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01-06-2021
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 34328675 en w as gevestigd te (1054 CX)
Amsterdam aan het adres Eerste Helmersstraat 17 B 3.

01-06-2021
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel hield gefailleerde zich
bezig met pleitbezorging, ontw ikkeling en implementatie van visie, beleid en
innovatie op het gebied van gezondheid en mensenrechten, in het bijzonder
met betrekking tot SRGR (Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten)
en armoede gerelateerde ziekten in samenw erking met mondiale CS en lokale
gemeenschappen.
In aanvulling hierop geldt dat gefailleerde bovenstaande w erkzaamheden
verrichtte met behulp van fondsen en subsidies afkomstig van derden,
w aaronder bijvoorbeeld het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Financiële gegevens

01-06-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.554.310,00

€ -252.369,00

€ 636.375,00

2018

€ 1.742.494,00

€ 121.864,00

€ 827.097,00

2020

€ 375.144,00

€ -408.201,00

€ 184.696,00

Toelichting financiële gegevens
Deze gegevens zijn afgeleid uit de jaarstukken. Bedacht dient te w orden dat
gefailleerde geen omzet behaalde uit bedrijfsactiviteiten, maar inkomsten
verw ierf door middel van van fondsenw erving en subsidies. Voorts had
gefailleerde geen w instoogmerk en een ABNI-status.

01-06-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Het gemiddeld aantal is thans nog onbekend. Ten tijde van het faillissement
w aren alle w erknemers reeds begeleid naar ander w erk of w as reeds op
andere w ijzen afscheid van hen genomen.

Boedelsaldo

01-06-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

01-06-2021
1

Toelichting
ING bank heeft nog geen gehoor gegeven aan de herhaalde verzoeken van de
curator om de creditsaldi die gefailleerde aanhield over te maken naar de
boedelrekening. In totaal houdt gefailleerde een bedrag van EUR 51.906,46
aan op diverse bankrekeningen bij ING.

€ 48.613,75

29-09-2021
2

Toelichting
Vanw ege nog te verrekenen saldi is door ING een lager bedrag voldaan op de
boedelrekening dan initieel w erd verw acht.

€ 48.674,34

07-12-2021
3

€ 48.092,32

08-03-2022
4

€ 28.274,29

08-06-2022
5

Toelichting
Voor de van het boedelsaldo verrichte betalingen w ordt verw ezen naar
paragraaf 8 van dit openbaar verslag.

€ 28.274,29

Verslagperiode

08-09-2022
6

Verslagperiode
van
6-5-2021

01-06-2021
1

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021

29-09-2021
2

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

07-12-2021
3

t/m
30-11-2021
van
1-12-2021

08-03-2022
4

t/m
6-3-2022
van
7-3-2022

08-06-2022
5

t/m
7-6-2022
van
8-6-2022

08-09-2022
6

t/m
7-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 30 min

2

24 uur 0 min

3

13 uur 30 min

4

24 uur 21 min

5

19 uur 57 min

6

1 uur 39 min

totaal

105 uur 57 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In dit verslag w ordt op een verkorte en zakelijke w ijze de huidige stand van
zaken w eergegeven volgens de daarvoor geldende richtlijnen voor
verslaglegging. Het verslag heeft tot doel belanghebbenden inzicht te geven in
de stand van de boedel. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen
kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden
geïnterpreteerd als een afstand van enig recht of erkenning van
aansprakelijkheid.

01-06-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 24 februari 2009.

01-06-2021
1

In de periode van 1 januari 2019 tot en met 21 mei 2020 w as de heer R.F.H.
Fransen bestuurder van gefailleerde. Blijkens het uittreksel van de Kamer van
Koophandel is de heer Fransen met ingang van 14 april 2020 geschorst als
bestuurder. De heer K.G. Moody is met ingang van 14 april 2020 aangetreden
als bestuurder. Vanaf 27 januari 2021 is hij aangesteld als vereffenaar van
gefailleerde omdat initieel w erd getracht om het vermogen van gefailleerde te
liquideren buiten faillissement. Zie verder paragraaf 1.5 van dit openbaar
verslag.
De Raad van Toezicht bestaat uit de heer W . de Bruijn, de heer F.M.L.G. van
den Boom en de heer I.R. Grubb en mevrouw M.J. Clayton.
De curator heeft besprekingen gehad met de bestuurder en alle leden van de
Raad van Toezicht.

1.2 Lopende procedures
Hiervan is geen sprake. W el is door gefailleerde in 2020 een procedure
aanhangig gemaakt tegen de heer Fransen voornoemd. Zie hiervoor verder
paragraaf 1.5 en paragraaf 7 van dit openbaar verslag.

01-06-2021
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had voorafgaand aan het faillissement diverse verzekeringen,
w aaronder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Door de curator
w ordt momenteel onderzocht w elke verzekeringen nog actief zijn, of er
aanspraken lopen onder die verzekeringen, w elke verzekeringen zouden
kunnen w orden geroyeerd en of recht bestaat op premierestitutie. De curator
verw acht hier in de aankomende periode duidelijkheid over te hebben.

01-06-2021
1

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (die ook geldt voor
commissarissen/toezichthouders) is nog van kracht.

29-09-2021
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Hier w as geen sprake van. Gefailleerde kon kosteloos gebruik maken van een
kantoorruimte die ter beschikking w erd gesteld door eenzelfde soort
organisatie als die van gefailleerde. Voorts w erden per datum faillissement ook
geen roerende zaken gehuurd.

01-06-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Beknopt samengevat is aan de curator het volgende medegedeeld over
hetgeen zich voorafgaand aan het faillissement heeft afgespeeld. De voormalig
(voornoemde) bestuurder zou gedurende zijn bestuursperiode nauw elijks tot
geen administratie hebben gevoerd. Op enig moment is de huidige bestuurder
door de Raad van Toezicht aangesteld als (interim)bestuurder en aan hem is
onder meer verzocht om onderzoek te doen naar het beleid en de gang van
zaken. Daarbij heeft de huidige bestuurder het als taak op zich genomen om
de administratie achteraf te reconstrueren en te laten verw erken in jaarcijfers.
Gedurende dat proces bleek een groot aantal posten (uitgaven) niet
verklaarbaar te zijn. Sprake zou zijn gew eest van onrechtmatige onttrekkingen
door de voormalig bestuurder. Hierover zijn vragen gesteld aan de voormalig
bestuurder. Deze vragen w erden niet/niet naar behoren beantw oord.
Uiteindelijk is door de Raad van Toezicht besloten om deze bestuurder te
schorsen en uiteindelijk heeft gefailleerde afscheid van hem genomen door met
hem een vaststellingsovereenkomst aan te gaan.
Tevens heeft gefailleerde deze bestuurder in een dagvaardingsprocedure
betrokken. Op grond van diverse grondslagen is voorafgaand aan het
faillissement terugbetaling gevorderd van een onttrokken bedrag van in totaal
EUR 230.000,00. Deze vordering is bij verstek toegew ezen. Een gedeelte van
de vordering is (tevens voorafgaand aan het faillissement) verhaald op de
gedeeltelijke eigendom van de voormalige privéw oning van deze bestuurder.
Als gevolg van deze onttrekkingen kon gefailleerde niet meer voortgaan met
haar activiteiten. Besloten w erd om te proberen om in goed overleg met alle
stakeholders buiten faillissement tot liquidatie van het vermogen van
gefailleerde te komen. Projecten zijn overgedragen aan andere gelijksoortige
organisaties en personeelsleden zijn naar ander w erk geholpen. Initieel leek
het erop dat dit voornemen zou gaan slagen, totdat het Ministerie van
Buitenlandse Zaken gedeeltelijke terugbetaling van de verstrekte subsidie
vorderde en niet langer instemde met liquidatie buiten faillissement. In reactie
hierop hebben ook de andere donoren om terugbetaling verzocht. Omdat
hierdoor de schulden de baten overtroffen resteerde slechts nog de indiening
van een eigen faillissementsaanvraag, aldus de bestuurder. Naar het
voorgaande doet de curator (nader) onderzoek.

01-06-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

01-06-2021
1

Toelichting
Per datum faillissement had gefailleerde geen personeelsleden meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

01-06-2021
1

Toelichting
Van deze personeelsleden is voor datum faillissement afscheid genomen. Vier
van hen zijn begeleid naar ander w erk, één van hen ging met pensioen en met
één w erknemer is een vaststellingsovereenkomst gesloten.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking met de bestuurder. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

01-06-2021
1

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

29-09-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde w as geen eigenaresse van onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

01-06-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Bespreking met de bestuurder en onderzoek in het Kadaster. Dit onderdeel is
hiermee afgerond.

01-06-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris
Laptops
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Indien de baten opw egen tegen de kosten zal de curator de laptops hoe het
zich thans laat aanzien laten veilen.

01-06-2021
1

De kantoorinventaris bestaat uit een bescheiden aantal kasten en bureaus.
Omdat gefailleerde kosteloos gebruik kon maken van de kantoorruimte (zie
paragraaf 1.4), de aanschafw aarde EUR 0,00 is gew eest en deze zaken in
2020 zijn afgeschreven tot EUR 0,00 heeft de curator in overleg met de
bestuurder besloten om deze zaken om niet achter te laten in de
kantoorruimte.
De curator heeft besloten om de laptops te laten veilen door De Kok Veilingen.
De veilingresultaten zijn vooralsnog niet bekend.

29-09-2021
2

De laptops hebben EUR 169,00 exclusief BTW opgebracht. Dit bedrag zal door
het veilingbureau w orden voldaan op de faillissementsrekening.

07-12-2021
3

De curator heeft de veilingopbrengst ontvangen. Dit onderdeel is hiermee
afgerond.

08-03-2022
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van de bestuurder begreep de curator dat geen sprake zou zijn van een
belastingschuld, noch van een (bank)financiering w aarvoor zekerheden zijn
verstrekt, maar indien opportuun oefent de curator op grond van artikel 57 lid
3 Fw het bodemvoorrecht uit van de fiscus.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

01-06-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking met de bestuurder, raadpleging jaarrekening, contact met
taxateur.

01-06-2021
1

Contact met het veilingbureau, beoordelen veilingovereenkomst, contact RC,
etc.

29-09-2021
2

Contact met het veilingbureau. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

07-12-2021
3

Contact met het veilingbureau en raadplegen boedelrekening.

08-03-2022
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

01-06-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespreking met de bestuurder. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

01-06-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Contante financiële middelen

€ 60,59

totaal

€ 60,59

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Van de bestuurder ontving de curator enkele contante financiële middelen,
onder meer bestaand uit buitenlandse valuta. De curator zal voor storting van
deze middelen op de faillissementsrekening zorgdragen.

01-06-2021
1

De contante financiële middelen bedroegen in totaal een bedrag van EUR
60,59.

29-09-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking met de bestuurder.

01-06-2021
1

Afstorten contanten. De w erkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn
hiermee afgerond.

29-09-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Diversen
totaal

Toelichting debiteuren
Naar de curator begreep zou gefailleerde enkele vorderingen hebben op
diverse partijen. Naar de grondslagen van die vorderingen en de hoogte ervan
doet de curator in de aankomende periode nader onderzoek.

01-06-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking met de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht.

01-06-2021
1

In de afgelopen verslagperiode geen. Hier zal nog nader onderzoek naar
w orden verricht.

29-09-2021
2

In de afgelopen verslagperiode geen. Hier zal nog nader onderzoek naar
w orden verricht.

07-12-2021
3

In de afgelopen verslagperiode geen. Hier zal in de aankomende
verslagperiode onderzoek naar w orden verricht.

08-03-2022
4

In de afgelopen verslagperiode geen. Dit zal in de aankomende verslagperiode
w orden opgepakt.

08-06-2022
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

01-06-2021

Toelichting vordering van bank(en)

1

Gefailleerde heeft een vordering op ING Bank uit hoofde van een creditsaldo.
De bank is verzocht om overboeking van dit saldo op de faillissementsrekening.

€ 48.613,75

29-09-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

5.2 Leasecontracten
Hier zou geen sprake van zijn volgens de bestuurder. Hier is de curator ook
niet van gebleken.

01-06-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Hier zou geen sprake van zijn volgens de bestuurder. Hier is de curator ook
niet van gebleken.

01-06-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing, zie paragraaf 5.4.

01-06-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hier zou geen sprake van zijn volgens de bestuurder. Hier is de curator ook
niet van gebleken.

01-06-2021
1

5.6 Retentierechten
Hier zou geen sprake van zijn volgens de bestuurder. Hier is de curator ook
niet van gebleken.

01-06-2021
1

5.7 Reclamerechten
Hier zou geen sprake van zijn volgens de bestuurder. Hier is de curator ook
niet van gebleken.

01-06-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

01-06-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bespreking met de bestuurder en contact met ING Bank.

01-06-2021
1

Contact met ING Bank. Voor het overige lijkt dit onderdeel te zijn afgerond.

29-09-2021
2

Bestuderen ontvangen bankafschriften ING.

07-12-2021
3

Bestuderen ontvangen bankafschriften ING.

08-03-2022
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De activiteiten van gefailleerde w aren per datum
faillissement reeds gestaakt.

01-06-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing, zie paragraaf 6.2.

01-06-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Bespreking met de bestuurder. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

01-06-2021
1

Geen.

29-09-2021
2

Dit onderdeel is afgerond.

07-12-2021
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. De activiteiten van gefailleerde w aren per datum
faillissement reeds gestaakt.

6.5 Verantwoording

01-06-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing, zie paragraaf 6.4.

01-06-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

01-06-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing, zie paragraaf 6.4.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

01-06-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing, zie paragraaf 6.4.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking met de bestuurder. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

01-06-2021
1

Geen.

29-09-2021
2

Dit onderdeel is afgerond.

07-12-2021
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zow el de fysieke - als de digitale boekhouding zijn aan de curator ter
beschikking gesteld en maken een geordende eerste indruk.
De huidige bestuurder houdt zich beschikbaar voor vragen van de curator en
neemt w anneer nodig ook uit eigen bew eging contact op met de curator. De
curator heeft een goede eerste indruk van hem.
Met de voormalig bestuurder heeft de curator ondanks haar inspanningen nog
geen contact kunnen verkrijgen. De curator w il deze bestuurder graag spreken
vanw ege hetgeen haar is versteld over de onttrekkingen zoals omschreven in
paragraaf 1.5 van dit openbaar verslag. Deze bestuurder is erop gew ezen dat
de curator overw eegt om (gerechtelijke) vervolgstappen te ondernemen indien
contact binnen een redelijke termijn uitblijft. Te denken valt daarbij aan een
oproeping voor een verhoor door de rechter-commissaris.

01-06-2021
1

Over de oproeping voor een verhoor door de rechter-commissaris heeft de
curator in de afgelopen verslagperiode contact gehad met de rechtercommissaris nadat het de curator, ondanks diverse pogingen daartoe, niet is
gelukt om in contact te treden met de desbetreffende bestuurder.

29-09-2021
2

Inmiddels staat op korte termijn een verhoor gepland. De desbetreffende
bestuurder is hiervoor opgeroepen.
In de afgelopen verslagperiode had het verhoor van de desbetreffende
bestuurder plaats moeten vinden. De bestuurder is evenw el niet voor de
rechter-commissaris verschenen. De curator heeft daarna nog meermaals
contact proberen te zoeken met de bestuurder, maar vooralsnog zonder
resultaat.

07-12-2021
3

Vervolgens heeft de curator in overleg met de rechter-commissaris besloten om
op grond van het executoriale vonnis dat voorafgaand aan het faillissement
jegens de bestuurder is gew ezen, executoriaal beslag te laten leggen ten
laste van deze bestuurder. Er zijn derdenbeslagen gelegd onder drie
bankinstellingen. Of doel is getroffen is nog onbekend.
Voorts heeft de curator in de afgelopen verslagperiode contact opgenomen
met een stichting w aarvan deze bestuurder ook bestuurder is. Deze stichting
heeft voorafgaand aan het faillissement in totaal een bedrag van EUR
32.000,00 ontvangen zonder dat daaraan een rechtsgrond aan ten grondslag
heeft gelegen. Verzocht is om terugbetaling. Hierop is noch een reactie, noch
een betaling ontvangen en de curator zal zich gaan beraden over de te nemen
vervolgstappen.
In de aankomende verslagperiode zal de curator de w erkzaamheden in dit
kader voortzetten.
De curator heeft deze w erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode
voortgezet.
Omdat de voormalig bestuurder - w aar het rechtmatigheidsonderzoek thans
betrekking op heeft - niet voor de rechter-commissaris is verschenen, heeft de
rechter-commissaris in overleg met de curator bij de rechtbank een voordracht
gedaan tot verzekerde inbew aringstelling. De bestuurder is opgeroepen om op
deze voordracht te w orden gehoord.
Kort voorafgaand aan deze zitting ontving de rechter-commissaris een brief
van de bestuurder w aarin de intentie w erd uitgesproken zijn medew erking te
zullen verlenen. Hierom heeft de rechtbank de mondelinge behandeling van de
voordracht aangehouden. Dit om de bestuurder nogmaals in de gelegenheid te
stellen om alsnog aan zijn inlichtingen- en informatieplicht te kunnen voldoen.
Tussen de curator en deze bestuurder is vervolgens e-mailcorrespondentie op
gang gekomen teneinde een afspraak te plannen. Op de gemaakte afspraak is
de bestuurder evenw el niet verschenen. Hierom heeft de curator de
bestuurder geïnformeerd dat de mondelinge behandeling van de voordracht
alsnog doorgang zal vinden. Dit zal kort na de indiening van dit openbaar
verslag gebeuren.
Voor het overige hebben de namens de curator gelegde derdenbeslagen
slechts beperkt doel getroffen, namelijk voor circa EUR 500,00. De door de
curator aangeschreven stichting heeft niet op de toenaderingspogingen van de
curator gereageerd.
In de aankomende verslagperiode zal de curator de w erkzaamheden in dit
kader voortzetten.

08-03-2022
4

In de afgelopen verslagperiode vond de mondelinge behandeling van de
voordracht tot verzekerde inbew aringstelling plaats. De bestuurder is niet ter
zitting verschenen. Het bevel tot verzekerde inbew aringstelling is gegeven.

08-06-2022
5

De curator heeft de bestuurder hiervan op de hoogte gesteld en w ederom is
getracht om een bespreking te plannen. Ook deze gemaakte afspraak is door
de bestuurder afgezegd. De curator heeft het initiatief voor het maken van een
nieuw e afspraak bij de bestuurder gelegd.
Verder heeft de curator enkele aanvullende w erkzaamheden verricht in dit
kader, zoals het aanschrijven van partijen die zonder rechtsgrond betalingen
van gefailleerde hebben ontvangen en het bestuderen en beoordelen van de
gevoerde administratie.
Van de bestuurder heeft de curator niets meer vernomen.

08-09-2022
6

De curator pakt de w erkzaamheden in het kader van de rechtmatigheden in
de aankomende verslagperiode verder op, w aaronder ten aanzien van de
partijen die zonder rechtsgrond betalingen van gefailleerde hebben
ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen
Van een w ettelijke deponeringsverplichting op grond van boek 2 BW is geen
sprake. Evenw el w erden de jaarverslagen gepubliceerd op de w ebsite van
gefailleerde. Gefailleerde had namelijk een ANBI-status.

01-06-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Hier doet de curator nog onderzoek naar.

01-06-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing aangezien gefailleerde een stichting is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-06-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

01-06-2021
1

In onderzoek.

Toelichting

29-09-2021
2

In onderzoek

Toelichting

07-12-2021
3

In onderzoek

Toelichting

08-03-2022
4

In onderzoek

Toelichting

08-06-2022
5

In onderzoek

Toelichting

08-09-2022
6

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

01-06-2021
1

Toelichting
In onderzoek.

In onderzoek

29-09-2021
2

In onderzoek

07-12-2021
3

In onderzoek

08-03-2022
4

In onderzoek

08-06-2022
5

In onderzoek

08-09-2022
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator probeert in dit kader contact te verkrijgen met de voormalig
bestuurder vanw ege de hiervoor omschreven onttrekkingen. De curator w il
graag van deze bestuurder persoonlijk vernemen w at zich volgens hem al dan
niet heeft afgespeeld gedurende zijn bestuursperiode en w at zijn visie is op
hetgeen hem is verw eten. Zie ook paragraaf 7.1 van dit openbaar verslag.

01-06-2021
1

Zie paragraaf 7.1 van dit openbaar verslag en paragraaf 1.5 van het eerste
openbaar verslag.

29-09-2021
2

Zie paragraaf 7.1 van dit openbaar verslag en paragraaf 1.5 van het eerste
openbaar verslag.

07-12-2021
3

Zie paragraaf 7.1 van dit openbaar verslag en paragraaf 1.5 van het eerste
openbaar verslag.

08-03-2022
4

Zie de paragrafen hiervoor.

08-06-2022
5

In onderzoek.

08-09-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking en correspondentie met de bestuurder en de voormalig bestuurder.

01-06-2021
1

Correspondentie met de voormalig bestuurder en contact met de rechtercommissaris.

29-09-2021
2

Correspondentie met de voormalig bestuurder, met de rechter-commissaris,
met de deurw aarder, met voornoemde stichting, etc.

07-12-2021
3

Correspondentie met de voormalig bestuurder, de rechter-commissaris, de
deurw aarder en derden. Voorts heeft de curator w erkzaamheden verricht in
het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

08-03-2022
4

De curator heeft diverse w erkzaamheden verricht en voortgezet in het kader
van het rechtmatigheidsonderzoek.

08-06-2022
5

Correspondentie met derden.

08-09-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

01-06-2021
1

Vooralsnog w ordt in elk geval rekening gehouden met het salaris curator en
boedelkosten ter behoud van de toegankelijkheid van de digitale administratie
en de e-mailaccounts.

Toelichting

07-12-2021
3

Rekening w ordt gehouden met het salaris curator en boedelkosten ter behoud
van de digitale administratie en de gemaakte veilingkosten. Deze laatste
kosten w orden verdisconteerd in de verkoopopbrengsten die de boedel zal
ontvangen.

Toelichting

08-03-2022
4

De gemaakte boedelkosten zullen in het volgende openbaar verslag w orden
verw erkt.

€ 21.725,61

08-06-2022
5

Toelichting
Tot op heden is bovengenoemd bedrag uitgegeven aan boedelkosten,
bestaande uit:
IT kosten
veilingkosten
deurw aarderskosten
uitlooppremie verzekering
voorschot salaris curator

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

01-06-2021
1

Toelichting
Vooralsnog nihil en volgens de bestuurder zou de fiscus geen vordering
hebben.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Gefailleerde had geen w erknemers meer in dienst en voormalig w erknemers
zouden volgens de bestuurder geen vorderingen hebben.

8.4 Andere pref. crediteuren

01-06-2021
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

01-06-2021
1

Toelichting
Vooralsnog is hier niet van gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

01-06-2021
1

Dit dient de curator nog na te gaan aan de hand van de ontvangen
administratie.

1

29-09-2021
2

Toelichting
Tot op heden heeft één concurrente crediteur een vordering ingediend.

2

07-12-2021
3

3

08-03-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

01-06-2021
1

Dit dient de curator nog na te gaan aan de hand van de ontvangen
administratie. In elk geval w ordt de hoogte van de vordering van één van de
crediteuren door de bestuurder betw ist. Dit betreft de vordering van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Omdat die vordering is vervat in een besluit
heeft de curator hiertegen pro-forma bezw aar gemaakt. In de aankomende
verslagperiode verstrijkt de termijn voor het aanvullen van de inhoudelijke
gronden. De curator zal zich hier dan ook verder op gaan richten.

€ 1.651,01

29-09-2021
2

Toelichting
In aanvulling op het voorgaande verslag geldt dat de vordering van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken nog altijd w ordt betw ist.
In de afgelopen verslagperiode zijn de inhoudelijke gronden van het gemaakte
bezw aar met het Ministerie gedeeld. Vervolgens is een hoorzitting gepland. In
overeenstemming met het Ministerie heeft die hoorzitting vooralsnog niet
plaatsgevonden aangezien er vooralsnog geen ruimte lijkt te bestaan voor
(substantiële) uitkering aan de schuldeisers en een hoorzitting alleen maar
(mogelijk overbodige) kosten met zich mee zou brengen voor zow el het
ministerie als de boedel.

€ 234.749,22

07-12-2021
3

€ 234.862,22

08-03-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

01-06-2021
1

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

29-09-2021
2

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

07-12-2021
3

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen.

08-03-2022
4

Hier kunnen nog geen uitspraken over w orden gedaan.

08-06-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bespreking bestuurder en contact crediteuren.

01-06-2021
1

Contact met het ministerie en opstellen bezw aarschrift, aanschrijven
crediteuren, plaatsen vordering.

29-09-2021
2

Plaatsen vorderingen.

07-12-2021
3

Contact diverse (boedel)crediteuren, verrichten betalingen, bijw erken
financieel verslag, etc.

08-03-2022
4

Verrichten diverse betalingen vanaf de boedelrekening.

08-06-2022
5

Contact boedelcrediteur.

08-09-2022
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

01-06-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

01-06-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

01-06-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Bespreking met de bestuurder. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

01-06-2021
1

Geen.

29-09-2021
2

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

07-12-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:

01-06-2021
1

het aanschrijven van de crediteuren;
het inventariseren van de debiteuren en het aanschrijven van die
partijen;
het verkrijgen van contact met de voormalig bestuurder;
het (mogelijk) veilen van de laptops;
het storten van de contante financiële middelen;
het maken van bezw aar tegen de vordering van één van de crediteuren;
etc.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:
het verder inventariseren van de debiteuren en het aanschrijven van die
partijen;
het verkrijgen van contact met de voormalig bestuurder;

29-09-2021
2

het voorbereiden van het verhoor van de voormalig bestuurder en het
verhoor zelf;
etc.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:

07-12-2021
3

het verder inventariseren van de debiteuren en het aanschrijven van die
partijen;
het verkrijgen van contact met de voormalig bestuurder;
het verkrijgen van contact met voornoemde stichting;
etc.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:

08-03-2022
4

het inventariseren van de debiteuren en het aanschrijven van die
partijen;
het verkrijgen van contact met de voormalig bestuurder;
het verkrijgen van contact met voornoemde stichting en diverse andere
relevante partijen;
etc.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:

08-06-2022
5

het inventariseren van de debiteuren en het aanschrijven van die
partijen; en
het voortzetten van de w erkzaamheden in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:
het inventariseren van de debiteuren en het aanschrijven van die partijen;
en
het voortzetten van de w erkzaamheden in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

08-09-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen maar de curator streeft naar
afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

01-06-2021
1

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen maar de curator streeft naar
afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

29-09-2021
2

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen maar de curator streeft naar
afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

07-12-2021
3

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen maar de curator streeft naar
afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

08-03-2022
4

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen maar de curator streeft naar
afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

08-06-2022
5

Op de korst mogelijke termijn.

08-09-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
8-12-2022

08-09-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen openbaar verslag, correspondentie rechter-commissaris.

01-06-2021
1

Opstellen openbaar verslag.

29-09-2021
2

Opstellen openbaar verslag.

07-12-2021
3

Opstellen openbaar verslag.

08-03-2022
4

Opstellen openbaar verslag.

08-06-2022
5

Opstellen openbaar verslag.

08-09-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

