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Algemene gegevens
Naam onderneming
Holland Beauty Concepts B.V.

10-09-2020
1

Gegevens onderneming
Bij beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad d.d. 12
augustus 2020 is, onder gelijke intrekking van de op 12 mei 2020 verleende
voorlopige surseance van betaling, in staat van faillissement verklaard:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Beauty
Concepts B.V., t.h.o.d.n. Greenland bodycare, Huntington Beach, Peekaboo
babycare, Kiekeboe babycare en Pedifresh, statutair gevestigd te Almere,
feitelijk kantoorhoudende te (1314 CB) Almere aan de W isselw eg 33, en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62247417.

10-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Het verkopen en verhandelen van cosmeticaproducten van het merk
‘Greenland’ alsmede het exploiteren van een groothandel in voornoemde
producten.

Financiële gegevens

10-09-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 906.631,00

€ -803.642,00

€ 578.111,00

2017

€ 1.095.104,00

€ -391.089,00

€ 1.332.268,00

2018

€ 1.314.654,00

€ 25.554,00

€ 1.102.067,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

10-09-2020
1

In het jaar voorafgaand aan het faillissement had curanda tw ee w erknemers in
dienst. De w erknemers zijn met ingang van 1 augustus jl. uit dienst getreden.

Boedelsaldo
€ 64.567,23

10-09-2020
1

€ 248.376,83

10-12-2020
2

€ 244.728,24

10-03-2021
3

€ 239.098,84

10-06-2021
4

€ 214.856,09

09-09-2021
5

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn een vijftal boedelcrediteuren betaald.
Daarnaast is voor een totaalbedrag van € 57,73 aan negatieve creditrente
betaald.

€ 213.938,28

08-12-2021
6

Toelichting
Naast betaling van een boedelcrediteur, is er een totaalbedrag van €80,18 aan
negatieve creditrente betaald.

€ 212.327,14

08-03-2022
7

€ 206.791,09

08-06-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-7-2020

10-09-2020
1

t/m
7-9-2020
van
10-9-2020

10-12-2020
2

t/m
7-12-2020
van
8-12-2020

10-03-2021
3

t/m
7-3-2021
van
8-3-2021

10-06-2021
4

t/m
6-6-2021
van
7-6-2021

09-09-2021
5

t/m
7-9-2021
van
8-9-2021

08-12-2021
6

t/m
7-12-2021
van
8-12-2021

08-03-2022
7

t/m
6-3-2022
van
7-3-2022
t/m
6-6-2022

Bestede uren

08-06-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

62 uur 30 min

2

191 uur 54 min

3

51 uur 12 min

4

65 uur 30 min

5

71 uur 12 min

6

126 uur 6 min

7

40 uur 48 min

8

107 uur 18 min

totaal

716 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Sinds de aanvang van het faillissement, is de curator in gesprek met partijen
ten einde een doorstart althans de verkoop van het merk 'Greenland' en de
daarbij horende voorraden te realiseren.

10-09-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is de activa van curanda verkocht en geleverd.
Daarnaast zijn de voorraden w aarop een retentierecht is geclaimd, terug in de
boedel gebracht, door de vordering van de retentor te voldoen.

10-12-2020
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de w erkzaamheden aangevangen in het
kader van het veiligstellen en het onderzoek naar de digitale financiële
administratie.

10-03-2021
3

In de afgelopen verslagperiode zijn de w erkzaamheden in het kader van het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

10-06-2021
4

In de afgelopen verslagperiode zijn de w erkzaamheden in het kader van het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

09-09-2021
5

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en
is in dat kader, met met toestemming van de rechter-commissaris, een
vervolgonderzoek in de boekhouding van curanda aan een deskundige
opgedragen.

08-12-2021
6

In de afgelopen verslagperiode is in het rechtmatigheidsonderzoek de
resultaten uit het vervolgonderzoek in de boekhouding van curanda
ontvangen. Daarnaast is in dat kader aanvullende vragen voorgelegd aan en
beantw oord door de voormalig bestuurder van curanda.

08-03-2022
7

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en
zijn de bestuurders aangeschreven en geïnformeerd over de bevindingen en
conclusies van de curator.

08-06-2022
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Beauty
Concepts B.V. (hierna te noemen: “curanda”) is bij akte van 31 december 2014
opgericht door Beckman Lapré Beheer B.V. Alle aandelen w orden gehouden
door Stichting Administratiekantoor Holland Beauty Concepts. Enig bestuurder
van curanda is JAO Beheer B.V., w aarvan op zijn beurt de heer J.A. Oosterink
de enig bestuurder is.

10-09-2020
1

De doelomschrijving conform de statuten luidt (kort gezegd):
het verkopen en verhandelen van cosmetica;
het participeren in andere vennootschappen;
het verlenen van management- en communicatiediensten alsmede
dienstverlening op
financieel of bestuurlijk gebied;
het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van (on)roerende
zaken;
het verzorgen van pensioenvoorzieningen ten behoeve van directieleden
en aanverw anten;
verw erving, beheer en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten;
het ter leen opnemen en verstrekken van gelden;
het beleggen van haar middelen in effecten.

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
Op dit moment is er een verzekeringsovereenkomst ter dekking van reguliere
bedrijfsschade– en aansprakelijkheid.

10-09-2020
1

Alle verzekeringsovereenkomsten zijn beëindigd.

10-12-2020
2

1.4 Huur
De huur van de bedrijfsruimte is door de curator ex artikel 40 Fw met
toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

10-09-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bij verzoekschrift d.d. 12 mei 2020 is de voorlopige surseance verzocht. Bij
beschikking van dezelfde datum is deze van toepassing verklaard. Als
grondslag voor het verzoek is aangevoerd dat curanda niet zal kunnen
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden en dat de reden
daarvan is gelegen in het feit dat curanda te kampen heeft met een (onder
meer door Covid-19) teruglopende markt, ten gevolge w aarvan haar
liquiditeitspositie is verslechterd. De bew indvoerder is lopende de voorlopige
surseance tot de conclusie gekomen dat de staat van de boedel zodanig w as,
dat handhaving van de surseance niet langer w enselijk w as. Er w as geen zicht
(meer) op bevrediging van alle schuldeisers op termijn. Conform het bepaalde
in artikel 242 lid 1 sub 5 Fw jo. artikel 242 lid 2 en 4 Fw , heeft de
bew indvoerder de rechter-commissaris derhalve verzocht de voorlopige
surseance voor te dragen voor intrekking onder gelijktijdige faillietverklaring.
Het faillissement van curanda is vervolgens uitgesproken door de rechtbank.

10-09-2020
1

Het onderzoek naar de oorzaak en achtergronden van het faillissement zijn
aangevangen.

10-12-2020
2

Het onderzoek naar de oorzaak en achtergronden van het faillissement
w orden in de komende verslagperiode voortgezet.

10-03-2021
3

Zie verder paragraaf 7.8.

09-09-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-09-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

10-09-2020
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement had curanda tw ee w erknemers in
dienst. De w erknemers zijn met ingang van 1 augustus 2020 uit dienst
getreden.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-09-2020
1

In de periode voorafgaand aan de surseance van betaling en het faillissement
van curanda (het voorjaar van 2020) is door curanda een zogenaamde 'NOW '
aanvraag ingediend bij het UW V. Dit verzoek is toentertijd (voorw aardelijk)
gehonoreerd voor een bedrag van €6.698,-, hetgeen een percentage van de
toenmalige totale loonkosten beliep. In de afgelopen verslagperiode rustte op
curanda de verplichting tot het overleggen van alle relevante stukken voor
definitieve vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming, w elke
vaststelling volgens opgaaf van het bestuur zou moeten resulteren in een
nabetaling onder de NOW regeling. In de afgelopen verslagperiode is de
definitieve aanvraag, inclusief de de stukken ter onderbouw ing van de
aanvraag, conform de daartoe strekkende procedure, ingediend bij het UW V.
De curator is op dit moment in afw achting op de beoordeling en beslissing van
het UW V.

08-12-2021
6

Op de ingediende aanvraag is nog geen beslissing gekomen. De curator zal de
procedure monitoren.

08-03-2022
7

Op de ingediende aanvraag is nog geen beslissing gekomen. De curator zal
de procedure monitoren.

08-06-2022
8

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Auto

€ 17.000,00

totaal

€ 17.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De verkoopopbrengst van de auto is incl. BPM.

10-12-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De verkoopw erkzaamheden zijn aangevangen.

10-09-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 200.000,00

totaal

€ 200.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de boedel zijn voorraden aangetroffen die opgeslagen zijn bij een logistiek
dienstverlener.

10-09-2020
1

De verkoop vond plaats aan een buitenlandse partij; verkoopopbrengst is
exclusief BTW .

10-12-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De verkoopw erkzaamheden zijn aangevangen.

10-09-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
Intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot het merk 'Greenland'

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 101.000,00

Domeinnaam
totaal

€ 101.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
In de boedel bevinden zich diverse intellectuele eigendomsrechten met
betrekking tot het merk 'Greenland'. Curanda is rechthebbende op het merk
Greenland. Voorts houdt curanda de domeinnaam
w w w .greenlandbodycare.com.

10-09-2020
1

De verkoop vond plaats aan een buitenlandse partij. De IP-rechten inclusief de
domeinnaam is verkocht voor het bedrag van EUR 101.000,- exclusief BTW .

10-12-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De verkoopw erkzaamheden zijn aangevangen.

10-09-2020
1

De verkoopopbrengst is inmiddels geincasseerd en de goederen zijn geleverd.
Hiermee zijn alle w erkzaamheden afgew ikkeld.

10-12-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren

€ 21.493,00

Diverse debiteuren

€ 38.228,00

totaal

€ 59.721,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenportefeuille aangetroffen en heeft in
onderzoek of deze inmiddels volledig is voldaan aan de reguliere rekening van
curanda.

10-09-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden w orden voortgezet.

10-09-2020
1

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

10-12-2020
2

In de komende verslagperiode zal in kaart w orden gebracht de pre-surseance
debiteuren en de boedeldebiteuren.

10-03-2021
3

Dit onderzoek loopt nog.

10-06-2021
4

Uit onderzoek tot nu toe, volgt dat de inbare vorderingen op debiteuren zijn
voldaan. Alle w erkzaamheden zijn voldaan.

08-03-2022
7

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

10-09-2020
1

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

10-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
(Nog) niet bekend.

10-09-2020
1

5.6 Retentierechten
(Nog) niet bekend.

10-09-2020
1

Een retentierecht w as geclaimd op de voorraden van curanda. De voorraden
zijn terug in de boedel gebracht, door de vordering van de retentor, met
toestemming van de rechter-commissaris, te voldoen.

10-12-2020
2

5.7 Reclamerechten
(Nog) niet bekend.

10-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-09-2020
1

(Nog) niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden w orden voortgezet.

10-09-2020
1

Alle w erkzaamheden zijn afgerond.

09-09-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator voert gesprekken met belangstellende partijen in het kader van een
doorstart dan w el verkoop van de activa op onderdelen.

10-09-2020
1

6.5 Verantwoording
(Nog) niet van toepassing.

10-09-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

10-09-2020
1

(Nog) niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

10-09-2020
1

(Nog) niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De w erkzaamheden ter realisatie van een doorstart of verkoop op onderdelen
w orden voortgezet.

10-09-2020
1

Alle w erkzaamheden ter zake zijn afgerond.

09-09-2021
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft delen van de boekhouding ontvangen en heeft deze in
onderzoek.

10-09-2020
1

De digitale administratie en omgeving van curanda is inmiddels veiliggesteld. Er
heeft nog geen inhoudelijk onderzoek plaatsgevonden naar de deugdelijkheid
hiervan.

10-03-2021
3

In de afgelopen periode is gebleken dat het meest recente deel van de digitale
financiële administratie elders opgeslagen w as/is. Op dit moment w ordt dat
deel ook veiliggesteld.

10-06-2021
4

De volledig administratie is veiliggesteld en onderzocht.

09-09-2021
5

In de boekhouding van curanda zijn onduidelijkheden aangetroffen,
w aardoor de rechten en verplichtingen terzake niet te kennen zijn uit de
boekhouding.

08-06-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen vanaf 2016 zijn tijdig gedeponeerd, met dien verstande dat
ter zake het boekjaar 2019 de voorlopige jaarrekening is gedeponeerd. Aan de
deponeringsplicht is voldaan.

10-09-2020
1

Uit onderzoek volgt dat de jaarrekening 2016 te laat is gedeponeerd.

08-06-2022
8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

10-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-09-2020
1

In onderzoek.

Ja

08-06-2022
8

Toelichting
Op grond van de bevindingen tot nu tot is curator van oordeel dat het
bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en acht zij het
aannemelijk dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De
curator heeft het bestuur in kennis gesteld van haar bevindingen en
conclusies en het bestuur de gelegenheid geboden om inhoudelijk hierop te
reageren.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-09-2020
1

Toelichting
In onderzoek.

Nee
Toelichting
Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

08-06-2022
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De rechtmatigheidsonderzoeken w orden voortgezet.

10-09-2020
1

Het onderzoek naar de achtergronden van het faillissement en de
rechtmatigheidsvraagstukken w orden voortgezet.

10-12-2020
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de w erkzaamheden uitgevoerd ter
veiligstelling van de volledige digitale administratie en omgeving van curanda
en is het onderzoek naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten
voortgezet. Op korte termijn zal een deskundige het financieel onderzoek
aanvangen.

10-03-2021
3

De w erkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zijn in de
afgelopen verslagperiode voortgezet. Een deel van de digitale financiële
administratie is reeds beoordeeld door de deskundige. In verband met een
w ijziging in het administratiesysteem in het jaar voorafgaande aan het
faillissement, zal de deskundige op korte termijn zijn w erkzaamheden met
betrekking tot dit laatste deel voortzetten.

10-06-2021
4

De volledige administratie is inmiddels onderzocht door de deskundige. In de
komende verslagtermijn zullen de (voorlopige) bevindingen van de curator uit
het deskundige- en feitenonderzoek met de (oud)bestuurders w orden gedeeld
en besproken, ten einde tot een eindconclusie omtrent het gevoerde bestuur
en de oorzaak van het faillissement te komen.

09-09-2021
5

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en
is in dat kader, met met toestemming van de rechter-commissaris, een
vervolgonderzoek in de boekhouding van curanda aan een deskundige
opgedragen. De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende
verslagperiode definitief af te kunnen ronden, ten einde tot een eindconclusie
omtrent het gevoerde bestuur en de oorzaak van het faillissement te kunnen
komen.

08-12-2021
6

In de afgelopen verslagperiode is in het rechtmatigheidsonderzoek de
resultaten uit het vervolgonderzoek in de boekhouding van curanda
ontvangen. Daarnaast is in dat kader aanvullende vragen voorgelegd aan en
beantw oord door de voormalig bestuurder van curanda. De resultaten uit
beider voormelde onderzoeken, w orden nu geanalyseerd. In de komende
verslagperiode zullen de resultaten uit het onderzoek met de thans zittende
bestuurder w orden besproken en zal de curator tot een eindconclusie komen
omtrent het gevoerde bestuur en de oorzaak van het faillissement.

08-03-2022
7

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en
zijn de bestuurders aangeschreven en geïnformeerd over de bevindingen en
conclusies van de curator. De bestuurders zijn in de gelegenheid gesteld om
schriftelijk hierop te reageren. Op korte termijn zal een bespreking
plaatsvinden.

08-06-2022
8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 20.377,26

10-09-2020
1

Toelichting
De ingediende boedelvorderingen betreffen onder meer kosten voor opslag
van de voorraden, huur bedrijfslocaties en lopende bedrijfskosten voor de duur
van de voorlopige surseance periode.

€ 29.373,20

10-12-2020
2

€ 22.465,64

10-03-2021
3

Toelichting
Betaalde boedelkosten:
Salesagent over surseance periode €4.076,38 inclusief BTW
Salaris bew indvoerder surseance periode €73.747,78 inclusief BTW
Taxatiekosten €2.238,90 inclusief BTW
IT €1.563,32 inclusief BTW
RDW €1,-

€ 26.792,39

10-06-2021
4

Toelichting
Betaalde boedelkosten:
Insolvit € 5.629,40 incl. BTW

€ 8.100,53

09-09-2021
5

Toelichting
Loonkosten over boedelperiode ex artikel 3:288 sub e BW : € 3.024,59
Insolvit BV: € 558,42
UW V ex artikel 66 lid 3 W W : € 2.517,99
UW V ex artikel 66 lid 1 W W : € 13.149,28
Nuijten & Nederpel B.V.: € 4.934,74
Negatieve creditrente: €57,73

€ 8.100,53
Toelichting
Totaal betaalde boedelkosten:
Salesagent over surseance periode €4.076,38 inclusief BTW
Salaris bew indvoerder surseance periode €73.747,78 inclusief BTW
Taxatiekosten €2.238,90 inclusief BTW
IT €1.563,32 inclusief BTW
RDW €1,Loonkosten over boedelperiode ex artikel 3:288 sub e BW : € 3.024,59
Insolvit € 5.629,40 incl. BTW
Insolvit BV: € 558,42
Insolvit BV: € 837,63
UW V ex artikel 66 lid 3 W W : € 2.517,99

08-12-2021
6

UW V ex artikel 66 lid 1 W W : € 13.149,28
Nuijten & Nederpel B.V.: € 4.934,74
Negatieve creditrente totaal: €137,91

€ 8.766,53

08-06-2022
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

10-09-2020
1

(Nog) niet bekend.

€ 23.744,00

10-12-2020
2

€ 23.977,00

10-03-2021
3

€ 23.899,00

08-03-2022
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.653,00

10-09-2020
1

€ 9.742,00

10-12-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

10-09-2020
1

19

10-12-2020
2

20

10-03-2021
3

22

10-06-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 43.012,44

10-09-2020
1

€ 601.878,04

10-12-2020
2

€ 602.304,03

10-03-2021
3

€ 602.672,70

10-06-2021
4

€ 599.646,19

09-09-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
(Nog) niet bekend.

10-09-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De inventarisatie van crediteuren w ordt voortgezet.

10-09-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Gedurende de komende verslagperiode richt de curator zich met name op het
realiseren van een doorstart of verkoop van de activa op onderdelen, het
onderzoek naar de debiteurenportefeuille, de verdere inventarisatie van de
crediteuren alsmede de voortzetting van het onderzoek naar de oorzaak van
het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

10-09-2020
1

Gedurende de komende verslagperiode richt de curator zich met name op het
onderzoek naar de debiteurenportefeuille, alsmede de voortzetting van het
onderzoek naar de oorzaak en achtergronden van het faillissement en de
diverse rechtmatigheidsaspecten.

10-12-2020
2

In de komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
voortgezet:

10-03-2021
3

het onderzoek en het in kaart brengen naar de debiteurenportefeuille en
betalingen,
de voortzetting van het onderzoek naar de oorzaak en achtergronden
van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.
In de komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
voortgezet:
het onderzoek of alle de debiteurenvorderingen zijn voldaan,
de voortzetting van het onderzoek naar de oorzaak en achtergronden

10-06-2021
4

van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.
In de komende verslagperiode zal de curator haar bevindingen naar aanleiding
van het deskundige- en het feitenonderzoek met betrekking tot de oorzaak en
achtergronden van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten,
aan de (oud)bestuurders voorhouden en met hen bespreken.

09-09-2021
5

De curator is in afw achting op de resultaten van het vervolgonderzoek van de
deskundige en streeft ernaar haar onderzoek naar het gevoerde bestuur en
de oorzaak van het faillissement in de komende verslagperiode af te ronden.
Daarnaast is zij in afw achting op de definitieve vaststelling van de NOW
tegemoetkoming.

08-12-2021
6

De curator streeft ernaar haar onderzoek naar het gevoerde bestuur en de
oorzaak van het faillissement in de komende verslagperiode af te ronden.
Daarnaast is zij in afw achting op de definitieve vaststelling van de NOW
tegemoetkoming.

08-03-2022
7

In de komende periode zal de curator met het bestuur aan tafel zitten en
onder meer de (w ijze van) afw ikkeling van de rechtmatigheidsaspecten
bespreken en afronden. Daarnaast is zij in afw achting op de definitieve
vaststelling van de NOW tegemoetkoming.

08-06-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

10-09-2020
1

De curator streeft ernaar in de komende verslagperiode tot afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek te komen. Afw ikkeling van het faillissement is
afhankelijk van de conclusies ter zake en de eventuele vervolgstappen naar
aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek, alsmede de definitieve
vaststelling van de NOW .

08-03-2022
7

De curator streeft ernaar in de komende verslagperiode tot afronding van de
rechtmatigheidsaspecten te komen, alsmede een definitieve vaststelling van
de NOW te verkrijgen.

08-06-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
8-9-2022

08-06-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie het onder 10.1 vermelde.

10-09-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

