Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

5
18-11-2022
F.16/21/232
NL:TZ:0000203019:F001
12-10-2021

R-C
Curator

mr. P.J. Neijt
mr M. Barsoum

Algemene gegevens
Naam onderneming
Het Ondersteuningburo voor Patiëntenorganisatie B.V.

19-11-2021
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is statutair gevestigd te Amersfoort. Gefailleerde is ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
32127766, vestigingsadres: (3811 MH) Amersfoort, stationsstraat 79 Unit G,
tevens handelend onder de namen H.O.B., Het Patiëntencollectief,
Healthcaddy, Health Caddy en Curias.

19-11-2021
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van gefailleerde zagen op het verzorgen van de backoffice voor
klanten (zoals bijv. het verlenen van telefoon- en postdiensten alsmede het
aanbieden van kantoor- en/of vergaderruimte) en het assisteren van klanten
bij het opzetten van projecten w aaronder het aanvragen van subsidies. De
klanten van gefailleerde zijn patiënten- en belangenorganisaties en goede
doelen.

Financiële gegevens

19-11-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 492.983,00

€ -88.606,00

€ 66.833,00

2019

€ 595.548,00

€ -74.887,00

€ 101.942,00

2018

€ 611.495,00

€ -53.386,00

€ 84.895,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
5

19-11-2021
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren op de datum van de faillietverklaring 5 w erknemers in
loondienst.

Boedelsaldo
€ 59.444,12

19-11-2021
1

€ 20.035,97

18-02-2022
2

€ 18.899,54

18-05-2022
3

€ 17.764,55

18-08-2022
4

€ 3.854,27

18-11-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van

19-11-2021
1

12-10-2021
t/m
18-11-2021
van

18-02-2022
2

19-11-2021
t/m
17-2-2022
van

18-05-2022
3

18-2-2022
t/m
17-5-2022
van

18-08-2022
4

18-5-2022
t/m
17-8-2022
van

18-11-2022
5

18-8-2022
t/m
17-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

134 uur 12 min

2

63 uur 42 min

3

47 uur 54 min

4

10 uur 12 min

5

14 uur 42 min

totaal

270 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het
faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen
van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

19-11-2021
1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen
dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium
gew ijzigd moet w orden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan
w orden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat
de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van
nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is in november 2007 opgericht. Sinds de oprichting is Kalsbeek &
Thier Holding B.V. enig bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde.
Mevrouw Kalsbeek en de heer Thier zijn middels de vennootschappen Kalsbeek
Beheer B.V. en Thier Beheer B.V. de bestuurders van Kalsbeek & Thier Holding
B.V.

19-11-2021
1

1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde voor de datum van de
faillietverklaring is gedagvaard door de verhuurder van de bedrijfsruimte in
verband met een achterstand in de betaling van de huurpenningen. De curator
is tot op heden niet opgeroepen om in een procedure te verschijnen.

19-11-2021
1

Verslag 3
New omij heeft verklaard dat de zij de procedure heeft ingetrokken voor de
datum van de eerste rolzitting. De w erkzaamheden in dit verband zijn daarmee
afgerond.

18-05-2022
3

1.3 Verzekeringen
Er zijn vier verzekeringen aangetroffen: een bedrijfspolisverzekering, een
verzuimverzekering, een eigen risicodragerverzekering en een cyber
riskverzekering. De curator zal de lopende verzekeringen voor zover vereist
opzeggen en de verzekeringsmaatschappijen verzoeken eventuele
premierestituties aan de boedel te voldoen.

1.4 Huur

19-11-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfspand in Amersfoort. De curator heeft de
onderliggende huurovereenkomst inmiddels ex art. 39 Fw opgezegd.

19-11-2021
1

Daarnaast huurt gefailleerde een postfrankeermachine. Deze
huurovereenkomst is eveneens opgezegd. De postfrankeermachine zal de
komende periode aan de verhuurder w orden geretourneerd.
Verslag 2
De afgelopen verslagsperiode heeft de curator het door gefailleerde gehuurde
pand aan de verhuurder opgeleverd. De curator is in afw achting van het
opleveringsrapport en definitieve vordering van de verhuurder.

18-02-2022
2

Daarnaast heeft de curator de door gefailleerde postfrankeermachine aan de
verhuurder geretourneerd. Dit punt is daarmee afgerond.

1.5 Oorzaak faillissement
Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement hebben de middellijk
bestuurders het volgende verklaard. De klanten van gefailleerde (goede
doelen en patiënten- en belangenorganisaties) zijn financieel afhankelijk van
de subsidies die zij ontvangen. Naar de curator begrijpt w orden subsidies
minder toegew ezen als het economisch minder goed gaat. Om die reden kende
gefailleerde regelmatig pieken en dalen. De bestuurders hebben verklaard dat
gefailleerde sinds 2018-2019 in een dal zit en dat zij daarom maatregelen
hebben genomen om de kosten te verlagen. Naar verw achting zou gefailleerde
in 2020 w eer een positief resultaat behalen. Vanw ege de door de overheid
opgelegde maatregelen in verband met het Covid-19 virus w erden de
aanvragen en het verlenen van subsidies tijdelijk stilgezet of uitgesteld.
Hierdoor hadden klanten van gefailleerde geen middelen om gefailleerde in te
schakelen. Daarnaast w aren minder klanten geïnteresseerd in het gebruik van
een kantoorruimte vanw ege het thuisw erken.
De middellijk bestuurders hebben getracht om de huurkosten van gefailleerde
te beperken. Sinds oktober 2020 hebben zij daarover met de verhuurder van
het bedrijfspand onderhandeld. De bestuurders hebben verklaard dat zij
verw achtten er onderling uit te kunnen komen. Echter, de verhuurder zou
gefailleerde begin oktober 2021 in rechte hebben betrokken teneinde de
openstaande vordering betaald te krijgen. Omdat gefailleerde onvoldoende
middelen had om de vordering van de verhuurder te voldoen, is het
faillissement op eigen aangifte aangevraagd.

19-11-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

19-11-2021
1

5
Toelichting
Bij gefailleerde w aren op de datum van de faillietverklaring 5 w erknemers in
loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

19-11-2021
1

5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-10-2021

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afw ikkelen vordering UW V in het kader van de loongarantieregeling.

19-11-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

19-11-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

19-11-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 6.550,00

totaal

€ 6.550,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de gebruikelijke kantoorinventaris in het door gefailleerde
gehuurde bedrijfspand aangetroffen. De curator heeft de kantoorinventaris
aan de doorstarter verkocht (zie onder punt 6).

19-11-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Aangezien de belastingdienst een vordering heeft op gefailleerde, zal de
curator - w aar nodig - ex art. 57 lid 3 Fw de belangen behartigen van de
Belastingdienst.

19-11-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Uitleveren aan koper.

19-11-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Uit de aan de curator ter beschikking gestelde informatie is gebleken dat
gefailleerde over de periode van 1 oktober 2021 tot 11 oktober 2021
w erkzaamheden heeft verricht die nog niet zijn gefactureerd. Facturatie vond
normaliter of aan het einde van de maand of per kw artaal plaats. Facturatie
van de w erkzaamheden die in het vierde kw artaal zijn verricht - w aar
voornoemde periode onder valt - dient dan ook nog plaats te vinden. De
curator heeft het onderhandenw erk tegen een vergoeding overgedragen aan
de doorstartende partij (zie hierna onder punt 6).

19-11-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

19-11-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Creditsaldi ING

€ 11.569,23

totaal

€ 11.569,23

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Liquide middelen
Gefailleerde hield bankrekeningen aan bij ING Bank N.V. en ABN AMRO Bank
N.V. met een positief saldo. De curator heeft de banken verzocht om de
creditsaldi ad € 767,37 (ING) en € 10.801,86 (ABN) over te maken naar de
boedelrekening. De creditsaldi zijn op de boedelrekening ontvangen.

19-11-2021
1

Overige activa (goodw ill)
De curator heeft immateriële activa in de boedel aangetroffen, w aaronder
domeinnamen, handelsnamen, een klantenportefeuille met betrekking tot
back-officew erkzaamheden en bepaalde lopende contracten. Voornoemde
activa zijn tezamen met de inventaris, het onderhanden w erk en bepaalde
debiteurenvorderingen verkocht aan een doorstartende partij ("doorstarter").
Deze transactie w ordt hierna onder punt 6 nader toegelicht.
Klantenportefeuille projecten
De curator heeft een klantenportefeuille aangetroffen met betrekking tot
andere door gefailleerde verrichte activiteiten / lopende projecten
("Projecten"). De curator heeft de Projecten tezamen met bepaalde
debiteurenvorderingen overgedragen aan een andere partij ("Koper
Projecten"). Deze transactie zal eveneens onder punt 6 w orden toegelicht.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek eventuele overige activa.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

19-11-2021
1

Toelichting debiteuren
Vorderingen op pre-faillissementsdebiteuren (handelsdebiteuren)
Uit de aan de curator ter beschikking gestelde administratie, blijkt dat
gefailleerde (uit hoofde van de verrichte back-officew erkzaamheden)
vorderingen heeft op debiteuren ad in totaal circa € 3.500. De curator heeft
deze debiteurenvorderingen aan de doorstarter verkocht. Zie verder onder
punt 6 voortzetten/doorstart onderneming.

19-11-2021
1

Vordering ziekteverzuimerverzekeraar
Uit de ontvangen administratie blijkt dat gefailleerde nog een vordering van
circa € 13.000 heeft op een ziekteverzuimverzekeraar. De curator zal de
komende periode nader onderzoek verrichten naar deze vordering en - indien
nodig - de incassow erkzaamheden ter hand nemen.
Verslag 3
De ziekteverzuimverzekeraar heeft verklaard dat gefailleerde geen vordering
heeft op de verzekeraar. De curator heeft het bestuur van gefailleerde om een
nadere toelichting verzocht en zal het onderzoek voortzetten.

18-05-2022
3

Verslag 4
Het bestuur laat tot op heden na om de curator te voorzien van de nodige
inlichtingen. De curator beraadt zich op de eventueel te nemen
vervolgstappen.

18-08-2022
4

Verslag 5
De curator heeft van het bestuur aanvullende informatie ontvangen. De
curator concludeert dat gefailleerde geen vordering heeft op de verzekeraar.
De w erkzaamheden in dit verband zijn daarmee afgerond.

18-11-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
W erkzaamheden incasso vordering ziekteverzuimverzekeraar.

19-11-2021
1

Voortzetten onderzoek vordering ziekteverzuimverzekeraar.

18-02-2022
2

Verslag 3
Voortzetten onderzoek vordering ziekteverzuimverzekeraar.

18-05-2022
3

Verslag 5
Geen.

18-11-2022
5

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

19-11-2021
1

5.2 Leasecontracten
De curator heeft een lopende leaseovereenkomst aangetroffen met betrekking
tot een printer (operational lease). De leasemaatschappij heeft de
leaseovereenkomst ontbonden. De printer is inmiddels aan de
leasemaatschappij uitgeleverd. Afgerond.

19-11-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

19-11-2021
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

19-11-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

19-11-2021
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

19-11-2021
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

19-11-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

19-11-2021
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

19-11-2021
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft kort na de faillietverklaring geconstateerd dat gefailleerde nog
lopende opdrachten had uit hoofde van zow el de back-officew erkzaamheden
als de Projecten. Om een (gedeeltelijke) doorstart van de onderneming van
gefailleerde mogelijk te maken heeft de curator de w erkzaamheden van
gefailleerde in de periode 12 oktober t/m 31 oktober 2021 (met machtiging van
de rechter-commissaris) voortgezet.

19-11-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Gedurende de tijdelijke voortzetting heeft de boedel vorderingen verkregen op
opdrachtgevers van gefailleerde. Voor zover deze vorderingen op
opdrachtgevers/boedeldebiteuren betrekking hebben op de backofficew erkzaamheden, zijn deze verkocht aan de doorstarter. De vorderingen
van de boedel met betrekking tot de Projecten zijn overgedragen aan de
Koper Projecten. De met de kopers overeengekomen koopsom (gelijk aan 70%
van de openstaande vorderingen) is inmiddels op de boedelrekening
ontvangen. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de opbrengsten die met de
doorstart(s) zijn gerealiseerd. Zie toelichting onder punt 6.4.

19-11-2021
1

Zodra de curator een volledig inzicht heeft in alle variabelen (w aaronder
overige opbrengsten en kosten van de tijdelijke voortzetting van de
onderneming), zal de curator overgaan tot financiële verslaglegging.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Financiële verslaglegging.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

19-11-2021
1

6.4 Beschrijving
Terstond na de faillietverklaring hebben tw ee partijen aangegeven interesse
te hebben in een (gedeeltelijke) doorstart van de activiteiten van gefailleerde.
De curator heeft de gegadigden in de gelegenheid gesteld om een bod uit te
brengen en hen in dit verband een informatiememorandum met
biedingsprotocol toegezonden. Beide gegadigden hebben een bod op de
activa van gefailleerde uitgebracht. Uiteindelijk heeft de curator met een van
deze partijen overeenstemming bereikt over een gedeeltelijke doorstart.

19-11-2021
1

Overeenkomst doorstarter
De doorstarter heeft nagenoeg alle activa van gefailleerde overgenomen
w aaronder de inventaris, immateriële activa (goodw ill), de klantenportefeuille
ten aanzien van de back-officew erkzaamheden, de vorderingen op prefaillissementsdebiteuren en bepaalde vorderingen op boedeldebiteuren.
De met de doorstarter overeengekomen koopsom bestaat uit een vaste
component van € 26.979,90 inclusief BTW en een variabele component van
maximaal € 28.020,10. Het bedrag van € 26.979,90 is inmiddels in goede orde
op de boedelrekening ontvangen. De variabele component bestaat uit i) een
nader te berekenen koopsom voor de debiteurenportefeuille van gefailleerde
en ii) een percentage van de bruto omzet die de doorstarter in de periode van
november 2021 t/m oktober 2022 zal realiseren. De curator heeft zekerheid
voor betaling bedongen in de vorm van een pandrecht op bepaalde
debiteurenvorderingen van de doorstarter.
Overeenkomst Koper Projecten
De curator heeft met de Koper Projecten een tw eede koopovereenkomst
gesloten. In het kader van deze overeenkomst zijn de Projecten en de overige
vorderingen op boedeldebiteuren verkocht en overgedragen. Voornoemde
activa zijn door de curator te gelde gemaakt tegen een koopsom van €
22.624,94 inclusief BTW . De koopsom is inmiddels volledig op de
boedelrekening ontvangen.

6.5 Verantwoording
Terstond na de faillietverklaring hebben tw ee partijen aangegeven interesse
te hebben in een doorstart van gefailleerde.

6.6 Opbrengst

19-11-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 49.604,84

19-11-2021
1

Toelichting
Met de doorstart van de onderneming is tot op heden een boedelactief
gegenereerd van € 49.604,84. Op dit moment dient het variabele deel van de
met de doorstarter overeengekomen koopsom nog geïncasseerd te w orden.
De curator zal de financiële afw ikkeling met de doorstarter monitoren.

€ 1.245,47

18-05-2022
3

Toelichting
Verslag 3
De koopprijs met de doorstarter bestaat voor een gedeelte uit een percentage
van de bruto omzet die de doorstarter in de periode van november 2021 t/m
oktober 2022 zal realiseren. Over de periode van november 2022 t/m januari
2022 heeft de boedel daarom aanspraak gemaakt € 1.245,47.

Toelichting

18-08-2022
4

Verslag 4
Over de periode van februari t/m juli 2022 heeft de boedel aanspraak op €
580,47. Aangezien de doorstarter een aanbetaling heeft gedaan voor de nog
af te dragen omzet, zal dit bedrag (net als de € 1.245,47 uit vorige periode)
w orden verrekend.

Toelichting

18-11-2022
5

Verslag 5
Over de periode augustus t/m oktober heeft de boedel geen aanspraak
gemaakt op een gedeelte van de omzet van de doorstarter omdat er geen
omzet is gegenereerd.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

19-11-2021
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Nadere w erkzaamheden doorstart en incasso (restant) koopsom doorstarter.

19-11-2021
1

Verslag 3
Monitoren restant koopsom doorstarter

18-05-2022
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft het bestuurder van gefailleerde verzocht de administratie van
gefailleerde aan te leveren. In een later stadium zal w orden onderzocht of aan
de boekhoudplicht is voldaan.

19-11-2021
1

Verslag 2
De curator heeft de aangetroffen administratie bestudeerd. Naar aanleiding
daarvan heeft de curator de boekhouder van gefailleerde enkele vragen
gesteld. De curator zal de komende periode het onderzoek naar de kw aliteit
van de administratie voortzetten.

18-02-2022
2

Verslag 3
Naar aanleiding van de ontvangen inlichtingen heeft de curator het bestuur
van gefailleerde diverse vragen gesteld over de administratie van gefailleerde.
De curator heeft daar nog geen reactie op ontvangen. De curator zal het
onderzoek voortzetten.

18-05-2022
3

Verslag 4
Het bestuur laat tot op heden na om de curator te voorzien van de nodige
inlichtingen. De curator beraadt zich op de eventueel te nemen
vervolgstappen.

18-08-2022
4

Verslag 5
Het bestuur heeft de curator aanvullende informatie gestuurd. De curator
concludeert dat er aan de boekhoudplicht is voldaan.

18-11-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 8 november 2019 (op tijd)
2019: 26 juli 2021 (te laat)
2020: 8 oktober 2021 (op tijd)

19-11-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

19-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-11-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-11-2021
1

In onderzoek.

Toelichting

18-11-2022
5

Hier is niet van gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

19-11-2021
1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

19-11-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het verrichten van onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en
eventueel paulianeus handelen.

19-11-2021
1

Verslag 3
Voortzetten onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en eventueel
paulianeus handelen.

18-05-2022
3

Verslag 5
Geen.

18-11-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 27.800,88

19-11-2021
1

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 15,13
Salaris curator p.m.

€ 35,50
Toelichting

18-02-2022
2

Claimsagent B.V.: € 35,50
Huur na faillietverklaring: € 32.608,07
Salaris curator p.m.

€ 57.629,83

18-05-2022
3

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 50
Huur na faillietverklaring: € 32.608,07
UW V: € 19.551,90
UW V: € 3.343,75
Salaris curator p.m.

€ 52.493,09

18-08-2022
4

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 42,35
Huur na faillietverklaring: € 29.555.09
UW V: € 19.551,90
UW V: € 3.343,75
Salaris curator p.m.

€ 55.629,58

18-11-2022
5

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 42,38
Huur na faillietverklaring: € 29.555.09
UW V: € 19.551,90
UW V: € 3.343,75, totaal: € 26.029,11
Salaris curator p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 56.236,00

19-11-2021
1

€ 59.380,00

18-02-2022
2

€ 59.380,00

18-05-2022
3

€ 59.380,00

18-08-2022
4

€ 59.380,00

18-11-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

19-11-2021
1

Vooralsnog geen.

Toelichting

18-02-2022
2

Vooralsnog geen.

€ 5.975,42

18-05-2022
3

€ 5.975,42

18-08-2022
4

€ 6.612,62

18-11-2022
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

19-11-2021
1

Vooralsnog geen.

Toelichting

18-02-2022
2

Vooralsnog geen.

Toelichting

18-05-2022
3

Vooralsnog geen.

Toelichting

18-08-2022
4

Vooralsnog geen.

Toelichting
Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18-11-2022
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

19-11-2021
1

7

18-02-2022
2

7

18-05-2022
3

7

18-08-2022
4

8

18-11-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 402.414,85

19-11-2021
1

€ 404.306,25

18-02-2022
2

€ 390.037,57

18-05-2022
3

€ 390.037,57

18-08-2022
4

€ 430.607,57

18-11-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

19-11-2021
1

Nog niet bekend.

18-02-2022
2

Nog niet bekend.

18-05-2022
3

Nog niet bekend.

18-08-2022
4

Nog niet bekend.

18-11-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verifiëren van vorderingen.

19-11-2021
1

Verifiëren van vorderingen.

18-02-2022
2

Verifiëren van vorderingen.

18-05-2022
3

Verifiëren van vorderingen.

18-08-2022
4

Verifiëren van vorderingen.

18-11-2022
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
New omij.

19-11-2021
1

9.2 Aard procedures
Voor de datum van de faillietverklaring is gefailleerde gedagvaard door
New omij. In de procedure vordert New omij betaling van de achterstallige
huurtermijnen. De curator is vooralsnog niet door eiser opgeroepen om in een
procedure te verschijnen.

19-11-2021
1

Verslag 3
New omij heeft verklaard dat de zij de procedure heeft ingetrokken voor de
datum van de eerste rolzitting. De w erkzaamheden in dit verband zijn daarmee
afgerond.

18-05-2022
3

9.3 Stand procedures
In onderzoek.

19-11-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Onderzoeken inhoud en stand van procedure.

19-11-2021
1

Verslag 3
Geen.

18-05-2022
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
onderzoek eventuele overige activa;
onderzoek/incasso vordering ziekteverzuimverzekeraar;
financiële afw ikkeling doorstarter;
onderzoek taakvervulling bestuur;
onderzoek naar paulianeuze transactie;
onderzoek lopende procedure; en
verificatie van vorderingen.
Verslag 2
onderzoek/incasso vordering ziekteverzuimverzekeraar;
financiële afw ikkeling doorstarter;
onderzoek taakvervulling bestuur;

19-11-2021
1

18-02-2022
2

onderzoek naar paulianeuze transacties;
onderzoek lopende procedure; en
verificatie van vorderingen.
Verslag 3

18-05-2022
3

onderzoek/incasso vordering ziekteverzuimverzekeraar;
financiële afw ikkeling doorstarter;
onderzoek taakvervulling bestuur;
onderzoek naar paulianeuze transacties; en
verificatie van vorderingen.
Verslag 4

18-08-2022
4

onderzoek/incasso vordering ziekteverzuimverzekeraar;
financiële afw ikkeling doorstarter;
onderzoek taakvervulling bestuur;
onderzoek naar paulianeuze transacties; en
verificatie van vorderingen.
Verslag 5
W erkzaamheden afw ikkeling faillissement.

18-11-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

19-11-2021
1

Vooralsnog onbekend.

18-05-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag
17-2-2023

18-11-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

Bijlagen
Bijlagen

19-11-2021
1

