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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting EURICON

18-09-2018
1

Gegevens onderneming
Aldegondaplantsoen 32
6226 AG Maastricht
Kvk-nummer: 54764688

Activiteiten onderneming

18-09-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is
het doel van de stichting EURICON de ontw ikkeling en instandhouding van een
centrum voor innovatie en consulting op het gebied van subsidies van de
Europese Unie.

18-09-2018
1

Volgens een verklaring van het bestuur van de stichting houdt Stichting
EURICON zich bezig met Europese gesubsidieerde pedagogische projecten,
w elke projecten in samenw erking met andere partners w orden uitgevoerd.
In enkele projecten vervult Stichting EURICON de functie van sub-partner. In
die rol draagt de stichting enkel bij aan de inhoud van het project. In andere
projecten vervult Stichting EURICON de functie van lead-partner. In die rol
verricht zij ook coördinerende w erkzaamheden.
Uit hoofde van de door haar verrichtte w erkzaamheden hebben sub-partners
een vordering op de betreffende lead-partner. De contractspartij van de leadpartner is - met tussenkomst van het nationaal agentschap - de Europese
Commissie.
In 'decentralised' projecten moet het nationaal agentschap na goedkeuring
van het project tot betaling aan de lead-partner over gaan. In 'centralised'
projecten is het de Europese Commissie die na goedkeuring van het project tot
betaling moet over gaan. De lead-partner dient vervolgens zorg te dragen voor
(door)betaling van de subsidiegelden aan de betreffende sub-partners.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 46.135,00

€ 8.969,00

€ 165.517,00

2014

€ 224.068,00

€ 2.900,00

€ 197.823,00

2015

€ 219.796,00

€ 10.142,00

€ 177.291,00

Toelichting financiële gegevens
Er is geen (concept)jaarrekening over het boekjaar 2017 opgesteld. Ook
ontbreekt een overzicht van de tussentijdse cijfers over het boekjaar 2018.
Aan de directeur van de stichting is verzocht het online boekhoudprogramma
tot datum faillissement bij te w erken.

18-09-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

Boedelsaldo

18-09-2018
1

Boedelsaldo
€ 354,52

18-09-2018
1

€ 11.814,64

15-03-2019
2

€ 8.363,11

16-09-2019
3

€ -44,93

16-03-2020
4

Toelichting
Als gevolg van het betalen van debetrente is het boedelsaldo negatief.

€ 375,40

16-03-2021
5

€ 375,42

22-09-2021
6

€ 325,77

22-03-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-8-2018

18-09-2018
1

t/m
17-9-2018
van
18-9-2018

15-03-2019
2

t/m
15-3-2019
van
16-3-2019

16-09-2019
3

t/m
16-9-2019
van
17-9-2019

16-03-2020
4

t/m
16-3-2020
van
17-3-2020

16-03-2021
5

t/m
16-3-2021
van
17-3-2021

22-09-2021
6

t/m
21-9-2021
van
22-9-2021

22-03-2022
7

t/m
21-3-2022
van
22-3-2022
t/m
22-9-2022

Bestede uren

22-09-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

58 uur 54 min

2

49 uur 36 min

3

16 uur 24 min

4

26 uur 0 min

5

28 uur 0 min

6

3 uur 0 min

7

4 uur 36 min

8

43 uur 12 min

totaal

229 uur 42 min

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode vond inventarisatie van de activa en passiva plaats en
w erd onderzocht of het verantw oord w as om de onderneming voort te zetten.

18-09-2018
1

Bestede uren verslagperiode:

15-03-2019
2

Uren tot en met 14 maart 2019
Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode is het merendeel van de tijd besteed aan het
incasseren van de openstaande vorderingen en het voorzetten van de
onderneming ter afronding van enkele projecten (zie 3.6 en 6.1).
In deze verslagperiode is het merendeel van de tijd besteed aan het voeren
van overleg met partijen over de goedkeuring van de projecten.

16-03-2020
4

In deze verslagperiode is vooral tijd besteed aan het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek en het monitoren van de financiële afw ikkeling van
een van de projecten door de Europese Commissie.

22-09-2022
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van Stichting EURICON w ordt gevormd door de heer J.H.M. Jansen,
de heer R.H.J. Schiffers en mevrouw S.M. Robinson.
Mevrouw B.J. Brodigan is gevolmachtigde; zij vervult de functie van directeur.
De heer R.H.J. Schiffers, mevrouw S.M. Robinson en mevrouw B.J. Brodigan zijn
w oonachtig in het buitenland. Het contact verloopt grotendeels per e-mail.

1.2 Lopende procedures

18-09-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is er geen procedure aanhangig.

18-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
Er is sprake van een aansprakelijkheidsverzekering en een
zakenreisverzekering. Beide verzekeringen zijn omw ille van het faillissement
beëindigd.

18-09-2018
1

1.4 Huur
Er is geen sprake van een huurovereenkomst. Het vestigingsadres fungeert
enkel als postadres.

18-09-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van het bestuur van Stichting EURICON is het faillissement het
gevolg van een liquiditeitstekort dat zou zijn ontstaan door tegenvallende
inkomsten uit projecten. Van belang hierbij is dat zow el de verschillende
nationale agentschappen als de Europese Commissie een lange termijn
hanteren bij het goedkeuren van projecten en het betalen van de
vergoedingen aan de lead-partners. Eveneens w ordt verw ezen naar het
vertrek van de voormalig directeur van de stichting en de moeizame overgang
van de w erkzaamheden c.q. het gebrek aan inzicht ter zake de financiële
situatie van de stichting.

18-09-2018
1

Als gevolg van het liquidatieprobleem heeft Stichting EURICON diverse
crediteuren alsmede (voormalig) w erknemers gedeeltelijk onbetaald gelaten.
In het belang van haar w erknemers en (de continuering van) de projecten,
heeft het bestuur besloten om zelf het faillissement van de stichting aan te
vragen.
De hiervoor geschetste gang van zaken is volledig gebaseerd op verklaringen
van het bestuur en de directeur van Stichting EURICON. De curator zal de
oorzaak c.q. oorzaken van het faillissement nog nader onderzoeken.
Nog in onderzoek.

22-09-2022
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

18-09-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
18-09-2018
1

Toelichting
De w erknemers zijn w oonachtig in het buitenland. Voor de w erknemers betrof
het een bijbaan. De bedrijfsactiviteiten w erden vanuit thuis verricht. Er is geen
sprake van een fysieke w erkplek.
Nu de w erknemers in het buitenland w erkzaam en w oonachtig zijn, kunnen zij
zich in beginsel niet beroepen op de loongarantieregeling (artikel 61 e.v. W W ).
Omw ille van het onderzoek van de curator na het voorzetten van de
onderneming zit er een discrepantie tussen de datum van het faillissement (21
augustus 2018) en de ontslagaanzegging (28 augustus 2018).

15-03-2019
2

Toelichting
Verscheidene w erknemers hebben verklaard dat zij een groot deel van hun
w erkzaamheden op locaties in Nederland hebben uitgevoerd. Ook zou sprake
zijn van een gezagsverhouding ten aanzien van de directeur van de stichting.
Deze w erknemers betogen om die reden dat de loongarantieregeling w el op
hun van toepassing is

16-09-2019
3

Toelichting
Omtrent de door het UW V overgenomen verplichtingen heeft het UW V
verschillende vorderingen ter verificatie ingediend (zie 8.1 en 8.3).

16-03-2020
4

Toelichting
Omtrent de niet door het UW V overgenomen verplichtingen hebben enkele
w erknemers individuele vorderingen ter verificatie ingediend (zie 8.4, 8.5 en
8.6).

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-8-2018

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg bestuurders, directeur en UW V, verzoek machtiging rechtercommissaris, opstellen van ontslagbrieven aan w erknemers, correspondentie
met w erknemers.

3. Activa

18-09-2018
1

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Stichting EURICON beschikt niet over onroerende zaken.

18-09-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek in administratie, overleg met de bestuurders en directeur en
onderzoek in Kadaster.

18-09-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Stichting EURICON beschikt niet over bedrijfsmiddelen.

18-09-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

18-09-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek in administratie en overleg met de bestuurders en directeur.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhanden w erk (project 4)

€ 8.175,70

Onderhanden w erk (project 4)

€ 7.924,00

totaal

€ 16.099,70

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

18-09-2018
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Stichting EURICON beschikt niet over voorraden.

18-09-2018
1

Het onderhanden w erk van Stichting EURICON bestaat uit een achttal
projecten. In zes projecten vervult Stichting EURICON de functie van subpartner. In tw ee van de projecten vervult Stichting EURICON de functie van
lead-partner.
De status van de projecten verschilt. Volgens verklaringen van de directeur van
de stichting is het “onderhanden w erk” in te delen in vier categorieën:
1.
2.
3.
4.

Verrichtte w erkzaamheden: project goedgekeurd (enkel incasso)
Verrichtte w erkzaamheden: in afw achting van goedkeuring project
Nog te verrichten w erkzaamheden: mogelijkheid tot afronding project
Nog te verrichten w erkzaamheden: niet mogelijk om project af te ronden

Met machtiging van de rechter-commissaris ex artikel 68 lid 2 jo. 98 Fw w orden
de projecten als vermeld in categorie 3 voortgezet/afgerond. Omtrent de
projecten als vermeld in categorie 1 en 2 zullen incassow erkzaamheden
w orden verricht (zie debiteuren). Omtrent de projecten als vermeld in categorie
4 zal bij de betrokken sub-partners, het nationale agentschap en de Europese
Commissie navraag w orden gedaan om w elmogelijk een overdracht van de
projecten te realiseren.
Het onderhanden w erk is afgerond. Momenteel zijn w ij in afw achting van de
goedkeuring van de projecten.

16-09-2019
3

De projecten die zijn goedgekeurd hebben een bedrag van in totaal EUR
16.0999,70 opgeleverd (zie 6.2).

16-03-2020
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek in administratie, Overleg met de bestuurders en directeur,
machtiging rechter-commissaris en correspondentie diverse sub-partners en
lead-partners.

18-09-2018
1

Het verrichten van incassomaatregelen en overleg met directeur, debiteur en
Coöperatieve Rabobank U.A.

15-03-2019
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Stichting EURICON beschikt niet over andere activa.

18-09-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek in administratie en overleg met de bestuurders en directeur.

18-09-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Project 2

€ 5.800,00

Project 1

€ 2.779,00

Project 3

€ 52.714,00

totaal

€ 61.293,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 3.544,00

€ 3.544,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Stichting EURICON heeft een vordering op een lead-partner (project 1). Indien
de reeds voor faillissement afgeronde projecten w orden goedgekeurd, leidt dit
tot een vordering op een lead-partner (project 2) en de Europese Commissie
(project 3).

18-09-2018
1

Op 5 oktober 2018 is de faillissementsboedel voorzien van een bedrag van
EUR 3.544,- ter zake project 1 (2015-1-ES01-KA201-015807).

15-03-2019
2

De lead-partner ter zake project 2 (2015-1-DE02-KA204-002319) stelt dat
Stichting EURICON haar taken voorgaand aan het faillissement niet correct
heeft uitgevoerd, w aardoor er schade is geleden en zij dientengevolge niet
bereid is tot betaling aan de faillissementsboedel over te gaan.

16-03-2020
4

De curator is nader met de Europese Commissie in overleg getreden inzake
project 3 (2015-3372/001-001).
De curator is met de Europese Commissie in overleg over de goedkeuring van
de financiële verslaglegging van project 3 (2015-3372/001-001). In overleg
met de huidige en voormalig directeur van Stichting EURICON is de Europese
Commissie voorzien van de aanvullende informatie. Het aanleveren van deze
aanvullende informatie heeft in februari 2021 echter tot nadere vragen van de
Europese Commissie geleid w aarbij aanvullende stukken zijn opgevraagd. De
huidige directeur van Stichting EURICON heeft aan de curator toegezegd de
Europese Commissie op korte termijn van de gevraagde stukken en toelichting
te zullen voorzien.

16-03-2021
5

Het proces verloopt tot dusverre stroperig, omdat de curator afhankelijk is van
de input van derden. De curator probeert zijn inspanningen (en daarmee de
kosten voor de boedel) tot een minimum te beperken, zodat het validatie- en
incassotraject zo veel mogelijk kostenefficiënt w ordt afgew ikkeld. De curator
verw acht dat de Europese Commissie komende verslagperiode een definitief
standpunt kan innemen.
Ondanks herhaalde sommatie heeft de directeur van Stichting EURICON nog
niet alle ontbrekende informatie en documentatie kunnen aanleveren, zodat de
EC nog niet tot een financiële eindbeoordeling van het project kan komen. De
curator onderzoekt de mogelijkheden om de ontbrekende informatie op andere
w ijze te kunnen aanleveren.

22-09-2021
6

De directeur van Stichting EURICON heeft de ontbrekende informatie en
documentatie aan de Europese Commissie aangeleverd. De Europese
Commissie heeft aangegeven op korte termijn tot een definitieve financiële
eindbeoordeling van het project te komen.

22-03-2022
7

De Europese Commissie heeft meerdere malen aangegeven op korte termijn
tot een definitieve financiële eindbeoordeling van het project te komen.
Ondanks uitdrukkelijk en herhaald onderzoek w acht de curator nog steeds
op de eindbeoordeling. Volgens de laatste berichtgeving van de Europese
Commissie volgt de uitkomst binnen enkele w eken.

22-09-2022
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek in administratie en overleg met de bestuurders en directeur.

18-09-2018
1

Het verrichten van incassomaatregelen en overleg met directeur, debiteur en
Coöperatieve Rabobank U.A.

15-03-2019
2

Overleg met lead-partner van project 2, de Europese Commissie en de
directeur van Stichting EURICON.

16-03-2020
4

Overleg met lead-partner van project 2, de Europese Commissie en de
directeur van Stichting EURICON.

16-03-2021
5

Overleg met de Europese Commissie, de directeur en voormalig directeur van
Stichting EURICON.

22-09-2021
6

Overleg met de Europese Commissie, de directeur en voormalig directeur van
Stichting EURICON.

22-03-2022
7

Overleg met de Europese Commissie.

22-09-2022
8

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

18-09-2018
1

Stichting EURICON houdt drie bankrekeningen aan bij Coöperatieve Rabobank
UA. Op de rekeningen stond op de datum van faillissement een creditsaldo van
in totaal EUR 69,77. Op verzoek van de curator heeft Coöperatieve Rabobank
UA de creditsaldi overgeboekt naar de faillissementsrekening.
Tot op heden vertegenw oordigen de bijschrijvingen na faillissement een
bedrag van in totaal EUR 284,75. De bijschrijvingen zijn het resultaat van het
verzoek van de curator aan de bank om over te gaan tot stornering van
automatische incasso's die voorafgaand aan het faillissement van Stichting
EURICON hebben plaatsgevonden.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

18-09-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

18-09-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

18-09-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

18-09-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

18-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

18-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

18-09-2018
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek in administratie, overleg met de bestuurders en directeur en
overleg met Coöperatieve Rabobank UA.

18-09-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met machtiging van de rechter-commissaris ex artikel 68 lid 2 jo. 98 Fw w ordt
de onderneming voortgezet ter afronding van de projecten als vermeld in
categorie 3 (zie 3.6). Indien de lopende projecten als vermeld in categorie 3
w orden afgerond en goedgekeurd, leidt dit tot een vordering op tw ee
verschillende lead-partners van in totaal EUR 34.980,-.

6.2 Financiële verslaglegging

18-09-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
De directeur van Stichting EURICON heeft zich tezamen met een medew erker
van Stichting EURICON bereid verklaard om voor eigen rekening de
w erkzaamheden van de stichting betreffende de projecten als vermeld in
categorie 3 af te ronden. Aan het voorzetten van de w erkzaamheden zijn
aldus geen kosten verbonden.

18-09-2018
1

Tot op heden is met het voorzetten van de onderneming een bedrag van in
totaal EUR 7.924,- gerealiseerd.

15-03-2019
2

Het onderhanden w erk is afgerond. Momenteel is de curator in afw achting van
de goedkeuring van de projecten, teneinde tot facturatie en incasso te kunnen
overgaan.

16-09-2019
3

Tot op heden is met het voorzetten van de onderneming een bedrag van in
totaal EUR 16.099,70 gerealiseerd.
Nog een project dat tijdens de voorzetting van de onderneming is afgerond
dient te w orden goedgekeurd. De curator is hierop nog in afw achting.

16-03-2020
4

Er dient nog één project dat tijdens de voorzetting van de onderneming is
afgerond, te w orden goedgekeurd door de Europese commissie. De curator is
hierop nog in afw achting (zie onder 4 hiervoor)

16-03-2021
5

De curator w acht nog steeds op goedkeuring van de Europese Commissie. Zie
onder 4 hiervoor.

22-09-2021
6

Niet gew ijzigd.

22-03-2022
7

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Onderzoek in administratie, overleg met de bestuurders en directeur, verzoek
om machtiging rechter-commissaris en correspondentie sub-partners en leadpartners.

18-09-2018
1

Het verrichten van incassomaatregelen en overleg met directeur, debiteur en
Coöperatieve Rabobank U.A.

15-03-2019
2

Overleg met de Europese Commissie en directeur van Stichting EURICON.

16-03-2020
4

Overleg met de Europese Commissie en directeur van Stichting EURICON.

16-03-2021
5

Overleg met de Europese Commissie en (huidig en voormalig) directeur van
Stichting EURICON.

22-09-2021
6

Overleg met de Europese Commissie en (huidig en voormalig) directeur van
Stichting EURICON.

22-03-2022
7

Overleg met de Europese Commissie.

22-09-2022
8

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Vooralsnog is geen interesse getoond in een doorstart van de onderneming.

18-09-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

18-09-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

18-09-2018
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

18-09-2018
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

18-09-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit zal in een later stadium door de curator w orden onderzocht.

18-09-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2015 is tijdig gedeponeerd op 22 december
2016.
De jaarrekening over boekjaar 2016 is tijdig gedeponeerd op 21 juni 2017.

18-09-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

18-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

18-09-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

18-09-2018
1

Dit zal in een later stadium door de curator w orden onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

18-09-2018
1

Dit zal in een later stadium door de curator w orden onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Stichting EURICON kw alificeert als een commerciële stichting: Stichting
EURICON houdt een onderneming in stand en heeft daarbij een w instoogmerk.
Conform art. 2:300a BW geldt art. 2:138 BW ook voor Stichting EURICON. De
bestuurders van de stichting – en de directeur als feitelijk leidinggevende –
kunnen aldus w orden aangesproken bij onbehoorlijk bestuur en persoon
aansprakelijk zijn indien hen ernstige persoonlijke verw ijten treffen.

18-09-2018
1

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek op basis van de ontvangen
administratie, bevindt zich in de afrondende fase. De bevindingen van de
curator zullen na afronding eerst w orden gedeeld met de rechtercommissaris.

22-09-2022
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek in administratie en overleg met de bestuurders en directeur.

18-09-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

18-09-2018
1

Salaris curator P.M.

Toelichting

16-09-2019
3

Salaris curator P.M.
UW V: EUR 6.079,12

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.741,00

18-09-2018
1

€ 5.556,00

15-03-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 12.379,04

16-09-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 27.043,07

18-09-2018
1

€ 20.218,47

15-03-2019
2

Toelichting
Dit zijn vorderingen van w erknemers ex artikel 3:288 sub e BW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

18-09-2018
1

9

15-03-2019
2

10

16-09-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 44.851,51

18-09-2018
1

Toelichting
De crediteuren van Stichting EURICON bestaan uit de Belastingdienst,
verzekeringsmaatschappij en accountant. Tevens hebben enkele sub-partners
een schuldvordering bij de curator aangemeld. In de projecten w aar Stichting
EURICON als de lead-partner fungeert, kw alificeren de sub-partners immers als
crediteur van de stichting.

€ 172.777,76

15-03-2019
2

€ 177.292,16

16-09-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

18-09-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek in administratie, overleg met de bestuurders en directeur,
aanschrijven van crediteuren, overleg met crediteuren en opstellen
crediteurenlijsten.

18-09-2018
1

Binnengekomen vorderingen beoordelen, verw erken en bevestigen.

15-03-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

18-09-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-09-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-09-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

18-09-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het incasseren van vorderingen. Het voorzetten van de onderneming ter
afronding van enkele projecten (zie 3.6 en 6.1). Het verrichten van een nader
onderzoek naar de administratie van de stichting.

18-09-2018
1

Het incasseren van vorderingen, het voorzetten van de onderneming ter
afronding van enkele projecten (zie 3.6 en 6.1) en het verrichten van een
nader onderzoek naar de administratie van de stichting.

15-03-2019
2

Het onderhanden w erk is afgerond. Momenteel is de curator in afw achting van
de goedkeuring van de projecten. Na goedkeuring van de projecten zullen de
vorderingen geïncasseerd w orden. Vervolgens zal het onderzoek naar de
oorzaak van het faillissement en het rechtmatighedenonderzoek door de
curator gecontinueerd w orden.

16-09-2019
3

Momenteel is de curator in afw achting van de goedkeuring van de projecten.
Na goedkeuring van de projecten zullen de vorderingen geïncasseerd w orden.
Vervolgens zal het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en het
rechtmatighedenonderzoek door de curator gecontinueerd w orden.

16-03-2020
4

Momenteel is de curator in afw achting van de goedkeuring van één project
door de Europese Commissie. De curator zal met behulp van de directeur van
Stichting Euricon trachten de ontbrekende documentatie aan te reiken, zodat
de Europese Commissie een definitief standpunt kan innemen. Na goedkeuring

16-03-2021
5

van de projecten, zal de curator trachten de vorderingen te incasseren.
Vervolgens zal het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en het
rechtmatighedenonderzoek door de curator gecontinueerd w orden, althans
over het belang en de omvang van dat onderzoek overleg voeren met de
rechter-commissaris.
Omdat het project nog niet is goedgekeurd (zie toelichting onder 4.1), geldt
het plan van aanpak zoals beschreven in vorig faillissementsverslag nog
onverkort.

22-09-2021
6

Omdat het project nog niet is goedgekeurd (zie toelichting onder 4.1), geldt
het plan van aanpak zoals beschreven in vorig faillissementsverslag nog
onverkort.

22-03-2022
7

Omdat het project nog niet is goedgekeurd (zie toelichting onder 4.1), geldt
het plan van aanpak zoals beschreven in vorig faillissementsverslag nog
onverkort.

22-09-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

18-09-2018
1

Nog niet bekend.

15-03-2019
2

Nog niet bekend.

16-09-2019
3

Niet gew ijzigd.

22-03-2022
7

Nog niet bekend.

22-09-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2023

22-09-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen aanvangsverslag.

18-09-2018
1

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

15-03-2019
2

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

16-09-2019
3

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

16-03-2020
4

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

16-03-2021
5

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

22-09-2021
6

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
Verslaglegging.

22-03-2022
7

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.
Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld
dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag
geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

22-09-2022
8

