake van zijn. De curator is vooralsnog
ook niet anders gebleken.

14-07-2021
1

Hier is geen sprake van.

03-02-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Blijkens de eigen faillissementsaanvraag zou het faillissement - samengevat zijn te w ijten aan de uitbraak van de coronapandemie. Vanaf april 2020
zouden de kosten flink zijn gereduceerd en er zouden efficiëntieslagen zijn
gemaakt door middel van onder meer het gebruik van nieuw e softw are, het
verbeteren van de w ebsite en nieuw e initiatieven zoals het aanbieden van
remote w orking trips.

14-07-2021
1

Vanaf oktober 2020 namen de verkopen geleidelijk toe en zijn diverse reizigers
op reis gegaan. Deze verkopen bleven gestaag groeien tot en met maart
2021. Dit gaf hoop, aldus de bestuurder. Corona op het Afrikaanse continent
gooide echter roet in het eten: de situatie in Kenia en andere Afrikaanse
landen verslechterde vanaf eind maart 2021. Vanaf dat moment w erd een
afname in aanvragen gesignaleerd en een toename in annuleringsverzoeken
en daarmee samenhangende terugbetalingsverplichtingen. Dit in combinatie
met de situatie gedurende 2020 maakte dat er geen reserves meer
beschikbaar w aren, aldus de bestuurder.
Het faillissement is aangevraagd door de bestuurder van gefailleerde.
De curator zal onderzoek doen naar de door de bestuurder opgegeven
oorzaak van het faillissement.
Hier w ordt (zoals gebruikelijk) onderzoek naar gedaan.

03-02-2022
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

14-07-2021
1

Toelichting
De w erknemers zijn de bestuurder van gefailleerde en tw ee personen die in
dienst zijn van de Zuid-Afrikaanse vestiging van gefailleerde.

Toelichting
De tw ee personen die in dienst w aren van de Zuid-Afrikaanse vestiging van
gefailleerde hebben een nieuw e arbeidsovereenkomst aangeboden gekregen
van de doorstartende partij, althans een daaraan gelieerde vennootschap,
één en ander zoals ook overeengekomen bij de doorstart.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

03-02-2022
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
14-07-2021
1

Toelichting
Vooralsnog onbekend. Hier zal de curator nog onderzoek naar doen.

03-02-2022
2

Toelichting
Dit w ordt nog onderzocht.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2

Over de w ijze van beëindiging van de andere tw ee
arbeidsovereenkomsten laat de curator zich adviseren aangezien
op de arbeidsovereenkomsten van deze personen Zuid-Afrikaans
recht van toepassing is

27-5-2021

1

De arbeidsovereenkomst met de bestuurder is met machtiging van
de rechter-commissaris beëindigd

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking bestuurder, contact UW V, correspondentie rechter-commissaris,
contact derden.

14-07-2021
1

Correspondentie Zuid Afrikaanse advocaat. Dit onderdeel lijkt te zijn afgerond.

03-02-2022
2

Geen.

03-05-2022
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaresse van onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

14-07-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Bespreking bestuurder en onderzoek in het kadaster. Dit onderdeel is hiermee
afgerond.

14-07-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Een aantal laptops en drones
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Deze (beperkte) bedrijfsmiddelen zijn betrokken in de doorstart van de
onderneming van gefailleerde. Zie hiervoor verder paragraaf 6.

14-07-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover opportuun behartigt de curator de belangen van de Belastingdienst
op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementsw et.

14-07-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking bestuurder en w erkzaamheden met betrekking tot de doorstart.

14-07-2021
1

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

03-02-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Over onderhanden w erk bestaat verschil van inzicht tussen de curator en de
(indirect) bestuurder c.q. de bestuurder van de doorstarter.

03-02-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespreking bestuurder. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

14-07-2021
1

De w erkzaamheden over het verschil van inzicht w orden verantw oord in
onderdeel 7 van dit openbaar verslag.

03-02-2022
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Immateriële activa zoals handelsnaam,
klantenbestand, houderschap domeinnaam,
w ebsite content, overeenkomsten
totaal

Toelichting andere activa
Deze activa zijn betrokken in de doorstart van de onderneming van
gefailleerde. Zie hiervoor paragraaf 6 van dit openbaar verslag.

14-07-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking met de bestuurder en w erkzaamheden met betrekking tot de
doorstart.

14-07-2021
1

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

03-02-2022
2

Geen.

03-05-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking met de bestuurder. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

14-07-2021
1

Geen. Dit onderdeel lijkt te zijn afgerond.

03-02-2022
2

Geen.

03-05-2022
3

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

14-07-2021
1

Gefailleerde hield per datum faillissement een creditsaldo aan van EUR
12.325,25 bij ABN AMRO Bank. De curator heeft de bank verzocht om dit saldo
te voldoen op de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

03-02-2022
2

De curator heeft een bedrag van EUR 23.494,62 ontvangen van ABN. Op het
moment van overboeken door de bank betrof dit het creditsaldo op de
bankrekening van gefailleerde.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Hier is geen sprake van.

14-07-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

14-07-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

14-07-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bespreking met de bestuurder, contact met ABN AMRO Bank.

14-07-2021
1

Bestuderen bankafschriften.

03-02-2022
2

Geen.

03-05-2022
3

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

14-07-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

Geen.

03-05-2022
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Na uitgebreide onderhandelingen heeft de curator de onderneming van
gefailleerde met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan CT
Africa B.V., een aan de bestuurder van gefailleerde gelieerde vennootschap.

14-07-2021
1

CT Africa B.V. dient voor de doorstart EUR 60.000,00 te betalen. EUR 55.000,00
is reeds ontvangen en EUR 5.000,00 dient uiterlijk op 1 oktober 2021 te zijn
betaald op de faillissementsrekening.

6.5 Verantwoording
Hoew el meerdere partijen interesse hebben getoond in een potentiële
doorstart van de onderneming of de overname van enkele bedrijfsonderdelen,
bleek uiteindelijk dat de bestuurder van gefailleerde de enige reële
doorstartkandidaat w as w aarmee bovendien de onderneming in tact zou
kunnen blijven. De overeengekomen koopsom bleek de hoogst haalbare
verkoopopbrengst te zijn. Aan de betaling ervan zijn door CT Africa B.V. geen
ontbindende voorw aarden verbonden.

14-07-2021
1

INFORMATIE VOOR REIZIGERS
Voor de reizigers die reizen hadden geboekt bij gefailleerde en daarvoor
aanbetalingen hebben gedaan en mogelijk in het bezit zijn van vouchers geldt
het volgende.
De curator is ermee bekend dat thans onduidelijkheid bestaat over de
afw ikkeling van de schadevorderingen nu gefailleerde de reizen niet meer kan
uitvoeren. Hierover w orden gesprekken gevoerd met de garantiefondsen en
de bestuurder van gefailleerde en de doorstartende partij, CT Africa B.V. Er
w ordt naar gestreefd om aan u op de kortst mogelijke termijn meer
duidelijkheid te kunnen verschaffen.
INFORMATIE VOOR O.A. REIZIGERS/VOORMALIGE KLANTEN VAN GEFAILLEERDE
In de afgelopen periode hebben de curator, de (indirect) bestuurder van
gefailleerde en de garantiefondsen veelvuldig en uitvoerig contact met elkaar
gehad. Dat contact had betrekking op de garantstellingsregelingen van
garantiefondsen VZR en GGTO en het bereiken van een oplossing over een in
het faillissement ontstane situatie. Die situatie had samengevat en zakelijk
w eergegeven betrekking op verschillen van inzicht over diverse rechtsposities
en – verhoudingen, over over en w eer ingenomen standpunten en
betw istingen daarvan en over al dan niet bestaande verplichtingen en al dan
niet bestaande aanspraken van voornoemde partijen jegens elkaar en/of
derden.
Om deze situatie op te lossen hebben voornoemde partijen een
vaststellingsovereenkomst met elkaar gesloten. In deze overeenkomst is
onder meer opgenomen dat de (indirect) bestuurder en de aan hem verbonden
entiteiten EUR 125.000,00 zal/zullen betalen, w aarvan EUR 10.000,00 aan
garantiefonds VZR, EUR 40.000,00 aan garantiefonds GGTO en EUR 75.000,00
op een derdengeldrekening. Ter toelichting dient het volgende.
Deze betalingen zijn verricht vanw ege door de fondsen ingenomen juridische
standpunten jegens de indirect bestuurder van gefailleerde, die door hem
w orden betw ist, en andersom. De garantiefondsen zijn overgegaan tot het
schadeloosstellen van de vanw ege het faillissement gedupeerde klanten van
gefailleerde, indien en voor zover gedupeerde klanten aan de daartoe
gestelde voorw aarden voldeden.
Voor w at betreft de betaling op de derdengeldrekening geldt dat dit een
onvoorw aardelijke en niet restitueerbare betaling is door de indirect

03-02-2022
2

bestuurder van gefailleerde (en de aan hem verbonden entiteiten). Tussen de
betrokken partijen zijn afspraken gemaakt over de voorw aarden w aaronder
het bedrag van EUR 75.000,00 zal kunnen toekomen aan de
faillissementsboedel of aan de garantiefondsen. Dit zal onder meer afhangen
van de resultaten van het onderzoek van de curator naar bijvoorbeeld de
oorzaak van het faillissement.
Omdat de garantiefondsen zijn overgegaan tot schadeloosstelling van de
klanten van gefailleerde (voor zover zij daarvoor in aanmerking kw amen), zijn
de garantiefondsen door subrogatie schuldeisers gew orden in het
faillissement. De fondsen zijn tevens de grootste schuldeisers in dit
faillissement. De betalingen die de garantiefondsen onder deze regeling
(hebben) ontvangen zullen in mindering w orden gebracht op deze
vorderingen.
Hiermee is een oplossingsgerichte -, met w aarborgen omklede - en
evenw ichtige regeling bereikt die in het belang is van de gezamenlijke
schuldeisers. Zoals gebruikelijk heeft de curator de rechter-commissaris om
haar goedkeuring verzocht. Deze is verkregen en aan de regeling is/w ordt
thans uitvoering gegeven door alle betrokken partijen.

6.6 Opbrengst
€ 60.000,00

14-07-2021
1

Toelichting
Zie paragrafen 6.4 en 6.5 van dit openbaar verslag.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

14-07-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking met de bestuurder, contact met derden, contact met de rechtercommissaris, onderhandelingen, opstellen koopovereenkomst, etc.

14-07-2021
1

Geen.

03-05-2022
3

Contact met bestuurder i.v.m. vraag.

03-08-2022
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

Bij aanvang van het faillissement heeft de curator diverse digitale
administratieve bescheiden van de bestuurder ontvangen. Het is de eerste
indruk van de curator dat aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan, maar hier
kunnen nog geen definitieve uitspraken over w orden gedaan. Dit zal derhalve
nog w orden onderzocht.

14-07-2021
1

Tot op heden verleent de bestuurder de verzochte medew erking aan de
afw ikkeling van het faillissement.
In onderzoek.

03-02-2022
2

In onderzoek.

03-05-2022
3

De curator heeft contact gehad met een accountantskantoor voor het
eventueel laten uitvoeren van een zogenaamde quick scan.

03-08-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekeningen 2020 en 2019 zijn tijdig gedeponeerd. Jaarrekening 2018 is te
laat gedeponeerd, namelijk op 31 maart 2020.

14-07-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Hier dient de curator nog onderzoek naar te doen.

14-07-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier dient de curator nog onderzoek naar te doen.

14-07-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hier dient de curator nog onderzoek naar te doen.

7.6 Paulianeus handelen

14-07-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-07-2021
1

Toelichting
Hier dient de curator nog onderzoek naar te doen.

In onderzoek

Toelichting

03-02-2022
2
03-05-2022
3

In onderzoek. Met name w ordt thans aandacht besteed aan de advisering
voorafgaand aan het faillissement en de rond die periode verrichte betalingen
vanuit gefailleerde.

In onderzoek

03-08-2022
4

Toelichting
In aanvulling op verslag 4 geldt dat de curator vragen heeft gesteld aan de
bestuurder en de betrokken adviseurs. De verkregen antw oorden w aren/zijn
naar de mening van de curator ontoereikend, als gevolg w aarvan
vervolgvragen zijn gesteld. De curator is in afw achting van de toegezegde
reactie van de bestuurder en verw acht die kort na de indiening van dit
openbaar verslag te zullen ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De uit te voeren onderzoeken zoals omschreven in paragrafen 7.1, 7.5 en 7.6
betreffen gebruikelijke onderzoeken.

14-07-2021
1

Voor een nadere toelichting op dit onderdeel w ordt verw ezen naar paragraaf
6.5 van dit openbaar verslag.

03-02-2022
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen administratie.

14-07-2021
1

Diverse w erkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek,
alsmede in het kader van het bereiken van de in paragraaf 6.5 van dit
openbaar verslag omschreven regeling.

03-02-2022
2

Contact met de adviseur van gefailleerde, haar advocaat, met de bestuurder
en en met derden.

03-05-2022
3

Contact met de adviseur van gefailleerde, haar advocaat, met de bestuurder
en en met derden.

03-08-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

14-07-2021
1

Vooralsnog w ordt in elk geval rekening gehouden met het salaris curator.

Toelichting

03-02-2022
2

Rekening w ordt gehouden met het salaris curator.

Toelichting

03-08-2022
4

In de afgelopen verslagperiode is een voorschot op het salaris curator
voldaan van EUR 43.074,14.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

14-07-2021
1

Toelichting
Hier is nog niet van gebleken.

€ 6.368,00

03-02-2022
2

€ 6.736,00

03-05-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

14-07-2021
1

Toelichting
Hier zal geen sprake van zijn. Voor de w erknemers van gefailleerde die in
dienst w aren op datum faillissement zijn geen sociale verzekeringspremies
afgedragen in Nederland.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Hier is nog niet van gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-07-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

14-07-2021
1

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen.
Naar het zich thans laat aanzien bestaat deze groep crediteuren in elk geval
uit de reizigers die reizen hadden geboekt bij gefailleerde en daarvoor
aanbetalingen hebben gedaan, althans, uit de tw ee garantiefondsen voor
zover zij subrogeren in de vorderingen van de reizigers indien en voor zover
de garantiefondsen zich garant zullen stellen voor de vorderingen van de
reizigers. Eén en ander tenzij andere oplossingen zouden w orden gevonden
voor deze kw estie.
Voorts behoren tot de concurrente crediteuren tw ee personen die in het
verleden letselschade hebben opgelopen gedurende hun reis.
Daarnaast zijn er nog enkele handelscrediteuren/overige crediteuren.

2

03-02-2022
2

Toelichting
Vooralsnog hebben tw ee concurrente crediteuren hun vorderingen ter
verificatie ingediend.
Inmiddels zijn de garantiefondsen overgegaan tot het schadeloosstellen van
de vanw ege het faillissement gedupeerde klanten van gefailleerde, indien en
voor zover gedupeerde klanten aan de daartoe gestelde voorw aarden
voldeden. Zie hiervoor tevens paragraaf 6.5 van dit openbaar verslag. In die
gevallen zullen de fondsen subrogeren in de vorderingen van de
reizigers/voormalige klanten van gefailleerde. De reizigers/voormalige klanten
van gefailleerde zijn geïnformeerd dat eventuele restantvorderingen op
gefailleerde ter verificatie bij de curator kunnen w orden ingediend.

3

03-05-2022
3

5

03-08-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

14-07-2021
1

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen, maar de vorderingen van de
reizigers zouden in totaal circa EUR 1.000.000,00 bedragen.

€ 106.733,33

03-05-2022
3

Toelichting
Tot deze vordering behoort de (restant)vordering van één van de tw ee
garantiefondsen.

€ 976.501,80

03-08-2022
4

Toelichting
Tot deze vordering behoort tevens de (restant)vordering van het andere c.q.
tw eede garantiefonds.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hier zijn nog geen uitspraken over te doen.

14-07-2021
1

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen.

03-02-2022
2

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen.

03-05-2022
3

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen.

03-08-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, bijw erken financieel verslag, contact
garantiefondsen, etc.

14-07-2021
1

Contact crediteuren, bijw erken financieel verslag, contact garantiefondsen, etc.

03-05-2022
3

Contact crediteuren, bijw erken financieel verslag, contact garantiefondsen,
etc.

03-08-2022
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Bespreking bestuurder. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

14-07-2021
1

Geen. Dit onderdeel lijkt te zijn afgerond.

03-02-2022
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode in elk geval richten op:

14-07-2021
1

het verkrijgen van duidelijkheid over de rechtsposities van de reizigers;
het aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek; en
het (administratief) afronden van de doorstart.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode in elk geval richten op:

03-02-2022
2

het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek; en
het (administratief) afronden van de doorstart.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode in elk geval richten op het voortzetten van het
rechtmatigheidsonderzoek.

03-05-2022
3

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode in elk geval richten op het voortzetten van het
rechtmatigheidsonderzoek.

03-08-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier zijn nog geen uitspraken over te doen. De curator streeft naar afw ikkeling
op de kortst mogelijke termijn.

14-07-2021
1

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen. De curator streeft naar afw ikkeling
op de kortst mogelijke termijn.

03-02-2022
2

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen. De curator streeft naar afw ikkeling
op de kortst mogelijke termijn.

03-05-2022
3

De curator streeft naar afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

03-08-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
3-11-2022

03-08-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen openbaar verslag en correspondentie met de rechter-commissaris.

14-07-2021
1

Opstellen openbaar verslag en correspondentie met de rechter-commissaris.

03-02-2022
2

Opstellen openbaar verslag.

03-05-2022
3

Opstellen openbaar verslag.

03-08-2022
4

Bijlagen
Bijlagen

