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Algemene gegevens
Naam onderneming
Quadrant training @ cursussen B.V.

18-05-2020
1

Gegevens onderneming
Quadrant w as voorheen gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw te (2909
LK) Capelle aan den IJssel aan Rivium Boulevard 156.

Activiteiten onderneming

18-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister volgt dat de onderneming zich bezighield met het
ontw ikkelen en geven van opleidingen, trainingen en vorming.

18-05-2020
1

Volgens de indirect bestuurder komt de omschrijving in het Handelsregister
overeen met de uitgeoefende activiteiten.
Het opleidingsinstituut bood opleidingen aan studenten in de zorg. Met name
aan hoger gekw alificeerd zorgpersoneel (verzorgende niveau 3 en 4).
Vervolgens vond extern examinering plaats.
Uit recherche op internet is de curator gebleken dat er door behoorlijk w at oud
leerlingen is geklaagd over de kw aliteit van het onderw ijs.

18-08-2020
2

In de afgelopen verslaperiode heeft de curator een aantal oud leerlingen
gesproken over het aangeboden onderw ijs. De curator heeft begrepen dat de
kw aliteit van het onderw ijs te w ensen overliet.

18-11-2020
3

Quadrant is een zustervennootschap van Quadrant Zorg B.V. Quadrant Zorg
B.V. is bij vonnis van 18 juni 2020 failliet verklaard met aanstelling van de
curator als zodanig. De onderw ijsactiviteiten van Quadrant w aren gerelateerd
aan de activiteiten van Quadrant Zorg B.V.
De activiteiten lagen reeds geruime tijd voor het uitgesproken faillissement stil.

18-02-2021
4

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 281.962,00

€ 3.931,00

€ 108.238,00

2019

€ 45.621,00

€ -149.902,00

€ 0,00

Toelichting financiële gegevens
In de komende verslagperiode w orden de financiële cijfers bestudeerd.

18-05-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek naar de financiële
gegeven verricht. Het lijkt erop dat de behaalde omzet in 2018 hoofdzakelijk is
gerealiseerd als gevolg van ontvangen subsidies van UW V. W erkzoekenden bij
UW V konden met een scholingsvoucher gebruik maken van een door Quadrant
aangeboden (om)scholingstraject. In 2019 viel de via UW V gerealiseerde
omzet w eg.

18-11-2020
3

Het lijkt erop dat de gefailleerde vennootschap hoofdzakelijk afhankelijk w as
van de scholingsvouchers van het UW V. Daarnaast w erd er in beperktere mate
cursusgeld van de cursisten ontvangen. Het ontvangen cursusgeld w as op zich
zelf staand niet voldoende om de operationele kosten te voldoen. De curator is
tot op heden nog niet van een businessplan gebleken.

18-02-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

18-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 5,37

18-05-2020
1

Toelichting
(nog geen boedelrekening geopend)

Verslagperiode
van
21-4-2020

18-05-2020
1

t/m
15-5-2020
van
16-5-2020

18-08-2020
2

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020

18-11-2020
3

t/m
31-10-2020
van
1-11-2020

18-02-2021
4

t/m
31-1-2021
van
1-2-2021

18-05-2021
5

t/m
30-4-2021
van
1-5-2021

10-08-2021
6

t/m
31-7-2021
van
1-8-2021
t/m
31-10-2021

Bestede uren

11-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

4 uur 36 min

2

2 uur 24 min

3

1 uur 12 min

4

2 uur 0 min

5

5 uur 6 min

6

2 uur 30 min

7

7 uur 6 min

totaal

24 uur 54 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is met name tijd besteed in het kader van
inventarisatie. De curator sprak met de indirect bestuurder, de fiscus en UW V.
Daarnaast bracht de curator op de eerste dag van het faillissement een
bezoek aan het bedrijfsverzamelgebouw en sprak daar met een
vertegenw oordiger van de verhuurder.

18-05-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek naar de negatieve
berichtgeving van Quadrant op internet gedaan, de debiteuren aangeschreven
en onderzoek gedaan naar bankmutaties.

18-08-2020
2

In de afgelopen periode heeft de curator zich hoofdzakelijk beziggehouden
met het oorzakenonderzoek en onderzoek in het kader van rechtmatigheid.

18-11-2020
3

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan onderzoek in het kader
van rechtmatigheid.

18-02-2021
4

In de afgelopen verslagperiode zijn de diverse rechtmatigheidsonderzoeken
voortgezet en afgerond. Na afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken in
het faillissement van Quadrant Zorg B.V. deelt de curator zijn bevindingen met
de indirect bestuurder.

18-05-2021
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn bevindingen en voorlopige
conclusies met de (indirect) bestuurder gedeeld. De curator is in afw achting
van een schriftelijke reactie.

10-08-2021
6

De curator is thans nog in afw achting van een reactie op zijn bevindingen. De
reactie zal naar alle w aarschijnlijkheid gezamenlijk met een reactie in het
faillissement van Quadrant Zorg B.V. volgen. In de afgelopen periode is onder
meer tijd besteed aan aanvullend onderzoek in het kader van
rechtmatigheid.

11-11-2021
7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Quadrant is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid The Know ledge Factory Holding B.V. Mevrouw U.D. Landus is
op haar beurt enig bestuurder van voornoemde vennootschap. The Know ledge
Factory B.V. is tevens enig aandeelhouder van Quadrant.

18-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Van een lopende procedure is de curator nog niet gebleken. Landus verklaard
dat er geen lopende procedures meer zijn. Bij de indiening van vorderingen
door crediteuren is meermalen een toew ijzend vonnis overgelegd.

18-05-2020
1

Niet van gebleken.

18-08-2020
2

1.3 Verzekeringen
Naar zeggen van Landus zijn de bedrijfsactiviteiten reeds in 2019 beëindigd.
Van enige lopende verzekering is geen sprake.

18-05-2020
1

1.4 Huur
Quadrant huurde een aantal ruimtes in een bedrijfsverzamelgebouw in Capelle
aan den IJssel. Naar zeggen van Landus zou de huurovereenkomst zijn
beëindigd. De curator heeft dit in onderzoek.

18-05-2020
1

Van een huurovereenkomst w aarbij Quadrant partij zou zijn is de curator niet
gebleken. Een gelieerde vennootschap w as contractspartij bij de
huurovereenkomst.

18-08-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Landus verklaarde dat de slechte betalingsmoraal van de cursisten tot het
faillissement heeft geleid. Volgens Landus heeft de debiteurenincasso in
financiële zin meer gekost dan dat de incasso uiteindelijk heeft opgeleverd. De
problematische incasso had volgens Landus tot effect dat Quadrant eind 2019
niet langer aan haar financiële verplichtingen kon voldoen. Voorts speelde ook
het feit dat er steeds minder aanmeldingen van cursisten kw amen een rol bij
de beslissing om de activiteiten te staken.

18-05-2020
1

Volgens Landus kreeg Quadrant in de opstartfase nog subsidie van UW V en de
gemeente Rotterdam, maar vanaf 2016 w as dat niet meer het geval.
Het doel zou uiteindelijk zijn gew eest om de vennootschap te liquideren nu de
vorderingen op studenten niet inbaar w aren en voor het overige Quadrant niet
over enige activa zou beschikken. Volgens Landus zou de accountant hebben
verzuimd om de liquidatie verder in gang te zetten.
Het faillissement is aangevraagd door XL Studentenuitzendbureau. Deze heeft
een vordering uit hoofde van de inzet van uitzendkrachten aan Quadrant. Het
faillissement is met inachtneming van de Tijdelijke afw ijkende regeling
Insolventiezaken behandeld. Namens Quadrant is niemand verschenen.
In onderzoek. In het volgende verslag zal de curator zijn bevindingen op dit
punt kenbaar maken.

18-08-2020
2

De curator heeft de nodige tw ijfel over de opgeven verklaringen van de indirect
bestuurder ter zake de oorzaak van het faillissement. Het lijkt erop dat de
bew eerdelijke slechte betalingsmoraal voortkomt uit het feit dat de kw aliteit
van het onderw ijs te w ensen overliet. Zo w erden bijvoorbeeld aangekondigde
examens uitgesteld en kw am het voor dat docenten niet bevoegd w aren om
les te geven. Het lijkt erop dat de zorgelijke kw aliteit van het onderw ijs,
tezamen met het feit dat UW V w erkzoekenden na 2018 niet meer met een
scholingsvoucher naar Quadrant verw ees, hebben geleid tot de scherpe
omzetdaling en het uiteindelijk staken van de activiteiten.

18-11-2020
3

Nader onderzoek leert dat de opgegeven verklaringen ter zake de achtergrond
van het faillissement niet overeenkomen met de bevindingen van de curator.
De curator bespreekt in de komende verslagperiode zijn bevindingen met de
bestuurder.

18-02-2021
4

De curator heeft op deelonderw erpen reeds nader overleg gevoerd met de
indirect bestuurder en volgt dat overleg in de komende periode op. De curator
neemt voorlopig het standpunt in dat het faillissement voortkomt uit het feit
dat:

18-05-2021
5

1) als gevolg van de ondermaatse kw aliteit van het onderw ijs studenten
afhaakten (en niet w ensten te betalen), 2) Quadrant te sterk afhankelijk w as
van financiering door Quadrant Zorg B.V. en 3) geen alternatief lijkt te zijn
bedacht voor het feit dat er geen studenten met subsidie vanuit UW V
respectievelijk gemeente meer instroomden.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

18-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

18-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet aan de orde

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator is uit telefonisch contact met UW V gebleken dat er geen actieve
w erknemers meer bij UW V bekend zijn. Die mededeling strookt met de
mededeling van Landus op dit punt.

18-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet aan de orde.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

18-05-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de komende verslagperiode onderzoekt de curator de mededelingen van de
bestuurder op dit punt.

18-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

18-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Het verifiëren van de mededelingen van de bestuurder.

18-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van gebleken.

18-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

18-05-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van gebleken.

18-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

18-05-2020
1

Toelichting debiteuren
Door Landus is een debiteurenlijst overhandigd. De onderliggende facturen
ontbreken echter. Volgens de debiteurenlijst zou er nog een bedrag van circa €
10.000,-- open staan. Het gaat hoofdzakelijk om vorderingen die al lang
openstaan. De kans is zeer reëel dat de vorderingen oninbaar zijn.

18-05-2020
1

De curator schreef de debiteuren aan. Een aantal debiteuren gaf te kennen
reeds betaald te hebben. De curator doet hier momenteel onderzoek naar.
Voorts is op een aangehouden rekening van een gelieerde vennootschap een
betaling van een debiteur ontvangen. Het betreft op een rekening van
Quadrant Zorg B.V. Deze vennootschap verkeert eveneens in staat van
faillissement. Het gaat om een bedrag van € 10,--.

18-08-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is er geen betaling ontvangen. De curator
schrijft de debiteuren nogmaals aan.

18-11-2020
3

De curator is gebleken dat een aantal debiteuren inderdaad reeds aan haar
verplichtingen heeft voldaan. De overige debiteuren zijn w ederom
aangeschreven. Een aantal debiteuren betw ist een bedrag verschuldigd te
zijn. De redenen zijn uiteenlopend maar de meeste verw eren gaan over het
feit dat er geen, althans kw alitatief onvoldoende, onderw ijs is genoten en er
geen diploma is verstrekt. De curator houdt er rekening mee dat de debiteuren
oninbaar zijn.

18-02-2021
4

De curator beschouw t de debiteuren vooralsnog als oninbaar. De curator
treedt op dit punt in overleg met de bestuurder. De curator is niet gebleken
van enige incassoactivteiten van de indirect bestuurder.

18-05-2021
5

Eén debiteur komt een in het verleden getroffen betalingsregeling stipt na. Zij
voldoet maandelijks een bedrag van € 10,00.

10-08-2021
6

Thans w ordt maandelijks een bedrag van €10,-- ontvangen.

11-11-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven debiteuren en opvragen van onderliggende facturen.

18-05-2020
1

De curator bespreekt de resultaten van de incasso met de bestuurder.

18-02-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Op de aangehouden bankrekening w erd een creditsaldo van € 5,38
aangetroffen. Het bedrag is inmiddels overgemaakt.

18-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
Niet van gebleken

18-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet aan de orde.

18-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde.

18-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet aan de orde.

18-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet aan de orde.

18-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet aan de orde.

18-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

18-05-2020
1

Toelichting
Niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

18-05-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming zijn reeds gestaakt.

18-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

18-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet aan de orde.

18-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

18-05-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

18-05-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

18-05-2020
1

Toelichting
Niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

18-05-2020
1

Toelichting
Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet aan de orde.

7. Rechtmatigheid

18-05-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
De indirect bestuurder heeft na een aantal rapellen de nodige informatie
aangeleverd. Het gaat hierbij om de beschikbare (concept) jaarrekeningen, de
bankafschriften over het jaar 2019 en een debiteurenlijst. De thans
ontbrekende informatie is nogmaals opgevraagd. Ter zake een aantal stukken
verw ijst Landus naar haar accountant. De curator heeft Landus verzocht
contact te zoeken met hun accountant.

18-05-2020
1

De bestuurder heeft gefragmenteerd de nodige stukken aangeleverd. De
curator heeft deze stukken momenteel in onderzoek.

18-08-2020
2

Dit punt is afgerond, zie onder 7.5.

18-05-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2018 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
over 2017 is te laat gedeponeerd. De oorzaak van de te late deponering is nog
niet bekend.

18-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

18-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft stukken opgevraagd.

18-05-2020
1

De curator is gebleken van een rechtsgeldige volstorting.

18-02-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

18-05-2020
1

Toelichting
Op grond van het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW is sprake van
onbehoorlijke taakvervulling nu de jaarrekening van 2017 niet tijdig is
gedeponeerd.

Toelichting
In de komende verslagperiode rondt de curator zijn onderzoeken af.
Daarnaast zullen de resultaten nog in de komende verslagperiode met de
bestuurder w orden besproken.

Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek ter zake de administratie van en het gevoerde
beleid bij Quadrant afgerond. De curator zal zijn bevindingen betrekken bij zijn
bevindingen ter zake de rechtmatigheid in het faillissement van het gelieerde
Quadrant Zorg B.V. De curator verw acht in dat kader in de komende periode in
nader overleg met de bestuurder te kunnen treden.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn bevindingen en voorlopige
conclusies met de (indirect) bestuurder gedeeld. De curator is in afw achting
van een schriftelijke reactie.

Toelichting
De curator is nog in afw achting van een reactie op zijn bevindingen.

18-02-2021
4

18-05-2021
5

10-08-2021
6

11-11-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

18-05-2020
1

In onderzoek

18-05-2021
5

Toelichting
De curator heeft inmiddels een aantal transacties tussen Quadrant en haar
bestuurder in kaart gebracht w aar de nodige vragen over bestaan. In het
volgende verslag zal de curator hier nader op ingaan.

Toelichting
De curator heeft aan de hand van de bankadministratie geconstateerd dat in
2020 een substantieel bedrag (ad. € 9.000,-- ) aan de indirect bestuurder is
voldaan. De curator heeft voor de betaling geen grondslag in de administratie
aangetroffen. De bestuurder is om een toelichting verzocht.
In onderzoek
Toelichting
De curator is nog in afw achting van een reactie op zijn bevindingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

10-08-2021
6

11-11-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende periode verricht de curator onderzoek naar de overhandigde
administratie en de nog te overhandigen administratie.

18-05-2020
1

Momenteel is de overhandigde administratie onderw erp van onderzoek. De
curator verw acht in de komende verslagperiode de eerste onderzoeken af te
ronden.

18-08-2020
2

De curator onderzoekt momenteel de administratie van Quadrant en betrekt
daarbij ook de administratie van Quadrant Zorg B.V. De verw achting is dat de
onderzoeken in de komende verslagperiode w orden afgerond.

18-11-2020
3

Het onderzoek naar de administratie van Quadrant Zorg B.V. zal niet op korte
termijn kunnen w orden afgerond. De curator zal los van het onderzoek naar de
administratie van Quadrant Zorg B.V. de rechtmatigheidsonderzoeken in dit
faillissement komende verslagperiode afronden.

18-02-2021
4

De curator heeft zijn onderzoek ter zake de administratie van en het gevoerde
beleid bij Quadrant afgerond. De curator zal zijn bevindingen betrekken bij zijn
bevindingen ter zake de rechtmatigheid in het faillissement van het gelieerde
Quadrant Zorg B.V. De curator verw acht in dat kader in de komende periode in
nader overleg met de bestuurder te kunnen treden. De verw achting is namelijk
dat de rechtmatigheidsonderzoeken in het faillissement van Quadrant Zorg
B.V. spoedig kunnen w orden afgerond.

18-05-2021
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn bevindingen en voorlopige
conclusies met de (indirect) bestuurder gedeeld. De curator is in afw achting
van een schriftelijke reactie.

10-08-2021
6

De curator verw acht in de komende verslagperiode een inhoudelijke reactie
van de bestuurder
te ontvangen ter zake zijn bevindingen. Het onderdeel ‘rechtmatigheid’ zal
parallel lopen aan het faillissement van Quadrant Zorg B.V.

11-11-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

18-05-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 84.412,00

18-05-2020
1

€ 84.780,00

18-11-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

18-05-2020
1

€ 13.268,32

18-11-2020
3

Toelichting
Op datum faillissement w aren geen w erknemers meer in dienst. De door UW V
ingediende vordering ziet op achterstallig loon en vakantiegeld van de
w erknemers in de periode vóór datum faillissement.
De vordering is als volgt gespecifieerd:
€ 1.878,99 ex art 66 lid 3 W W
€ 11.389,33 ex art 3:288 sub e BW

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.772,00

Toelichting
De ingediende vordering ziet op de kosten van de faillissementsaanvrage.

18-05-2020
1
18-11-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

18-05-2020
1

10

18-08-2020
2

14

18-11-2020
3

15

18-02-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 65.837,62

18-05-2020
1

€ 80.523,05

18-08-2020
2

€ 116.623,17

18-11-2020
3

€ 117.291,11

18-05-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

18-11-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de komende periode heeft de curator overleg met de belastingdienst.

18-08-2020
2

Verw erken ingediend vorderingen.

18-11-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

18-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Van enige procedure is de curator niet gebleken.

18-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator onderzoek verrichten naar de
overhandigde administratie. Daarnaast dient de bestuurder nog aanvullende
informatie te verstrekken.
Ook benadert de curator in de komende verslagperiode de openstaande
debiteuren.

18-05-2020
1

In de komende periode zal de curator de debiteurenincasso verder voort
zetten. Daarnaast zal de komende verslagperiode in het teken van
rechtmatigheidsonderzoek staan. Ook heeft de curator overleg met de
belastingdienst nu er sprake is van een substantiële belastingschuld.

18-08-2020
2

In de komende verslagperiode rondt de curator zijn onderzoeken in het kader
van de rechtmatigheid af. Daarna zal hij zijn bevindingen voorleggen aan de
indirect bestuurder. Ook zal de curator de debiteuren nogmaals aanschrijven.

18-11-2020
3

De afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken heeft enige vertraging
opgelopen als gevolg van het bestuderen van nieuw verkregen informatie. Op
korte termijn zullen de onderzoeken w orden afgerond en zullen de resultaten
met de bestuurder w orden besproken.

18-02-2021
4

De curator heeft zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken ter zake
Quadrant afgerond. De curator zal zijn bevindingen betrekken bij zijn
bevindingen ter zake de rechtmatigheid in het faillissement van het gelieerde
Quadrant Zorg B.V. De curator verw acht in dat kader in de komende periode in
nader overleg met de bestuurder te kunnen treden.

18-05-2021
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn bevindingen en voorlopige
conclusies met de (indirect) bestuurder gedeeld. De curator is in afw achting
van een schriftelijke reactie.

10-08-2021
6

Zie onder 7.8.

11-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

18-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
11-2-2022

11-11-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1

Bijlagen
Bijlagen

18-05-2020
1

