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

7
02-06-2022
F.08/20/60
NL:TZ:0000133175:F001
26-02-2020

R-C
Curator

mr. A.H. Margadant
mr H. Aarnink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Fit 4 the Future B.V.

27-03-2020
1

Gegevens onderneming
Fit 4 the Future B.V.
Bouw straat 8
7483 PA Haaksbergen

27-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Het betreft een projectvennootschap.

27-03-2020
1

SBI code: 70221 - Organisatie- adviesbureaus. Het adviseren over frisse en
gezonde scholen, alsmede andere onderw erpen die van belang zijn of kunnen
zijn voor de vennootschap.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 0,00

€ 121.344,00

€ 396.593,00

2018

€ 531.480,00

€ -23.656,00

€ 115.489,00

2019

€ 3.163.235,00

€ -1.351.602,00

€ 250.215,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Failliet is opgericht op 30 oktober 2018 en er is sprake van een verlengd
boekjaar. Er zijn geen jaarcijfers beschikbaar. Omzetgegevens zijn opgevraagd
In de volgende verslagperiode zullen deze w orden opgenomen.

27-03-2020
1

Deze cijfers zijn afgeleid uit de administratie van failliet (omzetgegevens +
correctieboeking ohw ). Er is geen accountantscontrole toegepast.

18-03-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

27-03-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w as er geen personeel in loondienst.

Boedelsaldo
€ 629,14

27-03-2020
1

€ 1.337,12

23-06-2020
2

€ 85.793,34

22-09-2020
3

€ 49.444,51

18-03-2021
4

€ 48.809,26

15-09-2021
5

Toelichting
Zie bijgevoegd financieel verslag.

€ 27.216,81

08-02-2022
6

Toelichting
Zie bijgevoegd financieel verslag.

€ 22.376,81
Toelichting
Zie bijgevoegd financieel verslag.

Verslagperiode

02-06-2022
7

Verslagperiode
van
26-2-2020

27-03-2020
1

t/m
19-3-2020
van
20-3-2020

23-06-2020
2

t/m
21-6-2020
van
22-6-2020

22-09-2020
3

t/m
14-9-2020
van
15-9-2020

18-03-2021
4

t/m
14-3-2021
van
15-3-2021

15-09-2021
5

t/m
31-8-2021
van
1-9-2021

08-02-2022
6

t/m
20-1-2022
van
21-1-2022
t/m
31-5-2022

Bestede uren

02-06-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

45 uur 12 min

2

42 uur 0 min

3

58 uur 54 min

4

89 uur 42 min

5

57 uur 54 min

6

30 uur 12 min

7

26 uur 24 min

totaal

350 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer
Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen
zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen.
Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een
later stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie nog niet openbaar
gemaakt kan w orden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of
juistheid van het verslag en de bijlagen. Dit verslag dient te w orden gelezen in
samenhang met de eerdere verslagen (als die er zijn) en beoogt niet
verantw oording af te leggen over de stand van de faillissementsboedel of om
daarin een volledig inzicht te geven (HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249). Aan dit
verslag en de bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend en 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. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen
kunnen evenmin rechten w orden ontleend.

27-03-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder van failliet is de besloten
vennootschap Renolution B.V. Enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder
van Renolution B.V. is de besloten vennootschap O4 Investments B.V. van w ie
de heer Jan W illem Sloof enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder is.

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

27-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
De bedrijfsactiviteiten van failliet zijn gedekt onder de bedrijfspolis van haar
aandeelhouder Renolution B.V. Het gaat dan onder andere om een CAR- en
aansprakelijkheidsverzekering. De dekking is nog onverminderd van kracht en
loopt vooralsnog door op kosten van Renolution B.V., zonder dat deze kosten
ten laste van de boedel w orden gebracht.

27-03-2020
1

1.4 Huur
Failliet huurde een kantoorruimte (unit 3.30) te ( 3065 W C) Rotterdam aan het
adres Bahialaan 100. De huurovereenkomst is door de verhuurder ontbonden
per 9 maart 2020. Op 17 maart 2020 is de unit leeg aan de verhuurder
opgeleverd. Uit onderzoek is gebleken dat de aldaar aanw ezige
kantoorinventaris van Renolution B.V. is. De door failliet betaalde w aarborgsom
zal door de verhuurder w orden verrekend met de door failliet verschuldigde
kosten. De curator heeft de verhuurder verzocht om het bedrag dat na
verrekening resteert op de boedelrekening over te maken.

27-03-2020
1

Na verrekening is het restant van de w aarborgsom ad € 707,98 op de
boedelrekening ontvangen. Daarmee is deze kw estie afgerond.

23-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Failliet w as betrokken bij een tw eetal projecten (renovaties). Het eerste
project is gestart in december 2018. Volgens mededelingen van de directie van
failliet: tussen failliet en de opdrachtgevers in deze periode is een geschil
ontstaan over de betaling van het geleverde w erk. Aangezien de
opdrachtgevers hun betalingsverplichtingen hebben opgeschort, kw am failliet
in betalingsproblemen jegens haar onderaannemers. Overleg om uit deze
impasse te komen, heeft niet geleid tot benodigde betalingen aan failliet als
gevolg w aarvan de directie heeft besloten om haar eigen faillissement aan te
vragen. Op 21 februari 2020 heeft de algemene vergadering van failliet
besloten tot een eigen aangifte tot faillietverklaring. Op 25 februari 2020 is
deze eigen aangifte ingediend, w aaropvolgend op 26 februari 2020 het
faillissement is uitgesproken. De curator doet nader onderzoek naar de
oorzaak van het faillissement.

27-03-2020
1

In het kader van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is de
curator naderhand gebleken dat de bestuurder van failliet niet alle informatie
en documentatie aan de curator heeft verstrekt. Ondanks herhaald verzoek
van de curator aan de bestuurder (en zijn raadsman) om de verzochte
informatie en documentatie te verstrekken, heeft de bestuurder slechts een
door hem geselecteerd (klein) gedeelte verstrekt. De curator doet nog een
laatste verzoek aan de bestuurder. Indien de bestuurder desondanks w eigert
gehoor te geven aan de afgifte- en inzageverzoeken, zullen andere
maatregelen w orden getroffen om deze inzage en afgifte te bew erkstellingen.
Deze inzage en afgifte is namelijk vereist ten behoeve van de afw ikkeling van
het faillissement van failliet.

18-03-2021
4

De bestuurder heeft geen volledige medew erking verleend aan de inzage- en
afgifteverzoeken. Inzage en afgifte van de desbetreffende informatie en
documentatie is van belang voor het verkrijgen van inzicht in (de oorzaak) van
het faillissement en alles w at voorafgaand daaraan heeft plaatsgevonden. Op
23 september 2021 is een faillissementsverhoor gepland w aarvoor de
bestuurder is opgeroepen.

15-09-2021
5

Er heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden, w aarin de bestuurder de
medew erking aan de inzage en afgifte heeft toegezegd. Na het verhoor heeft
de bestuurder toch nog belemmeringen opgew orpen voor de inzage.
Uiteindelijk is pas in december 2021 de door de externe partij geselecteerde
data vrijgegeven, w elke data de curator onderzoekt. Gebleken is dat bepaalde
data niet (meer) beschikbaar zou zijn, w aarnaar de curator onderzoek doet.

08-02-2022
6

De curator heeft de ontvangen data (selectie) ontvangen en bestudeerd. Op
basis daarvan zal de curator, daar w aar nodig is, vervolgacties inzetten.

02-06-2022
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
27-03-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w as er geen personeel in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet aangetroffen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet aangetroffen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

In onderzoek
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Failliet w as betrokken bij een tw eetal projecten.

27-03-2020
1

De afnameovereenkomsten met betrekking tot beide projecten zijn door de
opdrachtgevers per datum faillissement opgezegd, met een beroep op een
contractuele bepaling. De curator doet nader onderzoek naar deze projecten,
de stand van het w erk en de ontvangen betalingen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek projectadministratie en overleg met (vertegenw oordigers van)
failliet en opdrachtgevers.

27-03-2020
1

Het onderzoek is nog in volle gang, w aarbij - mede als gevolg van het
coronavirus - de informatie en documentatie door de opdrachtgevers later is
aangeleverd.

23-06-2020
2

Zie paragraaf 4.2

22-09-2020
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Lening
totaal

Toelichting andere activa
Failliet heeft aan een derde een lening vertrekt van in hoofdsom € 14.000,--.
De gehele lening is opeisbaar, w aarbij betaling van de debiteur is gevorderd.

3.9 Werkzaamheden andere activa

27-03-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft de derde inmiddels aangeschreven tot terugbetaling. Indien
nodig zal de curator vervolgstappen ondernemen om de lening te incasseren.

27-03-2020
1

Ondanks herhaald verzoek heeft nog geen betaling plaatsgevonden. De
curator overw eegt jegens deze partij rechtsmaatregelen te treffen.

23-06-2020
2

Vanw ege de Corona-ontw ikkelingen heeft de betreffende derde momenteel
geen financiële middelen voorhanden om de curator te voldoen. De curator is in
overleg met deze derde, met het doel dat de lening integraal w ordt
terugbetaald.

22-09-2020
3

De desbetreffende debiteur heeft zich onlangs gew end tot een
schuldhulpverlener voor het oplossen van zijn problematische schulden.

15-09-2021
5

De curator heeft een opgave van zijn vordering op deze debiteur inmiddels
verstrekt aan de desbetreffende schuldhulpverlener.
De betreffende debiteur is tezamen met zijn schuldhulpverlener nog bezig met
de voorbereiding van een crediteurenakkoord. De verw achting is dat in de
komende verslagperiode over de realisatie van dat akkoord meer duidelijkheid
komt.

08-02-2022
6

Het laatste bericht van de schuldhulpverlener is dat hij in afw achting is van
het standpunt van de Belastingdienst inzake de schulden van de besloten
vennootschap. Het is momenteel nog onduidelijk of de Belastingdienst berust
in deze schulden, reden w aarom hij geen definitieve schuldenlijst op kan
stellen. W ordt vervolgd.

02-06-2022
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 428.727,20

totaal

€ 428.727,20

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Ter zake het eerste project zijn volgens opgaaf van de (middellijk) bestuurder
van failliet tw ee facturen onbetaald gebleven. Het zou gaan in totaal om een
vordering ad €428.727,20. Verder zou er ter zake het tw eede project nog
sprake zijn van nog niet gefactureerde omzet. Dit zal door de curator nader
w orden onderzocht.

27-03-2020
1

De uitkomst van het tot op heden gedane onderzoek is dat de desbetreffende
debiteuren meer te vorderen hebben van failliet, dan andersom.

15-09-2021
5

De curator heeft de kw estie meermaals aan de bestuurder voorgelegd. Nadat
het onderzoek in medio 2020 w as afgerond, neemt de bestuurder, mede naar
aanleiding van de afgifte- en inzageverzoeken, zie paragraaf 1.5, in 2021 een
ander standpunt in over de debiteurenvorderingen, w aardoor de curator
w ederom een onderzoek heeft ingesteld. De curator heeft na ontvangst van
de (vertraagde) reactie van de bestuurder aanvullende vragen aan de
bestuurder gesteld, w aarop nog geen antw oord is ontvangen. De curator
heeft de bestuurder aangeschreven met een verzoek voor 16 september 2021
inhoudelijk te antw oorden. Op 14 september jl. is een reactie ontvangen,
w elke reactie de curator nader zal bestuderen.
Ter zake van een project heeft de curator een overzicht vervaardigd op basis
van de informatie van de opdrachtgever en de bestuurder. De bestuurder is
van oordeel dat sommige (verreken)posten van de opdrachtgever onjuist
zouden zijn, w aardoor naar zijn mening de opdrachtgever per saldo enig
bedrag aan failliet zou moeten betalen. Vanw ege de discussie tussen de
opdrachtgever en de bestuurder heeft de curator een bespreking ingepland
met de bestuurder en de desbetreffende opdrachtgever, teneinde duidelijk te
krijgen of de verrekenposten van de opdrachtgever, respectievelijk de
betw istingen van de bestuurder, terecht zijn.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

02-06-2022
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator is met de opdrachtgevers van de projecten in contact. Beide
opdrachtgevers stellen zich op het standpunt dat schade zou zijn geleden,
w aarbij zij dat nader zullen onderbouw en. De curator is in afw achting van deze
informatie en documentatie van de zijde van opdrachtgevers. De curator
onderzoekt de omvang van de debiteurenposten en de door opdrachtgevers
gestelde schade.

27-03-2020
1

Het onderzoek van de curator is nog in volle gang.

23-06-2020
2

De curator heeft informatie en documentatie van de opdrachtgevers
ontvangen, inclusief een onderbouw ing van de (schade)posten van de
opdrachtgevers voor de door hen gestelde niet nakoming van failliet. Op basis
hiervan hebben de opdrachtgevers betw ist dat zij enig bedrag aan failliet zijn
verschuldigd, zodat zij hun betalingsverplichtingen hebben opgeschort, dan
w el een beroep doen op verrekening. Dat zou betekenen dat de
debiteurenvordering oninbaar zou zijn.
De ontvangen informatie en documentatie is met de directie van failliet
besproken en geanalyseerd. Afgezien van het feit dat vraagtekens kunnen
w orden geplaatst bij enkele schadeposten en/of de hoogte daarvan, lijkt het
erop dat de opdrachtgevers per saldo een vordering op failliet hebben.
Vandaar dat in dit stadium van het faillissement de vorderingen van de
opdrachtgevers voorlopig ten volle w orden geverifieerd, zonder dat aan deze
voorlopige erkenning rechten kunnen w orden ontleend. Mocht het tot een
uitdeling aan concurrent schuldeisers komen, dan w el tijdens het faillissement
nieuw e informatie blijken die een ander licht w erpt op de schadevorderingen
van de opdrachtgevers, kan dat voor de curator aanleiding zijn om zijn
(voorlopige) bevindingen te heroverw egen.

22-09-2020
3

In deze verslagperiode heeft een belangstellende in de debiteurenpositie en
het onderhandenw erk zich bij de curator gemeld. Uiteindelijk heeft dat niet
geleid tot een verkoop van deze activa.

18-03-2021
4

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

27-03-2020
1

Het aangetroffen creditsaldo bedraagt €629,14. Dit bedrag is ontvangen op de
boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Niet aangetroffen.

27-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet aangetroffen.

27-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet aangetroffen.

27-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
Niet aangetroffen.

27-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet aangetroffen.

27-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

27-03-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voortzetting na faillissement behoort niet tot de mogelijkheden; mede
vanw ege de afnameovereenkomst door opdrachtgevers, die vervolgens de
onderaannemers rechtstreeks zijn gaan benaderen voor afronding van de
projecten. Zie punt 1.5 en 4.1. De curator doet nader onderzoek naar deze
gang van zaken.

27-03-2020
1

De opdrachtgevers hebben vanw ege het faillissement de overeenkomsten
contractueel opgezegd, hetgeen zij mochten, w aarna zij met (een of
meerdere) onderaannemers contact hebben gezocht voor de afronding van de
w erken. Vooralsnog is de curator in dat verband niet gebleken van
onregelmatigheden jegens de failliet en/of de boedel.

18-03-2021
4

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

27-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Overleg/correspondentie met belangstellenden, directie failliet en
opdrachtgevers. Gebleken is dat dit niet tot de mogelijkheden behoort (zie ook
punt 6.1).

27-03-2020
1

Zie hiervoor onder paragraaf 4.2.

18-03-2021
4

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

27-03-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Door failliet is geen jaarrekening gedeponeerd en w as hiertoe op datum
faillissement ook (nog) niet gehouden in verband met het verlengde boekjaar.

27-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Failliet is opgericht na de invoering van de W et vereenvoudiging en
flexibilisering bv-recht. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt €100,--.

27-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

27-03-2020
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

27-03-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek verrichten.

27-03-2020
1

Op 25 februari 2020, één dag voor de faillietverklaring, zijn drie partijen door
failliet betaald. Het gaat om een bedrag van in totaal € 99.130,00, hetgeen
mogelijk is gemaakt door een bijschrijving van € 99.248,00 door de
Belastingdienst (omzetbelasting kw artaal 4 2019). Na deze betalingen resteert
op de dag der faillietverklaring slechts een creditsaldo ad € 629,14 op de
bankrekening van failliet.

23-06-2020
2

De curator doet nader onderzoek naar de betalingen aan de bew uste drie
partijen, w aartoe hij vragen heeft gesteld aan de directie van failliet.
Op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige selectieve betaling) heeft de
curator de bestuurders van failliet aansprakelijk gesteld voor een bedrag van €
99.130,00. Inmiddels is ten titel van schadeloosstelling een bedrag van €
81.926,12, te vermeerderen met € 2.530,10 aan w ettelijke rente vanaf 25
februari 2020 en buitengerechtelijke kosten, totaal € 84.456,22, aan de
failliete boedel voldaan. Het verschil tussen € 99.130,00 en € 81.926,12 zou
zien op de component omzetbelasting uit de door failliet op 25 februari 2020
betaalde facturen. Doordat failliet de omzetbelasting uit deze facturen heeft
voldaan, zou de artikel 29 lid 2 OB-claim met voormeld verschil lager zijn
(gew orden). Aangezien op basis van de huidige stand van het faillissement
alleen een uitkering aan preferent schuldeiser belastingdienst kan
plaatsvinden, hebben de bestuurders voormeld verschil voorlopig niet voldaan.
De kw estie omzetbelasting heeft de curator in onderzoek.
Daarnaast stelt de curator, in het algemeen, onderzoek in naar de rol van de
directie bij de aanname en uitvoering van de projecten alsmede de betalingen
aan en ontvangsten van de bij de projecten betrokken partijen.

22-09-2020
3

Naar aanleiding van de art. 29 lid 7 OB-vordering (voorheen: lid 2) is nog een
bedrag van € 193,17 aan de boedel voldaan.

18-03-2021
4

Daarnaast is de curator in afw achting van de verzochte informatie en
documentatie van de bestuurder ten behoeve van de behandeling van het
faillissement (zie onder hiervoor paragraaf 1.5).
Zie paragraaf 1.5.

15-09-2021
5

Zie paragraaf 1.5

02-06-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

27-03-2020
1

Salaris curator: p.m.
DRS Advies: p.m.
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
ClaimsAgent: p.m.

Toelichting

22-09-2020
3

Leges Kadaster: p.m.

Toelichting

18-03-2021
4

Salaris curator: € 32.307,00 (reeds voldaan) + p.m.
DRS Advies: € 4.235,00 (reeds voldaan)
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
ClaimsAgent: € 160,33

Toelichting

08-02-2022
6

Salaris curator: € 53.899,45 + p.m.

Toelichting

02-06-2022
7

Salaris curator: € 53.899,45 (reeds voldaan) + p.m.
DRS Advies: € 4.235,00 (reeds voldaan)
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
ClaimsAgent: € 160,33

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 50.023,00

23-06-2020
2

€ 60.895,00

18-03-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
41

27-03-2020
1

49

23-06-2020
2

51

22-09-2020
3

56

15-09-2021
5

Toelichting
In het voorgaande verslag is per abuis niet het juiste aantal vermeld (55
erkend/1 betw ist).

52

02-06-2022
7

Toelichting
In verslag 5 is per abuis niet het juiste aantal w eergegeven. Het gaat om 51
erkende vorderingen en 1 betw iste.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 820.538,00

27-03-2020
1

€ 934.585,52

23-06-2020
2

€ 3.930.417,42

22-09-2020
3

Toelichting
€ 3.930.417,42 inclusief een betw iste concurrente vordering ad € 7.983,78.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend

27-03-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De uit de administratie bekende crediteuren zijn aangeschreven. De
crediteurenpositie van failliet zal door de curator verder w orden
geïnventariseerd.

27-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Vooralsnog niet gebleken.

27-03-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Overige activa (3.8)
De curator heeft de leningnemer aangeschreven tot terugbetaling. Indien
nodig zal de curator vervolgstappen ondernemen om de lening te incasseren,
indien betaling uitblijft.

27-03-2020
1

Debiteuren (4.)
De curator is met de opdrachtgevers van de projecten in contact. Beide
opdrachtgevers stellen zich op het standpunt dat schade zou zijn geleden. De
curator onderzoekt de omvang van de debiteurenposten en de door partijen
gestelde schade.
Rechtmatigheid (7.)
De curator zal de administratie van failliet bestuderen en het gebruikelijke
rechtmatigheidsonderzoek verrichten.
Crediteuren (8.)
De crediteurenpositie van failliet zal door de curator verder w orden
geïnventariseerd.
Overige activa
Vanw ege de gevolgen van Corona is de lening van, in hoofdsom, € 14.000 nog
niet aan de boedel voldaan (zie onder hiervoor paragraaf 3.8 en verder).
Debiteuren
De curator heeft het onderzoek afgerond. De debiteurenvorderingen en het
onderhandenw erk heeft de curator niet kunnen verkopen (zie onder hiervoor
paragraaf 4.2).
Crediteuren
Deze inventarisatie heeft geleid tot de ingediende vorderingen, zoals is
vermeld onder paragraaf 8.2 en verder.
Inzage en afgifte (1.5)
Gebleken is dat de curator niet alle informatie en documentatie heeft
ontvangen en verlangt inzage en afgifte ten behoeve van de afw ikkeling van

18-03-2021
4

het faillissement van failliet.
De curator heeft voor afgifte en inzage een laatste termijn aan de bestuurder
gesteld.

De lening ad € 14.000,00 is nog niet aan de boedel voldaan. De
desbetreffende debiteur heeft zich voor zijn problematische schulden
gemeld bij een schuldhulpverlener. De curator heeft een opgave van zijn
vordering verstrekt aan de schuldhulpverlener. De curator w acht nader
bericht in deze af.
De bestuurder heeft geen volledige medew erking verleend aan de
inzage- en afgifteverzoeken (zie paragraaf 1.5). Er is dan ook een
verhoor gepland op de Rechtbank.
Het onderzoek naar de debiteurenvorderingen ten aanzien van de 2
projecten, naar aanleiding van het gew ijzigde standpunt van de
bestuurder (zie paragraaf 4.1).
Rechtmatigheidsonderzoek.

15-09-2021
5

Algemeen: De opstelling van de bestuurder tegenover de curator draagt niet
bij in een goede behandeling van het faillissement. Daardoor duurt de
afw ikkeling van het faillissement langer dan in geval de bestuurder constructief
zou meew erken.

De curator is nog in afw achting van nadere berichtgeving van de zijde
van de schuldhulpverlener. De curator heeft de schuldhulpverlener
gerappelleerd.
Rechtmatigheidsonderzoek naar aanleiding van onderzoek van de
ontvangen data.
Het onderzoek naar de debiteurenvorderingen ten aanzien van de 2
projecten, naar aanleiding van het gew ijzigde standpunt van de
bestuurder (zie paragraaf 4.1). De curator heeft zijn onderzoek, voor
zover mogelijk, afgerond. Er staat nu een bespreking gepland met alle
partijen in deze.
Rechtmatigheidsonderzoek.

02-06-2022
7

Algemeen: Naar het oordeel van de curator draagt de opstelling van de
bestuurder tegenover de curator nog steeds niet bij in een goede
behandeling van het faillissement. Daardoor duurt de afw ikkeling van het
faillissement langer dan in geval de bestuurder constructief zou meew erken.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend

27-03-2020
1

Nog onbekend.

18-03-2021
4

Nog onbekend.

02-06-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag
31-8-2022

02-06-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie punt 10.1.

27-03-2020
1

Zie paragraaf 10.1

15-09-2021
5

Zie paragraaf 10.1.

02-06-2022
7

Bijlagen
Bijlagen

