
Algemeen

Gegevens onderneming

Axis Gemaksdiensten B.V.

Activiteiten onderneming

Zie verslag 1.

Omzetgegevens

Zie verslag 1.

Personeel gemiddeld aantal

Zie verslag 1.

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.500,--

Verslagperiode

6 november 2015 t/m 9 februari 2016.

10 februari 2016 t/m 10 mei 2016.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000002691:F001

06-10-2015

mr.  van Vugt

Curator: mr. W. Ploeg

Insolventienummer: F.16/15/724
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11 mei 2016 t/m 11 augustus 2016

12 augustus 2016 t/m 14 november 2016

15 november t/m 17 februari 2017

18 februari 2017 t/m 13 april 2017

Bestede uren in verslagperiode

9,6 uren

3,4 uren

5,9 uren

2,7 uren

1,7 uren

"1,4"

Bestede uren totaal

26,5 uren

29,9 uren

35,8 uren

38,5 uren

40,2 uren

"41,6"

Toelichting
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie verslag 1.

1.2 Winst en verlies

Zie verslag 1.

1.3 Balanstotaal

Zie verslag 1.

1.4 Lopende procedures

Zie verslag 1.

1.5 Verzekeringen

Zie verslag 1.

1.6 Huur

Zie verslag 1.

1.7 Oorzaak faillissement

Zie verslag 1.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Zie verslag 1.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Zie verslag 1.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Zie verslag 1.

2.4 Werkzaamheden

Met betrekking tot het personeel zijn door mij geen werkzaamheden meer verrichten.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Zie verslag 1.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Zie verslag 1.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

n.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Zie verslag 1.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

n.v.t.
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3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

n.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Zie verslag 1.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

n.v.t.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

In het eerste verslag heb ik gemeld dat mij uit de debiteurenadministratie is gebleken dat er 
geen sprake is van openstaande debiteurenvorderingen. 

De gefailleerde vennootschap heeft een rekening-courantverhouding met haar 
moedermaatschappij, Dyja Holding B.V., en met haar middellijk bestuurder, de heer Misier. Uit 
de grootboekkaarten blijkt dat de gefailleerde vennootschap uit hoofde van deze rekening-
courantverhoudingen op de datum van het uitspreken van het faillissement geen vordering had 
op Dyja Holding en de heer Misier. Echter, een aantal boekingen in de grootboekkaarten 
hebben bij mij vraagtekens opgeroepen. Met betrekking tot deze boekingen heb ik een aantal 
vragen voorgelegd aan de heer Misier. 

De beantwoording door de heer Misier van de door mij gestelde vragen zou aanleiding kunnen 
zijn voor een correctie van de boekingen die in de grootboekkaarten zijn gedaan met 
betrekking tot de rekening-courantverhoudingen. 
Deze correcties zouden er dan mogelijk toe kunnen leiden dat de gefailleerde vennootschap 
uit hoofde van de rekening-courantverhoudingen toch een vordering heeft op Dyja Holding 
en/of de heer Misier.

Het is mijn verwachting dat er in de komende verslagperiode meer duidelijkheid komt over een 
eventuele vordering van de gefailleerde vennootschap uit hoofde van de rekening-
courantverhoudingen.
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De heer Misier heeft in de afgelopen verslagperiode een nadere toelichting gegeven op de 
hiervoor genoemde boekingen. Bij zijn toelichting heeft de heer Misier aangegeven dat deze 
boekingen onder andere verband houden met een overeengekomen managementvergoeding. 
Een managementovereenkomst heeft de heer Misier mij echter niet toegestuurd. Ik zal deze 
overeenkomst bij hem gaan opvragen. 

Zodra ik de managementovereenkomst heb mogen ontvangen, zal ik mijn onderzoek naar een 
mogelijke rekening-courantvordering op de heer Misier en/of Dyja Holding B.V. voortzetten.

In de afgelopen verslagperiode heeft de heer Misier, middellijk bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap, mij een kopie toegestuurd van de managementovereenkomst die Dyja Holding 
B.V. heeft gesloten met de gefailleerde vennootschap. Gelet op het feit dat de gefailleerde 
vennootschap met Dyja Holding B.V. een managementovereenkomst heeft gesloten, zijn de 
boekingen van de managementvergoeding in de rekening-courantverhouding tussen 
voornoemde vennootschappen dan ook terecht. Gelet hierop moet ik het er vooralsnog dan 
ook voor houden dat de gefailleerde vennootschap uit hoofde van de rekening-
courantverhouding een schuld heeft aan Dyja Holding B.V.

Naast de managementovereenkomst heeft de heer Misier mij ook een aantal andere stukken 
toegestuurd, die meer inzicht geven in de mutaties die zijn verwerkt in de rekening-
courantverhouding tussen de heer Misier en de gefailleerde vennootschap. Na het bestuderen 
van deze aanvullende stukken ben ik tot de conclusie gekomen dat in de rekening-
courantverhouding tussen de gefailleerde vennootschap en de heer Misier een aantal mutaties 
zijn verwerkt die naar mijn mening niet terecht zijn. Indien deze mutaties buiten beschouwing 
worden gelaten, heeft de gefailleerde vennootschap uit hoofde van de rekening-
courantverhouding geen schuld aan de heer Misier (blijkens de grootboekadministratie zou 
deze schuld € 7.933,01 bedragen), maar heeft zij juist een vordering op haar middellijk 
bestuurder. Deze vordering is door mij berekend op een bedrag van € 29.527,05. Ik heb de 
heer MIsier verzocht om dit bedrag over te maken naar de faillissementsrekening. Tot op 
heden heeft de heer Misier nog niet aan dit verzoek voldaan.

Indien de heer Misier niet binnen redelijke termijn het door hem verschuldigde bedrag aan de 
faillissementsboedel betaalt, zal ik verdere rechtsmaatregelen tegen hem treffen.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de heer Misier mij bericht dat hij de gestelde rekening-
courantvordering van € 29.527,05 betwist. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft de heer 
Misier mij nadere bewijsstukken toegestuurd. Deze bewijsstukken zijn voor mij echter geen 
aanleiding om mijn standpunt ter zake van de gestelde rekening-courantvordering te herzien.

Op basis van de gevoerde correspondentie is het duidelijk dat ik met de heer Misier een 
verschil van mening blijf houden over de rekening-courantvordering. Alvorens hieromtrent 
daadwerkelijk een procedure aanhangig te maken, heb ik de heer Misier uitgenodigd voor een 
bespreking op mijn kantoor. Het doel van deze bespreking is om te bekijken of er ter zake van 
de gestelde rekening-courantvordering wellicht in onderling overleg overeenstemming kan 
worden bereikt over een minnelijke regeling. De bespreking met de heer Misier heeft 
plaatsgevonden op 24 oktober 2016. 

Na onze bespreking heeft de heer Misier een voorstel gedaan voor een minnelijke regeling. Dit 
voorstel heeft overigens niet alleen betrekking op het afkopen van de rekening-
courantvordering. Met zijn voorstel wil de heer Misier in het faillissement van Cloud 9 Foods & 
Drinks B.V. een procedure ter zake van bestuursaansprakelijkheid voorkomen. Het voorstel 
van de heer Misier houdt in dat hij een bedrag zal voldoen van in totaal € 1.250,--.

In mijn e-mailbericht van 7 november 2016 heb ik de heer Misier bericht dat ik het door hem 
gedane voorstel niet acceptabel acht. Het aangeboden bedrag staat namelijk in schril contrast 
met de vorderingen op de heer Misier. Ik heb, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
rechter-commissaris, aan de heer Misier een tegenvoorstel gedaan. Ik ben thans nog in 
afwachting van een reactie van de heer Misier op dit tegenvoorstel.

In de afgelopen verslagperiode heeft de heer Misier ter zake van de rekening-courantvordering 
een nieuw voorstel gedaan. Dit voorstel heeft tevens betrekking op het afkopen van de 
bestuurdersaansprakelijkheid in het faillissement van Cloud 9 Foods & Drinks B.V. 

Het door de heer Misier gedane voorstel heb ik ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter-
commissaris. Het geheel overziend ben ik namelijk van mening dat het de voorkeur verdient 
om in te stemmen met het door de heer Misier gedane voorstel. Ik ben thans in afwachting van 
de reactie van de rechter-commissaris. Indien de rechter-commissaris zijn goedkeuring voor 
de minnelijke regeling verleent, zal ik één en ander zo spoedig trachten af te ronden.

De rechter-commissaris heeft mij op 20 februari 2017 toestemming verleend om ter zake 
van de rekening-courantvordering een minnelijke regeling te treffen met de heer Misier. 
Deze minnelijke regeling komt er op neer dat de heer Misier ter zake van voornoemde 
vordering in rekening-courant uiterlijk op 1 april 2017 aan de faillissementsboedel een 
bedrag voldoet van in totaal € 2.500,--, zulks tegen finale kwijting.

De heer Misier heeft bovengenoemd bedrag op 30 maart 2017 overgemaakt naar de 
faillissementsrekening. Hiermee heeft hij aan zijn verplichting uit hoofde van de 
minnelijke regeling voldaan en is aan mijn werkzaamheden ter zake van de rekening-
courantvordering (en de debiteurenvorderingen) een einde gekomen.  

4.2 Opbrengst

n.v.t.

Tot op heden is er van de rekening-courantvordering op de heer Misier nog geen bedrag 
geïncasseerd.
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€ 2.500,--.

4.3 Boedelbijdrage

n.v.t.

4.4 Werkzaamheden

***

Bij de heer Misier de managementovereenkomst opvragen. Zodra ik deze overeenkomst heb 
mogen ontvangen, zal ik het onderzoek naar de mogelijke rekening-courantvorderingen 
voortzetten.

In de komende verslagperiode zal getracht worden de rekening-courantvordering op de heer 
Misier te incasseren.

- trachten om met de heer Misier overeenstemming te bereiken over een minnelijke regeling 
ter zake van de rekening-courantvordering (en de bestuursaansprakelijkheid in het 
faillissement van Cloud 9 Foods & Drinks B.V.).

- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om ter zake van de 
rekening-courantvordering (en de bestuurdersaansprakelijkheid in het faillissement van Cloud 
9 Foods & Drinks B.V.) een minnelijke regeling te mogen treffen.

Met betrekking tot de rekening-courantvordering zijn door mij geen verdere 
werkzaamheden meer te verrichten.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Zie verslag 1.

5.2 Leasecontracten

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap met Alphera Financial 
Services B.V. een leaseovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot een personenauto, 
merk: Lexus. De leasemaatschappij heeft deze personenauto in de afgelopen verslagperiode 
bij mijn kantoor opgehaald en vervolgens zorggedragen voor een verkoop van de auto.

Uit de stukken die ik van de leasemaatschappij heb mogen ontvangen, blijkt dat de 
verkoopopbrengst van de leaseauto € 9.750,-- bedraagt. Na aftrek van deze opbrengst heeft 
de leasemaatschappij nog een vordering op de gefailleerde vennootschap van in totaal € 
7.506,81. De vordering van de leasemaatschappij is door mij geplaatst op de lijst van voorlopig 
erkende schuldvorderingen.
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5.3 Beschrijving zekerheden

Zie verslag 1.

5.4 Separatistenpositie

Zie verslag 1.

5.5 Boedelbijdragen

Gelet op het feit dat ik geen bemoeienis heb gehad met de verkoop van de leaseauto, heb ik 
niet langer aanspraak gemaakt op een boedelbijdrage.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op 
een eigendomsvoorbehoud.

In de afgelopen verslagperiode zijn er geen crediteuren geweest die zich hebben beroepen op 
een eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op een retentierecht.

In de afgelopen verslagperiode hebben zich wederom geen crediteuren bij mij gemeld die zich 
hebben beroepen op een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Met betrekking tot de onder punt 5 van dit verslag genoemde onderwerpen zijn door mij geen 
verdere werkzaamheden meer te verrichten.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Zie verslag 1.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

n.v.t.
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6.4 Doorstart: Beschrijving

Zie verslag 1.

6.5 Doorstart: Verantwoording

n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

n.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de middellijk bestuurder een aantal boekhoudkundige 
stukken aan mij heeft overhandigd. Het betreft hier onder andere de grootboekkaarten en de 
jaarrekeningen 2012 en 2013. Zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, heeft de bestudering 
van de boekhouding bij mij een aantal vragen opgeroepen. 

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn vragen voorgelegd aan de middellijk bestuurder 
van de gefailleerde vennootschap. Ik ben thans nog in afwachting van een antwoord op mijn 
vragen.

Op basis van mijn bevindingen ben ik vooralsnog van mening dat de boekhouding niet 
behoorlijk is bijgehouden. Dit blijkt onder ander andere uit de omstandigheid dat de 
kasadministratie niet op orde lijkt te zijn en er facturen in de administratie ontbreken.

In de afgelopen verslagperiode heeft de middellijk bestuurder mijn vragen over de 
boekhouding beantwoord. Bij zijn reactie heeft de middellijk bestuurder ook een aantal 
aanvullende bewijsstukken aan mij overhandigd. Het betreft hier onder de ontbrekende 
facturen. Deze stukken heb ik in de afgelopen verslagperiode nader bestudeerd. Deze 
bestudering heeft een aantal nieuwe vragen opgeroepen, die ik in de komende verslagperiode 
aan de middelijk bestuurder zal gaan voorleggen. 

In de afgelopen verslagperiode heb ik een aantal nieuwe vragen/opmerkingen over de 
boekhouding voorgelegd aan de middellijk bestuurder. Een aantal van deze opmerkingen 
houden verband met mijn stelling dat de gefailleerde vennootschap uit hoofde van een 
rekening-courantverhouding een vordering heeft op haar middellijk bestuurder (zie ook punt 
4.1 van dit verslag). De middellijk bestuurder heeft nog niet gereageerd op mijn 
vragen/opmerkingen.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de middellijk bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap gereageerd op mijn vragen/opmerkingen met betrekking tot de rekening-
courantvordering. Deze reactie is voor mij aanleiding geweest om de (middellijk) bestuurder uit 
te nodigen voor een bespreking op mijn kantoor. Met betrekking tot deze bespreking verwijs ik 
voor het overige naar hetgeen ik hieromtrent onder punt 4.1 van dit verslag heb gemeld.

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie verslag 1.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In het eerste verslag heb ik gemeld dat er, voor zover ik heb kunnen nagaan, niet aan de 
volstortingsplicht is voldaan. Ook in de afgelopen verslagperiode is mij niet gebleken van feiten 
en/of omstandigheden, waaruit zou moeten blijken dat aan de volstortingsplicht is voldaan. 

In verband met mijn bevindingen, heb ik de middellijk bestuurder verzocht om mij de 
oprichtingsakte van de gefailleerde vennootschap te doen toekomen. Uit deze oprichtingsakte 
zal moeten blijken wat er met betrekking tot de volstortingsplicht is bepaald. 

Indien er niet is voldaan aan de volstortingsplicht ben ik op grond van artikel 2:193 BW 
bevoegd om over te gaan tot inning van alle nog niet gedane verplichte stortingen.  

In de afgelopen verslagperiode heeft de middellijk bestuurder mij de oprichtingsakte 
toegestuurd. Uit deze oprichtingsakte blijkt dat er aan de volstortingsplicht is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Hoewel er vermoedens zijn van onbehoorlijk bestuur, is tot op heden nog niet vastgesteld dat 
er daadwerkelijk sprake is geweest van een onbehoorlijke taakvervulling. In verband met mijn 
vermedens heb ik een aantal vragen aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap gesteld (zie ook punt 7.1 van dit verslag). 

De middellijk bestuurder heeft, ondanks het beantwoorden van mijn vragen over de 
boekhouding en het toesturen van aanvullende bewijsstukken, mijn vermoedens van 
onbehoorlijk bestuur nog niet kunnen wegnemen. In de komende verslagperiode zal ik mijn 
onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

Hoewel er bij mij nog steeds vermoedens zijn van onbehoorlijk bestuur, heb ik nog niet kunnen 
vaststellen dat een onbehoorlijke taakvervulling daadwerkelijk een belangrijke oorzaak is 
geweest van het faillissement. Om mij moverende redenen zal ik mijn onderzoek naar mogelijk 
onbehoorlijk bestuur voorlopig staken. Ik zal mij eerst gaan concentreren op het incasseren 
van de rekening-courantvordering van de gefailleerde vennootschap op haar middellijk 
bestuurder.
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Gelet op het feit dat er inmiddels een minnelijke regeling is getroffen ter zake van de 
rekening-courantvordering zal ik, ook vanwege de verhaalsmogelijkheden, geen verdere 
werkzaamheden verrichten ter zake van een onbehoorlijke taakvervulling. Mijn 
eventuele verdere werkzaamheden hieromtrent zullen niet leiden tot extra baten voor de 
faillissementsboedel.

7.6 Paulianeus handelen

Na het bestuderen van de administratie zijn er bij vermoedens van paulianeus handelen 
ontstaan. In verband met deze vermoedens heb ik een aantal vragen gesteld aan de middellijk 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap (zie ook weer punt 7.1 van dit verslag).

De middelijk bestuurder heeft tot op heden mijn vermoedens van paulianeus handelen nog niet 
kunnen wegnemen. De beantwoording door de middellijk bestuurder van mijn vragen over de 
boekhouding heeft mijn vermoedens van mogelijk paulianeus handelen alleen maar verder 
versterkt. In de komende verslagperiode zal ik ook het onderzoek naar paulianeus handelen 
voortzetten.

Uit de aanvullende stukken die ik van de middellijk bestuurder heb mogen ontvangen, blijkt dat 
hij bedragen onder zich heeft gehouden, die naar mijn mening ten goede hadden moeten 
komen aan de gefailleerde vennootschap. Het betreft hier een bedrag van in totaal € 37.500,--. 
Hoewel er naar mijn mening gesteld kan worden dat er met betrekking tot het voorgaande 
sprake is geweest van paulianeus handelen, heb ik, vanwege praktische redenen, het bedrag 
van € 37.500,-- meegenomen bij de berekening van de rekening-courantvordering van de 
gefailleerde vennootschap op haar middellijk bestuurder. 

7.7 Werkzaamheden

De reactie van de middellijk bestuurder afwachten op de door mij gestelde vragen. Zodra ik 
deze antwoorden heb mogen ontvangen, zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk 
bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten.

Met betrekking tot het onbehoorlijk bestuur en het paulianeus handelen zijn voorlopig geen 
werkzaamheden door mij te verrichten. Om mij moverende redenen zal ik mij allereerst gaan 
concentreren op het incasseren van de rekening-courantvordering die de gefailleerde 
vennootschap op haar middellijk bestuurder heeft.

Met betrekking tot de onder punt 7 van dit verslag genoemde onderwerpen zijn door mij 
geen werkzaamheden meer te verrichten. 

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen.
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Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 87.249,--

€ 87.577,00

€ 87.577,--

€ 87.577,--

€ 87.577,--

€ 40.997,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

***

***

***

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.815,-- (aanvraagkosten faillissement)

€ 1.815,-- (aanvraagkosten faillissement)

€ 1.815,-- (aanvraagkosten faillissement)

€ 1.815,-- (aanvraagkosten faillissement)

€ 1.815,-- (aanvraagkosten faillissement)

€ 1.815,-- (aanvraagkosten faillissement)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10
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10

10

10

10

10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.410,22

€ 22.410,22

€ 22.410,22

€ 22.410,22

€ 22.410,22

€ 22.410,22

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hoewel nog niet bekend is op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld, laat het 
zich wel aanzien dat er te zijner tijd aan de concurrente crediteuren geen enkele uitkering kan 
worden gedaan.

Gelet op de hoogte van de faillissementskosten en het saldo op de 
faillissementsrekening kan aan geen enkele crediteur een uitkering worden gedaan. Het 
faillissement zal dan ook moeten worden opgeheven wegens een gebrek aan baten.  

8.8 Werkzaamheden

Met betrekking tot de crediteuren zijn voorlopig geen werkzaamheden door mij te verrichten. Ik 
ga er vanuit dat alle crediteuren inmiddels hun vordering ter verificatie hebben ingediend.

Zodra het faillissement daadwerkelijk is opgeheven, zullen de crediteuren hiervan in 
kennis worden gesteld.
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9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

n.v.t.

9.2 Aard procedures

n.v.t.

9.3 Stand procedures

n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

n.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Indien de rechter-commissaris zijn goedkeuring verleent voor de minnelijke regeling, kunnen 
naar verwachting binnen drie maanden na heden de benodigde (vervolg)stappen worden 
gezet om te komen tot een afwikkeling van het faillissement.

Naar verwachting binnen drie maanden.

10.2 Plan van aanpak

- nader onderzoek doen naar de mogelijke rekening-courantvordering op Dyja Holding B.V. en 
de middellijk bestuurder;
- de reactie van de middellijk bestuurder afwachten op de door mij gestelde vragen met 
betrekking tot de administratie;
- mijn werkzaamheden met betrekking tot de volstortingsplicht voortzetten;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten;
- verder inventariseren van de crediteuren. 
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- verder onderzoek doen naar de mogelijke rekening-courantvorderingen van de gefailleerde 
vennootschap op haar middellijk bestuurder en Dyja Holding B.V.;
- nadere vragen stellen aan de middelijk bestuurder over de boekouding en de aanvullende 
bewijsstukken die hij heeft toegestuurd;
- verder gaan met het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen.

- trachten de rekening-courantvordering te incasseren die de gefailleerde vennootschap op 
haar middelljk bestuurder heeft.

- trachten met de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap overeenstemming te 
bereiken over een minnelijke regeling ter zake van de rekening-courantvordering.

- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om ter zake van de 
rekening-courantvordering (en de bestuurdersaansprakelijkheid in het faillissement van Cloud 
9 Foods & Drinks B.V.) een minnelijke regeling te mogen treffen. Zodra de rechter-
commissaris zijn goedkeuring heeft verleend, zal ik één en ander zo spoedig mogelijk 
afronden.

Aan de rechter-commissaris zal het verzoek worden gedaan om het faillissement bij de 
rechtbank voor te dragen voor een opheffing wegens gebrek aan baten.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over drie maanden.

N.v.t.

10.4 Werkzaamheden

Met betrekking tot de nog te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hirvoor 
onder "plan van aanpak" heb gemeld.

Met betrekking tot de nog te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor in 
het verslag heb gemeld.
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Voor wat betreft de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik in dit 
verslag heb gemeld.

Met betrekking tot de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor 
heb gemeld onder "Plan van aanpak". 

De kwestie met betrekking tot de rekening-courantvordering zo spoedig mogelijk proberen af 
te ronden.

De benodigde werkzaamheden om te komen tot een afwikkeling van het faillissement.
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