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Algemene gegevens
Naam onderneming
Tornante Trainingen B.V. (hierna te noemen ‘Tornante’). (1)

23-08-2018
1

Gegevens onderneming
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd te Rotterdam en onder meer kantoorhoudende te (3036 GK)
Rotterdam aan de 1e Pijnackerstraat 64, KvK-nummer: 52484394. (1)

23-08-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgave van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en
voortvloeiend uit de akte van oprichting bestonden de activiteiten van de
onderneming uit het verrichten van inburgeringstrajecten, Nederlandse
taaltrajecten en trainingen voor het verbeteren van de rekenvaardigheid. (1)

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.698.640,00

€ 66.644,00

€ 272.102,00

2016

€ 1.674.080,00

€ -93.520,00

€ 443.758,00

2017

€ 1.793.491,00

€ -264.357,00

€ 413.880,00

2018

€ 562.736,00

€ -161.599,00

€ 264.372,00

Toelichting financiële gegevens

23-08-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande financiële gegevens blijken uit de administratie van Tornante.
Het jaar 2018 betreft de administratie die is bijgew erkt tot en met 31 mei
2018. (1)

23-08-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

23-08-2018
1

Toelichting
Per datum faillissement.

Boedelsaldo
€ 49.828,93

23-08-2018
1

€ 16.543,52

23-11-2018
2

€ 31.593,60

22-02-2019
3

€ 100.965,33

22-05-2019
4

€ 100.005,96

22-08-2019
5

€ 101.874,98

21-11-2019
6

€ 56.360,35

21-02-2020
7

€ 43.044,79

21-05-2020
8

€ 68.646,93

20-08-2020
9

€ 68.649,93

19-11-2020
10

Verslagperiode
van
24-7-2018

23-08-2018
1

t/m
23-8-2018
van
24-8-2018

23-11-2018
2

t/m
23-11-2018
van
24-11-2018

22-02-2019
3

t/m
22-2-2019
van
23-2-2019

22-05-2019
4

t/m
22-5-2019
van
23-5-2019

22-08-2019
5

t/m
22-8-2019
van
23-8-2019

21-11-2019
6

t/m
21-11-2019
van
22-11-2019

21-02-2020
7

t/m
21-2-2020
van
22-2-2020

21-05-2020
8

t/m
21-5-2020
van
22-5-2020

20-08-2020
9

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020
t/m
19-11-2020

Bestede uren

19-11-2020
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

123 uur 29 min

2

100 uur 22 min

3

44 uur 0 min

4

42 uur 24 min

5

16 uur 30 min

6

19 uur 48 min

7

26 uur 18 min

8

11 uur 54 min

9

15 uur 18 min

10

16 uur 42 min

totaal

416 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Indien gedurende deze verslagperiode ten aanzien van een bepaald
onderw erp w erkzaamheden door de curator zijn verricht, dan kunt u dat in de
paragrafen terugvinden onder “w erkzaamheden”.

23-08-2018
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De inhoud van dit verslag is tot stand gekomen op basis van de eerste
bevindingen van de curator. Aan de inhoud van dit verslag kunnen door derden
geen rechten w orden ontleend. (1)
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich voornamelijk bezig
gehouden met de veiling van de activa, de afw ikkeling van de vragen van de
personen die cursussen volgde bij Tornante en een discussie met het DUO
omtrent de door het DUO namens de cursisten betaalde facturen. (2)

23-11-2018
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In de afgelopen periode heeft de curator zich voornamelijk bezig gehouden
met discussie met het DUO omtrent de door het DUO namens de cursisten
betaalde facturen en de verkoop van de activa van Tornante. (3)

22-02-2019
3

In de afgelopen periode heeft de curator de bovenstaande discussie met het
DUO afgerond en heeft hij w erkzaamheden verricht met betrekking tot het
rechtmatigheidsonderzoek. (4)

22-05-2019
4

De afgelopen verslagperiode heeft de curator w erkzaamheden verricht met
betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek en heeft hij in dezen diverse
gesprekken gevoerd. (5)

22-08-2019
5

De afgelopen verslagperiode heeft de curator w erkzaamheden diverse
gesprekken gevoerd met betrokken partijen in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek en heeft hij in diverse gesprekken gevoerd. (6)

21-11-2019
6

De afgelopen verslagperiode heeft de curator w erkzaamheden verricht met
betrekking tot de afw ikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek. (8)

21-05-2020
8

De afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn w erkzaamheden in het
kader van de rechtmatigheid afgerond. (9)

20-08-2020
9

De afgelopen verslagperiode heeft de curator w erkzaamheden verricht in het
kader van de boedelcrediteuren. (10)

19-11-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Tornante is opgericht bij notariële akte van 30 maart 2011. Als bestuurder en
enig aandeelhouder staat ingeschreven Tornado Management Holding B.V.
(KvK-nummer: 52483940). Als bestuurders van Tornado Management Holding
B.V. (en daarmee als middellijk bestuurders van Tornante) staan ingeschreven
de heer W .J. de Kievit en mevrouw R.C. Trum. (1)

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Tornante w as – nadat conservatoir (derden)beslag w as gelegd – door één van
haar schuldeisers in rechte betrokken. De schuldeiser had zijn inleidende
dagvaarding aangebracht. Tornante w as (nog) niet verschenen in die
procedure. De curator heeft de rechtbank geïnformeerd over het faillissement
van Tornante met vermelding dat de procedure op grond van artikel 29 Fw
(ambtshalve) moet w orden geschorst, aangezien de procedure betrekking had
op voldoening van een verbintenis uit de boedel. Desondanks heeft de
Rechtbank Rotterdam op 15 augustus 2018 een verstekvonnis gew ezen,
w aarin Tornante (onder meer) is veroordeeld tot betaling van de hoofdsom ad
EUR 310.000, vermeerderd met de overeengekomen rente van 5,9% per jaar.
(1)

23-08-2018
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1.3 Verzekeringen
Tornante w as betrokken bij diverse lopende verzekeringsovereenkomsten.
Indien en voor zover daar geen belang meer bij is, zal de curator de
verzekeraars berichten dat de lopende verzekeringsovereenkomsten niet
gestand zullen w orden gedaan, zodat de verzekeraars kunnen overgaan tot
ontbinding/opzegging van de verzekeringsovereenkomsten. (1)

23-08-2018
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1.4 Huur
Tornante is betrokken bij een vijftal huurovereenkomsten. Het betreft de huur
van de volgende vestigingen:
- J.C. van Markenlaan 3, (2285 VL) Rijsw ijk;
- 1e Pijnackerstraat 64, (3036 GK) Rotterdam;
- Palladiostraat 13, (3066 AH) Rotterdam.
- Riederlaan 200, (3074 CL) Rotterdam;
- Abel Tasmanlaan 78, (3133 AB) Vlaardingen.
De curator heeft op grond van artikel 39 Fw en met machtiging van de rechtercommissaris de huurovereenkomsten – met inachtneming van de korst
mogelijke opzegtermijn – opgezegd. Gedurende de komende verslagperiode
zullen de vestigingen van Tornante w orden ontruimd, w aarna de curator de
vestigingen kan opleveren aan de verhuurders. (1)

23-08-2018
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De vijf vestigingen zijn in de afgelopen periode ontruimd en opgeleverd aan de
betreffende verhuurders. De overeenkomsten zijn ondertussen dan ook
beëindigd. Enkele verhuurders hebben reeds hun (boedel)vordering aan de
curator kenbaar gemaakt.(2)

23-11-2018
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1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders van Tornante hebben over de oorzaken van het faillissement
het volgende verklaard:

23-08-2018
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Tornante w as/is een MBO-erkende onderw ijsinstelling en specialist op het
gebied van inburgeringstrajecten, Nederlandse taaltrajecten en trainingen
voor het verbeteren van de rekenvaardigheid. Tornante beschikte over het
zogenaamde ‘Blik op W erk’-keurmerk en Tornante w as ISO-gecertificeerd. Met
het Blik op W erk-keurmerk kunnen cursisten van Tornante een lening
aanvragen bij DUO.
De bestuurders hebben geconstateerd dat de aantallen cursisten de afgelopen
jaren is afgenomen. Dat is het gevolg van het (tw ee jaar geleden) ingevoerde
aspirant Blik op W erk-keurmerk, w at het voor andere onderw ijsinstellingen
mogelijk maakte om concurrerende w erkzaamheden te verrichten. Het aanbod
aan onderw ijsinstellingen is aldus toegenomen, hetgeen ertoe heeft geleid dat
grote(re) aantallen cursisten zijn overgestapt naar een ander
onderw ijsinstelling. In dat kader hebben de bestuurders opgemerkt dat de
introductie van het aspirant Blik op W erk-keurmerk ook heeft geleid tot een
toename aan fraudeleuze praktijken in deze branche. Niet alle nieuw e
onderw ijsinstellingen zouden het belang van de cursisten voorop hebben
gesteld.
Gezien de teruglopende aantallen cursisten hebben de bestuurders van
Tornante in april 2018 onderzoek gedaan naar reorganisatieplannen.
Onderdeel daarvan w as het aantrekken van externe financieringen en het
(verder) terugbrengen van de operationele kosten (onder meer door afscheid
te nemen van de vestiging te Rijsw ijk). Echter, nog voordat de reorganisatie
definitief kon w orden doorgevoerd heeft één van de schuldeisers ten laste van
Tornante conservatoir derdenbeslag gelegd op de zakelijke rekening van
Tornante en onder één van de debiteuren van Tornante. Tornante heeft
getracht tot een oplossing te komen met deze schuldeiser, maar dat heeft niet
mogen baten. Tornante is als gevolg van het conservatoire beslag onmiddellijk
in liquiditeitsproblemen komen te verkeren. De bestuurders zagen geen
andere uitw eg dan het aanvragen van het faillissement met als doel/w ens om
na het faillissement een doorstart zien te realiseren. De bestuurders hebben
gew acht met het aanvragen van het eigen faillissement totdat de
zomervakantie w as begonnen, zodat de cursisten van Tornante in ieder geval
tot aan de zomervakantie de cursussen konden volgen. Het faillissement van
Tornante is uiteindelijk op 12 juli 2018 aangevraagd en tijdens de behandeling
op 24 juli 2018 uitgesproken. (1)
De curator heeft de verklaring van de bestuurders van Tornante nog in
onderzoek. (2)

23-11-2018
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Uit het onderzoek van de curator zijn geen andere belangrijke oorzaken van
het faillissement naar voren gekomen dan hetgeen de bestuurders van
Tornante aan de curator hebben verklaard. Vanw ege de omvang van de
schuldenlast acht de curator het onzeker of een reorganisatie van de
bedrijfsvoering van Tornante succesvol zou zijn gebleken. (9)

20-08-2020
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

23-08-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

23-08-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-7-2018

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft op grond van artikel 40 Fw met machtiging van de rechtercommissaris de lopende arbeidsovereenkomsten opgezegd en een
intakegesprek georganiseerd met het UW V. (1)

23-08-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Blijkens onderzoek in het kadaster had Tornante op datum faillissement geen
onroerende zaken in eigendom. (1)

23-08-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzoek gedaan in het Kadaster. (1)

3.3 Bedrijfsmiddelen

23-08-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris
Lesmateriaal
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op datum faillissement heeft de curator een aanzienlijke hoeveel (verouderd)
kantoorinventaris en lesmateriaal aangetroffen. Op de bedrijfsmiddelen rusten
geen pandrechten van derden. De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten
taxeren door NTAB. Vervolgens heeft de curator getracht de bedrijfsmiddelen
door middel van een doorstart te verkopen, hetgeen niet is gelukt (zie voor
een nadere toelichting over het onderzochte doorstarttraject hoofdstuk 6 van
dit verslag). Op dit moment heeft de curator contact met een veilingbureau. De
bedrijfsmiddelen zullen naar alle w aarschijnlijkheid middels een openbare
veiling te gelde w orden gemaakt. De curator zal hierover in een volgend
verslag nader berichten. (1)

23-08-2018
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De bedrijfsmiddelen zijn door NTAB getaxeerd op een bedrag van EUR 20.875.
De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten veilen door Troostw ijk Auctions B.V.
(hierna te noemen: “Troostw ijk”) De afgelopen verslagperiode heeft Troostw ijk
de veiling en oplevering georganiseerd, w elke thans is afgerond. De veiling
heeft plaatsgevonden door de verkoop van de activa in 112 verschillende
kavels. Op negen van de 112 kavels is geen bieding uitgebracht. Deze activa is
door de curator aan de verhuurder van het betreffende pand geschonken. De
verkochte kavels betreffen vooral tafels, stoelen, kasten en andersoortige
bodemzaken. De kavels zijn in totaal geveild voor een bedrag van EUR 11.159.
Enkele van deze kavels zijn niet opgehaald door de koper, dan w el niet
betaald (en dus ook niet opgehaald). De definitieve veilingopbrengst van de
bedrijfsmiddelen van Tornante bedraagt EUR 10.784. Er is door de curator met
Troostw ijk een commissie afgesproken van de gerealiseerde hameromzet van
10%, hetgeen neerkomt op EUR 1.078,40. Ook zijn er door Troostw ijk extra
kosten moeten maken voor een sleutelmaker ten bedrage van EUR 247,90,
w elke ook ten laste van de verkoopopbrengst zijn gebracht. De door de boedel
gerealiseerde opbrengst voor de bedrijfsmiddelen bedraagt derhalve EUR
9.457,70 exclusief BTW . (2)

23-11-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw oefent de curator mede de
rechten van de Belastingdienst uit die haar op grond van het bepaalde in
artikel 21 lid 2 Invorderingsw et (het bodemvoorrecht) toekomen. De curator is
er reeds mee bekend dat sprake is van een fiscale schuld die de
Belastingdienst in het faillissement zal indienen. Vooralsnog blijkt niet van
pandrechten op bodemzaken. Mocht daarvan alsnog sprake zijn, dan zal de
verkoopopbrengst voor de bodemzaken w orden gereserveerd en door de
curator in ontvangst genomen. (1)

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

23-08-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren en de curator heeft
getracht de bedrijfsmiddelen middels een doorstart te verkopen. Dat laatste is
niet gelukt, zodat de curator op dit moment andere w ijze van verkoop in
onderzoek heeft. (1)

23-08-2018
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De curator heeft de spullen laten veilen door Troostw ijk Auctions B.V. Hiertoe
heeft hij diverse malen contact gehad met Troostw ijk en hier w erkzaamheden
hiermee verband houdend verricht. (2)

23-11-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Cursusmateriaal
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een zeer beperkte voorraad aan cursusmateriaal
aangetroffen. Deze voorraad zou bij een doorstart enige w aarde hebben
kunnen vertegenw oordigen, maar nu een doorstart is uitgesloten verw acht de
curator dat de voorraad geen w aarde meer vertegenw oordigt. De curator zal
trachten de voorraad tezamen met de bedrijfsmiddelen te gelde te maken. (1)

23-08-2018
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Het is voor de curator – temeer gezien het gebrek aan w aarde en aangezien
er geen pandrechten op rusten – niet opportuun om een onderscheid te
maken tussen de bedrijfsmiddelen en de “voorraden” in de zin van het
cursusmateriaal. Overige voorraad is niet door de curator aangetroffen. De
curator verw ijst dan ook naar hetgeen hij reeds onder “bedrijfsmiddelen”
uiteen heeft gezet. (2)

23-11-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de voorraad (tezamen met de bedrijfsmiddelen) laten taxeren.
(1)

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voertuigen (2x)
totaal

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
Op naam van Tornante staan tw ee voertuigen geregistreerd. Het betreft een
Ford Galaxy (bouw jaar: 2016) en een Alfa Romeo Mito (bouw jaar: 2013). De
Ford Galaxy w ordt geleased (financial lease), w aarbij nog een schuld aan de
lessor van circa EUR 13.000 bestaat. Het volledige eigendom van de Alfa
Romeo Mito rust bij Tornante. De curator zal – in overleg met de lessor van de
Ford Galaxy – de voertuigen te gelde maken. (1)

23-08-2018
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De tw ee auto’s zijn ook namens de curator geveild door Troostw ijk. Hierover
heeft de curator afspraken gemaakt met het bedrijf dat de Ford Galaxy aan
Tornante leasete, inhoudende dat zij met voorrang uit de opbrengst van de
auto zou w orden voldaan. De auto’s zijn inmiddels geveild voor EUR 19.500 (de
Ford Galaxy) en EUR 5.500 (de Alfa Romeo Mito). De opbrengst is nog niet door
Troostw ijk geïnd, en dus ook nog niet op de boedelrekening ontvangen. (2)

23-11-2018
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De afgelopen periode is er door de curator zijn gedeelte van de
bovengenoemde bedragen ontvangen, ten bedrage van in totaal EUR
14.165,78. De lessor van de Ford Galaxy is volledig uit de opbrengst van deze
auto voldaan. (3)

22-02-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft de tw ee voertuigen laten taxeren en overleg gevoerd met de
lessor. (1)

23-08-2018
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De curator heeft overleg gevoerd met de lessor en overleg gevoerd met
Troostw ijk over de veiling. (2)

23-11-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vordering DUO

€ 216.209,60

W aarborgsommen

€ 37.749,00

Rekening-courant gelieerde
vennootschappen

€ 47.166,00

totaal

€ 301.124,60

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie is gebleken van diverse vorderingen op debiteuren van
Tornante. Eén van de schuldeisers van Tornante heeft zich op het standpunt
gesteld dat zij ter meerdere zekerheid een eerste pandrecht heeft verkregen
op de bestaande en de relatief toekomstige vordering op de debiteuren van
Tornante per 6 maart 2018. De curator heeft het pretense pandrecht deels
betw ist (te w eten het pandrecht op de relatief toekomstige vorderingen). Na
enige discussie over de inhoud en geldigheid van het pretense pandrecht van

23-08-2018
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de schuldeiser heeft de curator met goedkeuring van de rechter-commissaris
en enkel met betrekking tot de vordering op DUO een regeling met de
betrokken schuldeiser getroffen, w aarbij het geinde bedrag conform een
bepaalde verdeelsleutel zal w orden verdeeld onder de boedel en de
schuldeiser.
De grootste vordering betreft een vordering op het overheidsorgaan DUO.
Tornante factureerde periodiek lesgelden van cursisten aan DUO. Die lesgelden
w erden vervolgens door DUO betaald verw erkt in de lening die DUO aan de
cursisten heeft verstrekt voor het volgen van de cursussen bij Tornante. De
vordering op DUO per datum faillissement bedroeg EUR 216.209,60. De curator
heeft overleg gevoerd met DUO. Een deel van de lesgelden lijkt vooruit te zijn
gefactureerd (daar stonden nog geen lesuren tegenover). DUO heeft zich op
het standpunt gesteld dat zij (dat deel van) de lesgelden niet verschuldigd is.
Daarnaast stelt DUO zich op het standpunt dat sprake is van een verrekenbare
tegenvordering. De curator tracht op dit moment met DUO tot een regeling te
komen w aarbij (in ieder geval) een deel van de vordering w ordt voldaan.
Voorts heeft Tornante in het verleden ten gunste van de verhuurders van de
vijf vestigingen w aarborgsommen betaald. Gezien de huurachterstanden (de
huurpenningen over de maanden juni en juli 2018) w aren op datum
faillissement nog niet voldaan, zullen de verhuurders de w aarborgsommen
w aarschijnlijk aanw enden ter compensatie van het huurverlies. De curator zal
dit monitoren.
Tot slot blijkt uit de administratie van Tornante een tw eetal rekeningcourantvorderingen op gelieerde partijen. Het betreft een vordering op
Tornado Management Holding B.V. van EUR 12.979 en een vordering op een
derde partij van EUR 34.187. Tornado Management Holding B.V. heeft de
vordering min of meer erkend, maar stelt zich op het standpunt dat zij niet in
staat is die vordering te voldoen. De curator voert overleg met de bestuurders
over de verdere incassomaatregelen. De derde partij stelt zich op het
standpunt dat sprake is van een verrekenbare tegenvordering. De curator
heeft dat standpunt thans in onderzoek. (1)
Uit de administratie is gebleken van diverse vorderingen op debiteuren van
Tornante. Eén van de schuldeisers van Tornante heeft zich op het standpunt
gesteld dat zij ter meerdere zekerheid een eerste pandrecht heeft verkregen
op de bestaande en de relatief toekomstige vordering op de debiteuren van
Tornante per 6 maart 2018. De curator heeft het pretense pandrecht deels
betw ist (te w eten het pandrecht op de relatief toekomstige vorderingen). Na
enige discussie over de inhoud en geldigheid van het pretense pandrecht van
de schuldeiser heeft de curator met goedkeuring van de rechter-commissaris
en enkel met betrekking tot de vordering op DUO een regeling met de
betrokken schuldeiser getroffen, w aarbij het geinde bedrag conform een
bepaalde verdeelsleutel zal w orden verdeeld onder de boedel en de
schuldeiser.
De grootste vordering betreft een vordering op het overheidsorgaan DUO.
Tornante factureerde periodiek lesgelden van cursisten aan DUO. Die lesgelden
w erden vervolgens door DUO betaald verw erkt in de lening die DUO aan de
cursisten heeft verstrekt voor het volgen van de cursussen bij Tornante. De
vordering op DUO per datum faillissement bedroeg EUR 216.209,60. De curator
heeft overleg gevoerd met DUO. Een deel van de lesgelden lijkt vooruit te zijn
gefactureerd (daar stonden nog geen lesuren tegenover). DUO heeft zich op
het standpunt gesteld dat zij (dat deel van) de lesgelden niet verschuldigd is.
Daarnaast stelt DUO zich op het standpunt dat sprake is van een verrekenbare
tegenvordering. De curator tracht op dit moment met DUO tot een regeling te

23-11-2018
2

komen w aarbij (in ieder geval) een deel van de vordering w ordt voldaan.
Voorts heeft Tornante in het verleden ten gunste van de verhuurders van de
vijf vestigingen w aarborgsommen betaald. Gezien de huurachterstanden (de
huurpenningen over de maanden juni en juli 2018) w aren op datum
faillissement nog niet voldaan, zullen de verhuurders de w aarborgsommen
w aarschijnlijk aanw enden ter compensatie van het huurverlies. De curator zal
dit monitoren.
Tot slot blijkt uit de administratie van Tornante een tw eetal rekeningcourantvorderingen op gelieerde partijen. Het betreft een vordering op
Tornado Management Holding B.V. van EUR 12.979 en een vordering op een
derde partij van EUR 34.187. Tornado Management Holding B.V. heeft de
vordering min of meer erkend, maar stelt zich op het standpunt dat zij niet in
staat is die vordering te voldoen. De curator voert overleg met de bestuurders
over de verdere incassomaatregelen. De derde partij stelt zich op het
standpunt dat sprake is van een verrekenbare tegenvordering. De curator
heeft dat standpunt thans in onderzoek. (1)
Het DUO heeft betalingen op de bankrekening van Tornante verricht. De
omvang van de verschuldigdheid hiervan heeft de Curator thans in onderzoek.
Hiervoor heeft de Curator met toestemming van de rechter-commissaris een
opinie ingew onnen bij mr. C.F.W .A. Hamm. Deze opinie heeft de curator
ondertussen in onderzoek en hij zal deze overleggen aan de pandhouder en
aan het DUO voordat hij in deze discussie een definitief standpunt inneemt. (3)

22-02-2019
3

De curator heeft naar aanleiding van de opinie van mr. Hamm een voorstel
gedaan aan het DUO en aan de pandhouder, in overeenstemming met de
opinie. Deze beide partijen hebben aangegeven met dit voorstel akkoord te
kunnen gaan. De curator heeft de gelden vervolgens overeenkomstig
behandeld. (4)

22-05-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de vorderingen op de debiteuren van Tornante inzichtelijk
gemaakt, overleg gevoerd met de pretense pandhouder en de rechtercommissaris en gecorrespondeerd met de debiteuren (w aaronder DUO). (1)

23-08-2018
1

De curator heeft diverse malen overleg gevoerd met het DUO, alsmede met de
pandhouder en de gelieerde partijen op w ie er rekening-courantvorderingen
zijn. (2)

23-11-2018
2

De curator heeft diverse malen overleg gevoerd met het DUO, heeft onderzoek
gedaan naar de kw alificatie van de verrichte betalingen en heeft een opinie
ingew onnen van mr. C.F.W .A. Hamm. (3)

22-02-2019
3

De curator heeft overleg gevoerd met DUO, de pandhouder en mr. Hamm.
Vervolgens heeft hij het geld overeenkomstig behandeld. De w erkzaamheden
van de curator zijn in deze afgerond. (4)

22-05-2019
4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

23-08-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Tornante houdt een zakelijke rekening aan bij Rabobank. Op datum
faillissement had die zakelijke rekening (na stornering van enkele
automatische incasso’s) een positief saldo van EUR 52.312,76. Rabobank heeft
het creditsaldo inmiddels voldaan op de boedelrekening van de curator. (1)

5.2 Leasecontracten
Tornante is betrokken bij een financial leaseovereenkomst voor de eerder
genoemde Ford Galaxy. Verw ezen w ordt naar hetgeen hierover elders in het
verslag staat vermeld. Voorts is Tornante betrokken bij een
leaseovereenkomst voor koffieautomaten. De curator zal de lessor/verhuurder
in de gelegenheid stellen om de koffieautomaten retour te nemen. (1)

23-08-2018
1

De koffieautomaten zijn door de lessor opgehaald. Ten aanzien van de eerder
genoemde Ford Galaxy verw ijst de curator naar randnummer 3.8. (2)

23-11-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Eén van de schuldeisers van Tornante stelt zich op het standpunt dat hij ter
meerdere zekerheid een eerste pandrecht heeft verkregen op de bestaande
en de relatief toekomstige vordering op de debiteuren van Tornante per 6
maart 2018. Verw ezen w ordt naar hetgeen elders in dit verslag staat vermeld.
(1)

23-08-2018
1

5.4 Separatistenpositie
De curator heeft overleg gevoerd met de pretense pandhouder en de curator
heeft – met goedkeuring van de rechter-commissaris – met deze pretense
pandhouder een regeling getroffen. (1)

23-08-2018
1

De regeling met de pretense pandhouder w ordt nagekomen, maar is
afhankelijk van de uitkomst van het door de curator met het DUO gevoerde
overleg. (2)

23-11-2018
2

De regeling met de pandhouder is nagekomen overeenkomstig de getroffen
regeling. (5)

22-08-2019
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Eén leverancier (van printertoners) heeft zich beroepen op onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Deze leverancier zal (na betaling
van een boedelbijdrage) in de gelegenheid w orden gesteld om de door haar
geleverde en onbetaald gelaten goederen retour te nemen. (1)

23-08-2018
1

Enkele leveranciers onder eigendomsvoorbehoud zijn in de gelegenheid
gesteld om hun zaken op te halen tegen betaling van een boedelbijdrage. (2)

23-11-2018
2

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing. (1)

23-08-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing. (1)

23-08-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie hetgeen elders in dit verslag staat vermeld. (1)

23-08-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft Rabobank verzocht om het creditsaldo op de zakelijke
rekening van Tornante door te storten naar de boedelrekening. Voorts heeft
de curator overleg gevoerd met de pretense pandhouder en de rechtercommissaris. Tot slot heeft de curator overleg gevoerd met diverse andere
betrokken partijen (lessors/verhuurders en leveranciers). (1)

23-08-2018
1

De curator heeft overleg gevoerd met de pretense pandhouder, alsmede
diverse lessors en leveranciers onder eigendomsvoorbehoud de gelegenheid
gegeven om de zaken w aar hun eigendomsrecht op rustte op te halen. (2)

23-11-2018
2

De curator heeft de pretense pandhouder geïnformeerd over de voortgang en
contact gehad met de lessor aangaande de inning van de vorderingen. (3)

22-02-2019
3

De curator verw ijst naar hetgeen elders in het verslag staat vermeld. (4)

22-05-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van Tornante w aren reeds voor het faillissement gestaakt. De
curator heeft de activiteiten van Tornante niet voortgezet. (1).

23-08-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing. (1)

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

23-08-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen. (1)

23-08-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Bij de faillissementsaanvraag hebben de bestuurders van Tornante aan de
rechtbank kenbaar gemaakt dat het hun doel/w ens w as om een doorstart te
realiseren. De curator heeft daarover onmiddellijk contact opgenomen met de
bestuurders en de bestuurders in de gelegenheid gesteld om een
doorstartplan en een bieding voor te leggen. Daarnaast heeft de curator een
marktonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek nog een tw eetal andere
geïnteresseerde partijen.

23-08-2018
1

Alle drie geïnteresseerde partijen zijn in de gelegenheid gesteld om een bod
uit te brengen op de gehele activa van Tornante. Uiteindelijk heeft één partij
(de bestuurders van Tornante) een concreet bod aan de curator voorgelegd
(bij de andere partijen ontbrak het aan financiële middelen of interesse). De
curator heeft het bod van de bestuurders van Tornante grondig bestudeerd en
met de bestuurders van Tornante besproken. Het bod van de bestuurders
bestond er met name uit dat een deel van de boedelschulden ‘w eg’ zou
w orden genomen. Het ontbrak de bestuurders namelijk aan financiële
middelen om bij een eventuele overdracht van de activa (bij aanvang) een
geldsom te betalen.
De curator heeft alle omstandigheden en belangen afgew ogen en kw am tot de
voorlopige conclusie dat het bod zoals die w as gedaan door de bestuurders
onvoldoende w as, althans dat het alternatief (liquidatie) een vergelijkbaar,
dan w el beter resultaat zou opleveren. De bestuurders hebben vervolgens
gekeken of het eerste bod kon w orden verbeterd. Dat bleek niet het geval.
Bovendien w aren de bestuurders tot de conclusie gekomen dat hun eerste bod
w ellicht ook al te hoog w as, w aardoor de exploitatie van een eventuele
doorstart onmiddellijk (te veel) onder druk zou komen staan. De bestuurders
hebben uiteindelijk besloten om hun bieding in te trekken, hetgeen er definitief
in resulteerde dat er geen doorstart kon w orden gerealiseerd (er w aren
immers geen geïnteresseerde partijen meer). Daarmee heeft de curator zijn
onderzoek naar een eventuele doorstart afgerond en richt hij zich thans op de
liquidatie van de activa. (1)

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing. (1)

23-08-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing. (1)

6.7 Boedelbijdrage

23-08-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing. (1)

23-08-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft onderzocht of de activiteiten van Tornante konden w orden
doorgestart. Ten behoeve van dat onderzoek heeft de curator diverse
gesprekken gevoerd met geïnteresseerde partijen. Vervolgens heeft de
curator het bod van de bestuurders grondig onderzocht en daarover verder
overleg gevoerd met de bestuurders. Inmiddels staat vast dat een doorstart is
uitgesloten en zal de curator zich richten op de liquidatie van de activa. (1)

23-08-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de (digitale/fysieke) administratie van Tornante veilig gesteld
en aan een eerste onderzoek onderw orpen. De curator zal de komende
verslagperiode de administratie van Tornante verder onderzoeken. (1)

23-08-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2013: gedeponeerd
2014: gedeponeerd
2015: gedeponeerd
2016: gedeponeerd

op
op
op
op

29 september 2014, derhalve tijdig.
2 februari 2016, derhalve niet tijdig (2 dagen te laat).
29 juni 2016, derhalve tijdig.
1 september 2017, derhalve tijdig. (1)

23-08-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek. (1)

23-08-2018
1

Tornante w as op grond van artikel 2:396 lid 7 BW niet gehouden een
accountantsonderzoek te laten verrichten. (4)

22-05-2019
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Eventuele rechtsvorderingen uit hoofde van een volstortingsverplichting zijn
inmiddels verjaard. Om die reden laat de curator een nader onderzoek naar de
stortingsverplichting achterw ege. (1)

7.5 Onbehoorlijk bestuur

23-08-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek. (1)
Nee

23-08-2018
1

20-08-2020
9

Toelichting
De curator verw ijst voor een toelichting naar hetgeen hij verder in dit verslag
uiteen heeft gezet. (9)

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek. (1)
Nee

23-08-2018
1

22-05-2019
4

Toelichting
Op basis van zijn onderzoek tot heden, is het de Curator vooralsnog niet
gebleken dat sprake is gew eest van paulianeus handelen. (4)

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het
rechtmatigheidsonderzoek. (1)

23-08-2018
1

De curator heeft zijn rechtsmatigheidsonderzoek zo goed als afgerond. Hij
heeft de onderzoeksresultaten besproken met de bestuurders. De curator zal
dit ook met de rechter-commissaris bespreken. De curator komt hier in het
volgende faillissementsverslag op terug.(7)

21-02-2020
7

De curator heeft naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek een aantal
kritische vragen aan de bestuurders gesteld over hun w erkw ijze. Dit betreft
met name de doorbelasting van kosten voorafgaand aan het faillissement en
de zakelijkheid hiervan. Op deze vragen is door de bestuurders antw oord
gegeven en zij betw isten dat hen w at te verw ijten valt. Teneinde een verdere
discussie hierover te vermijden, hebben de curator en de bestuurders besloten
om hierover een minnelijke regeling te sluiten, w aarbij de bestuurders een
bedrag aan de boedel zullen betalen. De bestuurders zullen in de komende
maanden aan deze regeling moeten voldoen. Na betaling van het volledige
bedrag zijn de bestuurders finaal jegens de boedel gekw eten. Verder w orden
hierover geen mededelingen gedaan. (9)

20-08-2020
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de digitale en fysieke administratie van Tornante veiliggesteld
en aan een eerste onderzoek onderw orpen. (1)

23-08-2018
1

De curator zal na afronding van de discussie over de verdeling van de door het
DUO op de bankrekening van Tornante gestorte geldsommen prioriteit geven
aan het rechtmatigheidsonderzoek. (3)

22-02-2019
3

De curator heeft de afgelopen periode w erkzaamheden verricht in het
rechtmatigheidsonderzoek. In de komende verslagperiode w il hij zijn
onderzoek afronden en zijn eerste bevindingen voorleggen aan de
bestuurders van Tornante. (4)

22-05-2019
4

De curator heeft w erkzaamheden in het rechtmatigheidsonderzoek nog niet
afgerond. In de komende verslagperiode w il hij nog met enkele personen
spreken voordat hij conclusies trekt. (5)

22-08-2019
5

De curator heeft de afgelopen verslagperiode met diverse betrokken personen
gesproken. Hij gaat binnen afzienbare tijd zijn voorlopige conclusies delen met
de bestuurders van Tornante. (6)

21-11-2019
6

De curator verw ijst naar hetgeen hij hierboven heeft uiteengezet.(7)

21-02-2020
7

De curator heeft zijn conclusies gedeeld met de bestuurders van Tornante. De
curator verw acht binnen (zeer) afzienbare tijd definitieve conclusies te kunnen
trekken. (8)

21-05-2020
8

De curator heeft zijn w erkzaamheden in het kader van de rechtmatigheid
afgerond. (9)

20-08-2020
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Op dit moment zijn er nog geen boedelvordering aangemeld. Het salaris
curator zal een boedelvordering zijn. Daarnaast verw acht de curator
boedelvorderingen van de verhuurders uit hoofde van huurpenningen over de
opzegtermijn en een boedelvordering van het UW V uit hoofde van de
overgenomen loonbetalingsverplichting over de opzegtermijn. (1)

Toelichting
Er zijn thans tw ee boedelvorderingen bij de curator bekend, buiten zijn salaris.
Allereerst ClaimsAgent B.V. ad EUR 260,15, w iens w ebsite w ordt gebruikt om
de indiening van vorderingen mogelijk te maken. Verder heeft één verhuurder
een boedelvordering ad EUR 7.605,02 ingediend voor de gebruik van het pand.
Gezamenlijk bedragen deze vorderingen EUR 7.865,17. (2)
€ 7.880,30

23-08-2018
1

23-11-2018
2

22-02-2019

3
€ 14.455,82

22-08-2019
5

Toelichting
EUR 14.455,82. Naast de bovengenoemde vorderingen, heeft het UW V haar
vordering aangemeld. (5)
€ 14.165,42

Toelichting
Tot heden hebben tw ee van de vijf verhuurders opgaaf gedaan van hun
boedelvorderingen. Een van EUR 6.031,08 en de andere van EUR 11.716,05. In
die bedragen zijn de bankgaranties die aan hen gesteld w aren namens
Curanda verdisconteerd. De andere drie zijn verzocht om opgaaf te dien. De
curator verw acht die op korte termijn. De boedelvordering bij UW V bedraagt
volgens opgaaf EUR 6.560,40. Het salaris van de curator is tot en met 15 maart
2020 betaald. (9)
€ 45.125,43
Toelichting
€ 45.125,43, bestaande uit de voornoemde boedelvordering van het UW V en
de kenbaar gemaakte boedelvorderingen van de verhuurders. Over de
omvang van deze vorderingen zal de curator in de komende verslagperiode
in overlegtreden met de verhuurders. (10)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

21-05-2020
8
20-08-2020
9

19-11-2020
10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.866,00

23-08-2018
1

Toelichting
Uit de administratie van Tornante blijkt een beperkte fiscale schuld. De
w erkzaamheden van Tornante w erden (gelet op de aard daarvan) vrij van OB
gefactureerd. (1)
€ 15.775,00

23-11-2018
2

€ 15.768,00

22-02-2019
3

Toelichting
Volgens opgaaf van de belastingdienst bedraagt de fiscale schuld EUR 15.768.
Deze vordering betreft loonbelasting over april, mei en juni 2018 voor EUR
15.468 en een aanslag motorrijtuigenbelasting van EUR 300. De BTW -positie
(inclusief de mogelijke aanslag ex artikel 29 lid 7 W OB) moet nog door de
curator met de fiscus w orden afgestemd. Voor zover de curator kan overzien,
zal er geen sprake zijn van nog af te dragen omzetbelasting.(9)
€ 16.140,00

20-08-2020
9

19-11-2020
10

Toelichting
Volgens de laatste opgave van de Belastingdienst bedraagt de fiscale schuld
€ 16.140. (10)

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

23-08-2018
1

Toelichting
Het salaris van het personeel over de maand juli 2018 w as nog niet voldaan.
Het UW V zal het achterstallige salaris van één van de personeelsleden betalen
en als preferente vordering indienen. Het salaris van de andere tw ee
personeelsleden w ordt niet door het UW V betaald, aangezien het de
bestuurders van Tornante betrof. (1)
€ 4.111,55
Toelichting
EUR 4.111,55. Het UW V heeft haar preferente vordering ingediend. (5)

8.4 Andere pref. crediteuren

22-08-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.846,25

23-08-2018
1

Toelichting
Eén andere schuldeiser heeft een preferente vordering ingediend. De curator
heeft de preferentie van die vordering nog in onderzoek. (1)

Toelichting
De eerder opgegeven preferente vordering van EUR 1.846,25 betreft een
vordering van een door Curanda ingehuurde ZZP-er. Volgens de curator is die
vordering niet preferent en die preferentie zal om die reden w orden betw ist.(9)

20-08-2020
9

8.5 Aantal concurrente crediteuren
47

23-08-2018
1

86

22-02-2019
3

87

21-11-2019
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 445.636,37

23-08-2018
1

Toelichting
Tot heden is voor een bedrag van in totaal EUR 445.636,37 ter verificatie
ingediend. Uit de administratie van Tornante blijkt een totale concurrente
schuldenlast van circa EUR 855.000. Die schuldenlast bestaat deels uit
schulden jegens handelscrediteuren (de docenten die op basis van een
overeenkomst van opdracht w erkzaamheden hebben verricht voor Tornante)
ad EUR 350.000 een deels uit schulden jegens financiers (w aaronder de
pretense pandhouder) ad EUR 505.000. (1)

Toelichting
Tot heden is voor een bedrag van in totaal EUR 717.170,69 ter verificatie
ingediend. Dit betreffen voornamelijk tw ee grote geldschieters, diverse
docenten en leveranciers en enkele cursisten w ie menen dat er teveel
geldsommen door Tornante zijn geïnd. Dit laatste heeft de curator thans in
onderzoek, w aarover hij ook met het DUO in overleg is. Hiervoor verw ijst de
curator naar randnummer 4.1. (2)

23-11-2018
2

€ 1.118.161,49

22-02-2019
3

€ 10.030.661,49

22-08-2019
5

€ 1.014.357,21

21-11-2019
6

€ 1.078.419,49

21-05-2020
8

Toelichting
De eerder opgegeven concurrente schuldenlast van EUR 1.078.419,49 is nog
immer van toepassing.(9)

Toelichting
De concurrente schuldenlast bedraagt thans EUR 770.265,74. (10)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

20-08-2020
9

19-11-2020
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op w elke w ijze het faillissement van Tornante
zal w orden afgew ikkeld. (1)

23-08-2018
1

De mogelijkheid om aan de concurrente schuldeisers een (beperkte) uitkering
te doen, hangt af van het verdere verloop van het oorzakenonderzoek en de
rechtsgevolgen die daaraan kunnen w orden verbonden. Daar zal in het
volgende verslag meer duidelijkheid over bestaan.(7)

21-02-2020
7

De curator verw acht in dit faillissement nog EUR 12.500 te ontvangen, w aarna
het gehele actief is geliquideerd. De curator zal in de aankomende periode de
(boedel/preferente) schuldenlast van Tornante definitief in kaart gaan
brengen, aan de hand w aarvan hij een oordeel zal vormen over de verw achte
w ijze van afw ikkeling. Op basis van het huidige boedelactief en de reeds thans
bekende onbetw iste boedel en preferente pre-faillissementsschulden van EUR
68.646,93 respectievelijk EUR 24.307,53 en EUR 19.879,55 (plus p.m. in
verband met he salaris curator vanaf 15 maart 2020) kan w orden
geconcludeerd dat met aan zekerheid grenzende w aarschijnlijkheid een
uitkering aan de preferente crediteuren zal plaatsvinden en mogelijk ook een
(minimale) uitkering aan de concurrentie schuldeisers. De curator verw acht
hierover in het volgende verslag meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. (9)

20-08-2020
9

De curator zal zodra aan de verplichtingen blijkende uit paragraaf 7.7 is
voldaan onderzoeken op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld. (10)

19-11-2020
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de crediteuren van Tornante aangeschreven met het verzoek
vorderingen op Tornante aan de curator kenbaar te maken. (1)

23-08-2018
1

De curator heeft crediteuren de gelegenheid gegeven om hun vorderingen in
te dienen en overleg gevoerd met het DUO. (2)

23-11-2018
2

De curator heeft crediteuren de gelegenheid gegeven om hun vorderingen in
te dienen en overleg gevoerd met het DUO. (3)

22-02-2019
3

De curator heeft crediteuren de gelegenheid gegeven om hun vorderingen in
te dienen en overleg gevoerd met het DUO. (4)

22-05-2019
4

De curator heeft crediteuren de gelegenheid gegeven om hun vorderingen in
te dienen. (5)

22-08-2019
5

De curator heeft crediteuren de gelegenheid gegeven om hun vorderingen in
te dienen. (6)

21-11-2019
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Eén van de schuldeisers (een natuurlijk persoon) heeft Tornante voor datum
faillissement in rechte betrokken en een dagvaarding aangebracht bij de
Rechtbank Rotterdam. (1)

23-08-2018
1

9.2 Aard procedures
De schuldeisers meent recht te hebben op terugbetaling van een bedrag van
EUR 310.000 te vermeerderen met contractuele rente en kosten. (1)

23-08-2018
1

9.3 Stand procedures
Tornante w as in onderhavige procedure nog niet verschenen. De rechtbank
heeft op 15 augustus 2018 Tornante (bij verstek) veroordeeld tot betaling van
de hoofdsom ad EUR 310.000 te vermeerderen met de contractuele rente. (1)

23-08-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft de rechtbank geïnformeerd over het faillissement van
Tornante. Gezien het verstekvonnis van 15 augustus 2018 zal de rechtbank
geen kennis hebben genomen van het bericht van de curator. In het
andersluidende geval zou de rechtbank op grond van artikel 29 Fw de
procedure ambtshalve hebben geschorst. (1)

23-08-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslagperiode ontfermen over de liquidatie
van de activa, de incasso van de vorderingen op de debiteuren en het
rechtmatigheidsonderzoek. (1)

23-08-2018
1

De curator zal zich de komende periode op de volgende actiepunten richten:
- Overleg DUO over vorderingen;
- Onderzoek rekening-courantvorderingen;
- Faciliteren indiening door crediteuren;
- Rechtsmatigheidsonderzoek. (2)

23-11-2018
2

De curator zal zich de komende periode op de volgende actiepunten richten:
- Overleg DUO over vorderingen;
- Faciliteren indiening door crediteuren;
- Rechtsmatigheidsonderzoek. (3)

22-02-2019
3

De curator zal zich de komende periode op de volgende actiepunten richten:
- Overleg DUO over vorderingen;
- Faciliteren indiening door crediteuren;
- Rechtsmatigheidsonderzoek. (4)

22-05-2019
4

De curator zal zich de komende periode op de volgende actiepunten richten:
- Faciliteren indiening door crediteuren;
- Afronding rechtsmatigheidsonderzoek. (6)

21-11-2019
6

De curator zal zich de komende periode op de volgende actiepunten richten:
- Afronding rechtsmatigheidsonderzoek en beslissing over eventuele
rechtsgevolgen die daaraan verbonden kunnen w orden.(7)

21-02-2020
7

De curator zal in de komende periode het rechtsmatigheidsonderzoek
afronden. (8)

21-05-2020
8

De curator zal in de komende verslagperiode:
- toezicht houden op de nakoming van de getroffen regeling; en
- de (boedel/preferente pre-faillissementsschuldenlast van Tornante nader in
kaart brengen (9)

20-08-2020
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld. De curator streeft naar een voortvarende afw ikkeling. (1)

23-08-2018
1

Op het moment dat de bestuurders volledig aan hun verplichtingen hebben
voldaan en op het moment dat hij de relevante schuldenlast volledig in kaart
heeft gebracht, zal de curator het faillissement voordragen voor afw ikkeling.
Indien een uitkering aan de concurrente schuldeisers kan plaatsvinden, zal de
curator aan de rechter-commissaris vragen om een datum voor de
verificatievergadering te bepalen.(9)

20-08-2020
9

10.3 Indiening volgend verslag
19-2-2021

19-11-2020
10

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven onder “Plan van aanpak”.

Bijlagen
Bijlagen

23-08-2018
1

