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Algemene gegevens
Naam onderneming
Toekomst Team B.V.

02-11-2020
1

Gegevens onderneming
Toekomst Team B.V.
Opgericht op 19 januari 2017
Zichtenburglaan 31, unit 3.09
2544 EA Den Haag

02-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel volgt dat Toekomst Team B.V.
bezighield met: vlechten van betonstaal, Algemene burgerlijke en
utiliteitsbouw en als uitzendbureau, onder de SBI-codes: 43992, 4120 en
78201.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

02-11-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de ontvangen financiële gegevens van TSE Netherlands B.V. in
onderzoek.

02-11-2020
1

De curator heeft de ontvangen financiële gegevens van TSE Netherlands B.V. in
onderzoek. De financiële gegevens zijn daarin - ten dele - gefragmenteerd
opgenomen.

02-02-2021
2

De financiële gegevens en resultaten zijn niet (afdoende) uit de overgelegde
stukken op te maken. De curator heeft daarover nadere vragen aan de
bestuurder en zijn voormalig boekhouder gesteld, en is in afw achting van de
antw oorden.

06-08-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
De bestuurder van Toekomst Team B.V. heeft verklaard dat er nimmer
personeel in dienst is gew eest bij de onderneming.

Toelichting
In de verslagsperiode heeft zich een (gemachtigde van een) voormalig
medew erker gemeld, met een vordering uit hoofde van achterstallig salaris. De
curator doet daarnaar nader onderzoek.

02-11-2020
1

02-02-2021
2

Boedelsaldo
€ 8.000,00

Verslagperiode

07-05-2021
3

Verslagperiode
van
29-9-2020

02-11-2020
1

t/m
2-11-2020
van
2-11-2020

02-02-2021
2

t/m
2-2-2021
van
3-2-2021

07-05-2021
3

t/m
7-5-2021
van
8-6-2021

06-08-2021
4

t/m
6-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 0 min

2

68 uur 30 min

3

34 uur 12 min

4

6 uur 24 min

5

5 uur 18 min

totaal

146 uur 24 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft zich in de eerste verslagperiode voornamelijk bezig gehouden
met: inventarisatie; contact met de bestuurder en het in kaart brengen
(crediteuren)positie.
Dit openbaar verslag en (eventueel) tussentijds financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in het openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder meer 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 en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.
De hierboven gemelde uren zien op de door de curator (en zijn collega's)
bestede tijd gedurende de eerste verslagperiode (zie aangehechte
urenverantw oording).

02-11-2020
1

De curator heeft zich in de tw eede verslagperiode voornamelijk bezig
gehouden met: nadere inventarisatie; het verder in kaart brengen
(crediteuren)positie en het rechtmatigheidsonderzoek.

02-02-2021
2

Dit openbaar verslag en (eventueel) tussentijds financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in het openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder meer 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 en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.
De hierboven gemelde uren zien op de door de curator (en zijn collega's)
bestede tijd gedurende de eerste verslagperiode (zie aangehechte
urenverantw oording).
De curator heeft zich in de verslagperiode voornamelijk bezig gehouden met de
(crediteuren)positie en het rechtmatigheidsonderzoek.

07-05-2021
3

Dit openbaar verslag en (eventueel) tussentijds financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in het openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder meer 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 en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.
De hierboven gemelde uren zien op de door de curator (en zijn collega's)
bestede tijd gedurende de eerste verslagperiode (zie aangehechte
urenverantw oording).
De curator heeft zich in de verslagperiode voornamelijk bezig gehouden met
het rechtmatigheidsonderzoek.
Dit openbaar verslag en (eventueel) tussentijds financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in het openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder meer 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 en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.
De hierboven gemelde uren zien op de door de curator (en zijn collega's)
bestede tijd gedurende de eerste verslagperiode (zie aangehechte
urenverantw oording).

06-08-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De enig aandeelhouder en bestuurder van Toekomst Team B.V. is sinds de
oprichting van de onderneming (19 januari 2017) de heer Güler.

02-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

02-11-2020
1

Niet van toepassing.

07-05-2021
3

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend met (door)lopende verzekeringen.

02-11-2020
1

Vooralsnog niet van toepassing.

07-05-2021
3

Er zijn de curator geen doorlopende verzekeringen bekend (gew orden).

06-08-2021
4

1.4 Huur
De bestuurder heeft verklaard dat alle huurverplichtingen voorafgaand aan het
faillissement zijn geëindigd. De curator heeft het eindigen van de
huurovereenkomst(en) in onderzoek.

02-11-2020
1

Gedurende de tw eede verslagperiode w erd de curator bekend met een
(door)lopende huurovereenkomst. De huurovereenkomst is - met toestemming
van de rechter-commissaris - opgezegd. In overleg met de verhuurder is de
huurovereenkomst per direct geëindigd.

02-02-2021
2

De doorlopende huurovereenkomsten zijn, voor zover bekend, opgezegd en
beëindigd.

07-05-2021
3

De doorlopende huurovereenkomsten zijn opgezegd en beëindigd.

06-08-2021
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft verklaard dat de opdrachten en w erkzaamheden van de
onderneming - mede door de Covid19-uitbraak - terugliepen. Met de
gegenereerde kosten konden de (vaste) lasten niet langer w orden betaald.

02-11-2020
1

De curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
De door de bestuurder genoemde oorzaak van het faillissement komt de
curator niet onaannemelijk voor. De curator doet nader onderzoek naar de
voornaamste oorzaak van het faillissement.

07-05-2021
3

De door de bestuurder genoemde oorzaak van het faillissement komt de
curator op dit moment het meest aannemelijk voor.

06-08-2021
4

Mede debet aan het faillissement w as de 'ambitie' van de bestuurder om
relatief grote opdrachten aan te nemen. De onderneming bleek enkele keren
niet in staat deze uit te voeren, w aardoor zij de opdracht moest teruggeven.
Dit heeft tot verliezen geleid.

18-11-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
De bestuurder van Toekomst Team B.V. heeft verklaard dat er nimmer
personeel in dienst is gew eest bij de onderneming.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

02-11-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De bestuurder van Toekomst Team B.V. heeft verklaard dat er nimmer
personeel in dienst is gew eest bij de onderneming.

Toelichting
In de verslagsperiode heeft zich een voormalig medew erker gemeld, met een
vordering uit hoofde van achterstallig salaris. De curator doet daarnaar nader
onderzoek.

Toelichting
Vooralsnog komt de curator tot de conclusie dat er bij Toekomst Team B.V.
geen sprake is gew eest van w erknemers/w erknemers c.q.
arbeidsovereenkomsten.
Personeelsleden
0

02-11-2020
1

02-02-2021
2

07-05-2021
3

06-08-2021
4

Toelichting
De curator concludeert dat er bij Toekomst Team B.V. geen sprake is gew eest
van w erknemers/w erknemers c.q. arbeidsovereenkomsten.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg bestuurder.

02-11-2020
1

Nader onderzoek, bestuderen overgelegde administratie en overleg
bestuurder.

02-02-2021
2

Nader onderzoek.

07-05-2021
3

Vooralsnog afgerond, behouden nieuw e informatie.

06-08-2021
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

02-11-2020
1

De onderneming heeft nimmer onroerend goed in eigendom verkregen.

06-08-2021
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

02-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bestuurder heeft verklaard dat er geen bedrijfsmiddelen (meer) zijn. De
onderneming zou geen voorraden hebben, en enkel specifiek inkopen voor een
project. De benodigde gereedschappen w erden door de onderneming
ingehuurde w erklieden zelf meegenomen. De curator heeft e.e.a. in onderzoek.

02-11-2020
1

De curator concludeert dat er geen bedrijfsmiddelen (meer) zijn.

07-05-2021
3

De onderneming hield geen voorraden aan, en kocht enkel specifiek in voor
een (aanstaand) project. De benodigde gereedschappen w erden door de
onderneming ingehuurde w erklieden zelf meegenomen en/of geleend of
gehuurd. De curator concludeert dat er geen bedrijfsmiddelen (meer) zijn.

06-08-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(vooralsnog) Niet van toepassing.

02-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nader onderzoek, overleg bestuurder, bestuderen administratie.

02-11-2020
1

De curator heeft - tot op heden - geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

02-02-2021
2

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

07-05-2021
3

De onderneming hield geen voorraden aan, en kocht enkel specifiek in voor
een (aanstaand) project. De benodigde gereedschappen w erden door de
onderneming ingehuurde w erklieden zelf meegenomen en/of geleend of
gehuurd. De curator concludeert dat er geen bedrijfsmiddelen (meer) zijn.

06-08-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurder heeft verklaard dat er geen voorraden en onderhanden w erk
(meer) is. De curator heeft dat in onderzoek.

02-11-2020
1

De curator komt tot de (voorlopige) conclusie dat er geen voorraden en/of
onderhanden w erk (meer) is.

02-02-2021
2

De onderneming hield geen voorraden aan, en kocht enkel specifiek in voor
een (aanstaand) project. Dergelijke aanstaande projecten w aren er ten tijde
van het uitspreken van het faillissement niet, noch in het vooruitzicht.

06-08-2021
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nader onderzoek, overleg bestuurder, bestuderen administratie.

02-11-2020
1

Nader bestuderen administratie.

02-02-2021
2

De curator komt tot de conclusie dat er geen voorraden en/of onderhanden
w erk (meer) is.

06-08-2021
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Mercedes-Benz AMG GTs
totaal

Toelichting andere activa
De curator heeft in het faillissement een geleased voertuig aangetroffen,
zijnde een Mercedes-Benz AMG GTs. Na taxatie van het voertuig, overleg met
de leasemaatschappij en contact met enkele (potentiële) opkopers, heeft de
curator het voertuig aan de leasemaatschappij teruggegeven.

02-11-2020
1

Uit een overzicht van de RDW blijkt dat de onderneming tot (kort) voor het
faillissement nog een tw eetal voertuigen in bezit had. De curator doet naar die
voertuigen nader onderzoek.
Na overleg met de leasemaatschappij en afstemming met de rechtercommissaris, heeft de curator de (door)lopende leaseovereenkomst
overgedragen op de (voormalig-)bestuurder.

02-02-2021
2

De bestuurder heeft tot op heden in totaal € 8.000 betaald voor de overname
van de leaseovereenkomst ter vergoeding van de door failliet betaalde
(lease)termijnen. Het restant van de overeengekomen betaling betaalt de
bestuurder op korte termijn.

07-05-2021
3

De (betalings)regeling is door de bestuurder volledig nagekomen.

06-08-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nader onderzoek, overleg bestuurder, bestuderen administratie.

02-11-2020
1

Vooralsnog afgerond, behoudens nieuw e informatie.

06-08-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft verklaard dat er geen debiteuren zijn. De curator heeft
dat in onderzoek.

02-11-2020
1

Na bestuderen van de overgelegde administratie, komt de curator tot de
(voorlopige) conclusie dat er geen debiteuren zijn.

02-02-2021
2

De curator concludeert dat er geen debiteuren zijn.

07-05-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nader onderzoek, bestuderen administratie en overleg bestuurder.

02-11-2020
1

(vooralsnog) afgerond.

07-05-2021
3

Afgerond.

06-08-2021
4

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

5.2 Leasecontracten

02-11-2020
1

5.2 Leasecontracten
De curator heeft in het faillissement een geleased voertuig aangetroffen,
zijnde een Mercedes-Benz AMG GTs. Het voertuig is ten tijde van het indienen
van dit verslag aan de betreffende leasemaatschappij geretourneerd.

02-11-2020
1

Zie onder punt 3.8.

02-02-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog niet van toepassing.

02-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog niet van toepassing.

02-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog niet van toepassing.

02-11-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

02-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

02-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

02-11-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Nader onderzoek, overleg bestuurder, bestuderen administratie.

02-11-2020
1

(vooralsnog) afgerond.

07-05-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vooralsnog niet van toepassing.

02-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Vooralsnog niet van toepassing.

02-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming is reeds voorafgaand aan het faillissement (feitelijk) gestaakt.
Een doorstart is daarmee, zeer w aarschijnlijk, niet mogelijk.

02-11-2020
1

De onderneming is reeds voorafgaand aan het faillissement (feitelijk) gestaakt.
Een doorstart is niet mogelijk gebleken.

02-02-2021
2

6.5 Verantwoording
Vooralsnog niet van toepassing.

02-11-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgerond.

02-02-2021
2

De onderneming is reeds voorafgaand aan het faillissement (feitelijk) gestaakt.
Een doorstart is niet mogelijk gebleken.

07-05-2021
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft inmiddels de administratie van de onderneming ontvangen.
Op het eerste oog lijkt de overgelegde administratie volledig. De curator heeft
de overgelegde administratie in onderzoek.

02-11-2020
1

De curator heeft de overgelegde administratie in (nader) onderzoek.

02-02-2021
2

De curator komt tot de conclusie dat niet (volledig) aan de boekhoudplicht is
voldaan.

06-08-2021
4

De curator heeft de volledige administratie van gefailleerde ontvangen (25
ordners). Dit zijn aan- en verkoopfacturen, belastingaangiftes,
accountantsstukken, bankafschriften, offertes, enz.
Er is geen digitale administratie. De curator beschikt dus niet over
grootboekkaarten, e.d.
Er zijn geen w inst- en verliesrekeningen opgesteld. Er is slechts een balans
over 2017 bekend, die is gedeponeerd bij het Handelsregister.
Uit de administratie is derhalve niet op eenvoudige w ijze af te leiden w at de
rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn.

18-11-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit de gegevens uit de Kamer van Koophandel volgt dat de jaarrekening over
het boekjaar 2017 is gedeponeerd op 31 oktober 2018.

02-11-2020
1

Op de faillissementsdatum - 29 september 2020 - had in elk geval ook de
jaarrekeningen 2018 gedeponeerd moeten zijn. Hier is niet aan voldaan.

18-11-2021
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

02-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.
Nee

02-11-2020
1

07-05-2021
3

06-08-2021
4

Toelichting
Vooralsnog heeft de curator geen aanw ijzingen dat sprake is (gew eest) van
onbehoorlijk bestuur.
Nee
Toelichting
Er is een uitvoerige administratie, vooral bestaande uit facturen,
bankafschriften, contracten, enz. De boekhouding w erd w ekelijks gedaan
door een externe boekhouder. Het is w at houtje-touw tje, en er ontbreekt
een digitale administratie. Ook is de jaarrekening 2018 niet gedeponeerd,
w aar dat w el had gemoeten.
Ook over de oorzaak van het faillissement zou je de bestuurder w ellicht
enige verw ijten kunnen maken. Hij heeft te veel hooi op zijn vork genomen
door opdrachten aan te nemen die hij niet aankon (te veel w erk), w aardoor
Toekomst Team ZZP'ers moest inhuren die meer kostten dan ze opleverden.
Dit heeft tot verliezen geleid. De bestuurder zag dat w el, maar dacht dit met
nieuw e projecten goed te kunnen maken, w aarmee hij zich aan dezelfde
steen stootte.
De bestuurder is 33 jaar oud. Hij heeft nooit kw ade bedoelingen gehad. Hij
komt over als een eerlijke, rustige, goedbedoelende jongeman, die zich erg
schuldig voelt over het faillissement. Hij trekt het zich erg aan dat er
onbetaalde schulden zijn, en heeft in een poging om het faillissement van
Toekomst Team te voorkomen ook vele schuldeisers betaald uit eigen zak.
Dat lukte op een gegeven moment niet meer.
Hij is momenteel als eenmanszaak / ZZP'er aan het w erk, en heeft zijn lesje
geleerd (zegt hij ook zelf). Er zou mogelijkerw ijs een tijdrovende en
kostenbare poging gedaan kunnen w orden hem aansprakelijk te stellen,
maar de vraag is of dat uberhaupt iets oplevert. Het zou bovendien het leven
van de bestuurder zelf grote schade toebrengen, w at niet het juiste lijkt om
te doen (toch ook altijd een afw eging die je als curator moet maken).
Daar komt bij dat de schuldenlast van Toekomst Team is te overzien.
W elisw aar heeft de belastingdienst een grote vordering ingediend, maar die
bestaat vrijw el geheel uit een ambtshalve aanslag VPB. Die is ten onrechte,
en daar zou ik bezw aar tegen kunnen / moeten maken. De grootste
schuldeiser is JS Bemiddeling (€ 90.000,-), maar zij is intussen voldaan door
haar kredietverzekeraar.
De curator heeft het vorenstaande overlegd met de rechter-commissaris.
Besloten is om niet tot aansprakelijkstelling van de bestuurder over te gaan,
zodat tot opheffing van het faillissement kan w orden overgegaan.

7.6 Paulianeus handelen

18-11-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-11-2020
1

Nee

06-08-2021
4

Toelichting
Vooralsnog heeft de curator geen aanw ijzingen dat sprake is (gew eest) van
Paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

02-11-2020
1

De curator verw acht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende
verslagperiode af te ronden.

06-08-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek en bestuderen administratie.

02-11-2020
1

Nader onderzoek administratie.

07-05-2021
3

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

06-08-2021
4

onderzoek administratie
overleg bestuurder en rechter-commissaris.

18-11-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

02-11-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 678.877,65

02-11-2020
1

€ 697.801,65

02-02-2021
2

Toelichting
De belastingschuld bestaat uit een aantal aanslagen Omzetbelasting en
Loonheffing. De grootste post is echter een ambtshalve aanslag VPB van €
629.216,-. De bestuurder heeft daarover verklaard dat deze aanslag
ambtshalve is opgelegd doordat niet tijdig aangifte is gedaan, en de
belastingdienst de omzet en w inst van de onderneming veel te hoog heeft
ingeschat.
De curator zal bezw aar instellen tegen deze aanslag, en de fiscus verzoeken
deze terug te draaien voor zover mogelijk.

18-11-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

Toelichting
Niet van toepassing.

02-11-2020
1

06-08-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

Toelichting
Niet van toepassing.

02-11-2020
1

06-08-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

02-11-2020
1

8

02-02-2021
2

12

07-05-2021
3

13

06-08-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 15.043,96

02-11-2020
1

€ 126.539,35

02-02-2021
2

€ 156.475,63

07-05-2021
3

€ 164.677,33

06-08-2021
4

Toelichting
Er heeft zich een schuldeiser gemeld met een vordering tot vergoeding van
letselschade als gevolg van een 'gew eldsincident' op een w erk in 2018,
veroorzaakt door een onderaannemer (ZZP'er) van Toekomst Team. De
omvang van de schade is niet bekend.

18-11-2021
5

Toekomst Team had een aansprakelijkheidsverzekering bij Nationale
Nederlanden (NN). De curator heeft de schade daar gemeld. NN heeft dekking
onder de polis afgew ezen, omdat de onderaannemer geen w erknemer van
Toekomst Team w as, en omdat sprake zou zijn gew eest van opzet
(uitsluiting van dekking). De curator heeft de advocaat van de schuldeisers in
rechtstreeks contact gebracht met NN, zodat zij onderling deze discussie
kunnen afw ikkelen.
Er is geen sprake van een directe actie van de schuldeiser jegens de
verzekeraard, zodat in afw achting van dit overleg nog niet tot afw ikkeling
van het faillissement kan w orden overgegaan.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

02-11-2020
1

Vooralsnog onbekend.

07-05-2021
3

Vooralsnog onbekend.

06-08-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, bestuderen administratie.

02-11-2020
1

Verw erken (eventueel) inkomende vorderingen.

07-05-2021
3

correspondentie met advocaat van schuldeiser
correspondentie met verzekeraar
bespreking met bestuurder
bericht aan rechter-commissaris

18-11-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
(vooralsnog) Niet van toepassing.

02-11-2020
1

De curator is niet bekend met procedures.

06-08-2021
4

9.2 Aard procedures
(vooralsnog) Niet van toepassing.

02-11-2020
1

9.3 Stand procedures
(vooralsnog) Niet van toepassing.

02-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
(vooralsnog) Niet van toepassing.

02-11-2020
1

(vooralsnog) afgerond.

07-05-2021
3

Afgerond.

06-08-2021
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nader onderzoek administratie, nader onderzoek bedrijfsmiddelen (en w ijze
van bedrijfsvoering), nader in kaart brengen van (eventuele debiteuren-) en
crediteurenpositie.

02-11-2020
1

Nader onderzoek administratie, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek, overleg
bestuurder.

02-02-2021
2

Uitvoeren / afronden rechtmatigheidsonderzoek.

07-05-2021
3

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

06-08-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog niet bekend.

02-11-2020
1

De curator verw acht in de komende periode het rechtmatigheidsonderzoek af
te ronden, en nadien de afw ikkeling van het faillissement in gang te zetten.

06-08-2021
4

Afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van het overleg tussen de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Toekomst Team en het slachtoffer van het
gew eldsincident (zie hoofdstuk 8).

18-11-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
1-2-2022

18-11-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Nader onderzoek (zie hierboven).

02-11-2020
1

Verslaglegging; bericht aan rechter-commissaris.

18-11-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

