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

5
26-04-2021
F.16/20/174
NL:TZ:0000139402:F001
21-04-2020

R-C
Curator

mr. Neijt
mr. K.C.S. Meekes

Algemene gegevens
Naam onderneming
Active Flexw ork B.V.

19-05-2020
1

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te
Roosendaal en kantoorhoudende te (3645 CN) Vinkeveen aan de
Provincialew eg 19, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder
nummer 69818568.

19-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens KvK: Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw .
Uitleenbureaus, Holdings (geen financiële). Het aannemen en uitvoeren van
bouw w erken (bouw bedrijf) en het uitlenen van personeel. Holding-,
Beheermaatschappij.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 1.153.217,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 164.135,00

€ 356.153,00

Toelichting financiële gegevens

19-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Vooralsnog onbekend.

19-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

19-05-2020
1

Toelichting
Geen

Boedelsaldo
€ 0,00

19-05-2020
1

€ 107,52

13-08-2020
2

€ 107,52

12-11-2020
3

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 75,62

11-02-2021
4

€ 75,62

26-04-2021
5

Toelichting
Ongew ijzigd.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-4-2020

19-05-2020
1

t/m
17-5-2020
van
18-5-2020

13-08-2020
2

t/m
12-8-2020
van
13-8-2020

12-11-2020
3

t/m
8-11-2020
van
9-11-2020

11-02-2021
4

t/m
7-2-2021
van
8-2-2021

26-04-2021
5

t/m
25-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 48 min

2

41 uur 21 min

3

16 uur 54 min

4

17 uur 42 min

5

17 uur 54 min

totaal

113 uur 39 min

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

19-05-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Active Flexw ork B.V. (hierna: “gefailleerde”) heeft tw ee statutair bestuurders:
1. Active 1 Beheer B.V. van w elke vennootschap de heer J. Jansen
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder is; en
2. Active 2 Beheer B.V. van w elke vennootschap de heer T. Koevoet
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder is.

19-05-2020
1

Op haar beurt is gefailleerde alleen/zelfstandig bevoegd statutair bestuurder
van Active Projecten B.V., statutair gevestigd te Mijdrecht en kantoorhoudend
te (3645 CN) Vinkeveen aan de Provincialew eg 19. Gefailleerde houdt ook alle
aandelen in het kapitaal van deze vennootschap. Zie ook hierna onder de kop
“3.8 andere activa”.

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement w as gefailleerde betrokken bij één gerechtelijke
procedure. Deze is op grond van artikel 29 Fw geschorst om alleen dan te
w orden voortgezet als de vordering van de eiser ter verificatie w ordt betw ist.

19-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Per datum faillissement zou gefailleerde geen verzekeringen hebben.

19-05-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een w oning met bedrijfsruimte te Vinkeveen. De
verhuurder heeft de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd.

19-05-2020
1

Situatie per 12 augustus 2020:
Gefailleerde bleek het voor bew oning bestemde deel van het huurpand (in
strijd met de hoofdhuurovereenkomst) te hebben onderverhuurd. De
onderhuurder w eigerde het pand na afloop van de hoofdhuurovereenkomst te
verlaten. Dit heeft geleid tot een kort geding procedure tussen de
hoofdverhuurder en de onderhuurder. De onderhuurder is veroordeeld tot
ontruiming. Op het moment w aarop dit faillissementsverslag w erd uitgebracht
w as de feitelijke ontruiming gaande.

13-08-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement verklaarde het bestuur dat
de opdrachten in 2019 zijn stilgevallen in verband met de stikstof- en PFAS
problematiek. Toen deze problemen w aren opgelost en de w erkzaamheden
w eer enigszins op gang kw amen, w erd gefailleerde geconfronteerd met een
aantal tegenvallende projecten. In maart 2020 kw am de corona-crisis daar nog
overheen w aardoor er vrijw el geen w erk meer w as. De inkomstenstroom
droogde op terw ijl de verplichtingen w el door bleven lopen. Het faillissement is
uiteindelijk uitgesproken op verzoek van het pensioenfonds.

19-05-2020
1

Het voorgaande is het relaas van het bestuur van gefailleerde. De curator zal
zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement en hier –
zo nodig – op terug komen.
Situatie per 12 augustus 2020:
Het onderzoek naar de toedracht van het faillissement zal w orden
meegenomen bij de onderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.
Verw ezen w ordt naar hetgeen daar is vermeld.

13-08-2020
2

Situatie per 8 november 2020:
Het onderzoek naar de toedracht van het faillissement zal w orden
meegenomen bij de onderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.
Verw ezen w ordt naar hetgeen daar is vermeld.

12-11-2020
3

Situatie per 7 februari 2021:
Het onderzoek naar de toedracht van het faillissement zal w orden
meegenomen bij de onderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.
Verw ezen w ordt naar hetgeen daar is vermeld.

11-02-2021
4

Situatie per 25 april 2021:
Het onderzoek naar de toedracht van het faillissement zal w orden
meegenomen bij de onderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit
verslag. Verw ezen w ordt naar hetgeen daar is vermeld.

26-04-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

19-05-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had geen personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

19-05-2020
1

Toelichting
Zie hiervoor onder 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

19-05-2020
1

Situatie per 12 augustus 2020:
Er bleek toch een w erknemer bij gefailleerde in dienst te zijn. Men w as in de
veronderstelling dat deze w erknemer in dienst w as van de
dochtervennootschap van gefailleerde, maar hij bleek een
arbeidsovereenkomst met gefailleerde te hebben gesloten. De
arbeidsovereenkomst is – met machtiging van de rechter-commissaris –
opgezegd bij brief van 29 mei 2020.

13-08-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

19-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

19-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde zou niet beschikken over bedrijfsmiddelen

19-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Mocht de curator alsnog bodemzaken aantreffen dan zal rekening w orden
gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

19-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

19-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde zou niet beschikken over voorraden of onderhanden w erk.

19-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

19-05-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Aandelen
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Gefailleerde houdt 100% van de aandelen in het kapitaal van Active Projecten
B.V.

19-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator onderzoekt w at er met de aandelen dient te gebeuren.

19-05-2020
1

Situatie per 12 augustus 2020:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de aandelen in het kapitaal
van dochtervennootschap Active Projecten B.V. met toestemming van de
rechter-commissaris verkocht. Voordat de notariële akte van levering kon
w orden gepasseerd, is Active Projecten B.V. echter (op verzoek van een
schuldeiser) in staat van faillissement verklaard (insolventienummer
F.16/20/296). Tenzij de faillietverklaring succesvol w ordt aangevochten,
kunnen de aandelen dus niet meer te gelde w orden gemaakt.

13-08-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Gefailleerde zou nog vier debiteuren hebben.

€ 16.446,48

€ 0,00

totaal

€ 16.446,48

€ 0,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde zou in totaal nog € 16.446,48 te vorderen hebben van een viertal
debiteuren. Het bestuur heeft verklaard dat de vorderingen w orden betw ist.
De curator is nog in afw achting van de onderliggende documentatie. De
vorderingen zijn verpand aan ING Bank N.V.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

19-05-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal overleg plegen met de pandhouder over de incasso van de
vorderingen.

19-05-2020
1

Situatie per 12 augustus 2020:
Uit de aan de curator ter beschikking gestelde administratie blijkt dat diverse
facturen voor faillissement zijn gecrediteerd. De curator heeft e.e.a. in
onderzoek.

13-08-2020
2

Daarnaast w erd in de afgelopen verslagperiode een restitutie van € 107,52
ontvangen van Vitens.
Situatie per 8 november 2020:
Het onderzoek naar de crediteringen w ordt meegenomen in de onderzoeken
zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag. Verw ezen w ordt naar hetgeen
daar is vermeld.

12-11-2020
3

Situatie per 7 februari 2021:
Het onderzoek naar de crediteringen w ordt meegenomen in de onderzoeken
zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag. Verw ezen w ordt naar hetgeen
daar is vermeld.

11-02-2021
4

Situatie per 25 april 2021:
Het onderzoek naar de crediteringen w ordt meegenomen in de onderzoeken
zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag. Verw ezen w ordt naar hetgeen
daar is vermeld.

26-04-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 86.109,96

19-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Namens ING Bank N.V. is een vordering van € 86.109,96 + PM ingediend in
verband met een verstrekt rekening-courantkrediet. Gefailleerde en haar
dochtervennootschap Active Projecten B.V. hebben zich hoofdelijk verbonden
voor deze schuld.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had tw ee Renaults Trafics in gebruik op basis van operational
leaseovereenkomsten. De curator heeft erop toegezien dat de voertuigen zijn
ingeleverd bij de leasemaatschappij.

5.3 Beschrijving zekerheden

19-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank N.V. heeft de volgende zekerheden bedongen:
- derden hebben zich borg gesteld voor € 75.000,=
- pandrecht op vorderingen
Daarnaast heeft ING Bank N.V. aangegeven ook over pandrechten op de
roerende zaken te beschikken, maar daarvan heeft zij (nog) geen bew ijs
overgelegd. De curator laat dit punt rusten omdat er geen roerende zaken bij
gefailleerde zijn aangetroffen.

19-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
ING Bank N.V. heeft te gelden als separatist.

19-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich één leverancier bij de curator gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. De geleverde zaken w aren echter al verw erkt zodat
deze niet konden w orden geretourneerd.

19-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Voor zover de curator bekend is, w orden er geen retentierechten uitgeoefend.

19-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met beroepen op het recht van reclame.

19-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(nog) niet van toepassing.

19-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank/pandhouder, leasemaatschappij en crediteur
met een beroep op eigendomsvoorbehoud en beoordelen gestelde
zekerheden.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

19-05-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De onderneming w as voor faillissement al gestaakt.

19-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

19-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

19-05-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

19-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

19-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

19-05-2020
1

Er is een aantal administratieve stukken bij de curator aangeleverd. Het
bestuur heeft toegezegd de rest van de administratie op korte termijn te
zullen aanleveren.

19-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is te laat gedeponeerd, namelijk op 16 januari
2020. Er is dus niet voldaan aan de publicatieverplichting van artikel 2:394 BW .

19-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing w egens de omvang van gefailleerde.

19-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de KvK is aan de stortingsverplichting voldaan. Vanw ege het beperkte
belang – het geplaatst kapitaal bedraagt € 120,= - zal de curator op dit punt
geen nader onderzoek verrichten.

19-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

19-05-2020
1

Toelichting
Zoals hiervoor is aangegeven onder 7.2, is niet voldaan aan de
publicatieverplichting van artikel 2:394 BW . Dit betekent dat op grond van
artikel 2:248 lid 2 BW vast staat dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft
vervuld. De curator onderzoekt of deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is gew eest van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-05-2020
1

Toelichting
Op dit punt dient nog onderzoek te w orden verricht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De aangeleverde administratieve stukken zijn onderzocht. Naar aanleiding
daarvan is een aantal vragen gerezen dat aan het bestuur is voorgelegd met
het verzoek hierop een nadere toelichting te geven. Daarnaast zijn
aanvullende stukken opgevraagd.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

19-05-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Na ontvangst van de rest van de administratie zal het onderzoek w orden
voortgezet.

19-05-2020
1

Situatie per 12 augustus 2020:
Het onderzoek in de administratie loopt en zal in de komende verslagperiode
w orden voortgezet.

13-08-2020
2

Situatie per 8 november 2020:
Naar aanleiding van het onderzoek in de administratie zijn vragen gerezen.
Deze w orden aan het bestuur voorgelegd met het verzoek de curator te
voorzien van een nadere toelichting en documentatie.

12-11-2020
3

Situatie per 7 februari 2021:
De correspondentie met het bestuur loopt nog en w ordt in de komende
verslagperiode voortgezet.

11-02-2021
4

Situatie per 25 april 2021:
De curator is van mening dat het bestuur zijn taken onbehoorlijk heeft
vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is gew eest.
Daarom heeft zij het bestuur op grond van artikel 2:248 BW hoofdelijk
aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. Aan het bestuur is een
laatste termijn gegund om te komen met een acceptabel schikkingsvoorstel,
bij gebreke w aarvan de curator zich zal beraden op de te treffen
maatregelen.

26-04-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 21,18

19-05-2020
1

Toelichting
Claimsagent B.V. heeft een boedelvordering ad € 21,18 ingediend.

Toelichting
Situatie per 12 augustus 2020:
Inmiddels zijn de volgende boedelvorderingen ingediend:
- ClaimsAgent B.V.: € 75,63
- Verhuurder bedrijfspand: € 8.541,66
- UW V (premie w g-deel SV ex art. 66:3 W W ): € 1.624,37
- UW V (loonvordering ex art. 66:1 W W ): € 8.346,61
€ 18.600,37
Toelichting
Situatie per 8 november 2020:
Inmiddels zijn de volgende boedelvorderingen ingediend:
- ClaimsAgent B.V.: € 87,73 (bijgesteld);
- Verhuurder bedrijfspand: € 8.541,66;
- UW V (premie w g-deel SV ex art. 66:3 W W ): € 1.624,37;
- UW V (loonvordering ex art. 66:1 W W ): € 8.346,61.

13-08-2020
2

12-11-2020
3

€ 18.609,44

11-02-2021
4

Toelichting
Situatie per 7 februari 2021:
Inmiddels zijn de volgende boedelvorderingen ingediend:
- ClaimsAgent B.V.: € 96,80 (bijgesteld)
- Verhuurder bedrijfspand: € 8.541,66
- UW V (premie w g-deel SV ex art. 66:3 W W ): € 1.624,37
- UW V (loonvordering ex art. 66:1 W W ): € 8.346,61
€ 18.606,42

26-04-2021
5

Toelichting
Situatie per 25 april 2021:
Inmiddels zijn de volgende boedelvorderingen ingediend:
- ClaimsAgent B.V.: € 93,78 (bijgesteld)
- Verhuurder bedrijfspand: € 8.541,66
- UW V (premie w g-deel SV ex art. 66:3 W W ): € 1.624,37
- UW V (loonvordering ex art. 66:1 W W ): € 8.346,61

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 43.182,28

19-05-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden preferente vorderingen ad in totaal €
43.182,28 ingediend.
€ 54.976,10

13-08-2020
2

Toelichting
Situatie per 12 augustus 2020:
In het genoemde totaalbedrag is de fiscale vordering ex art. 29 lid 7
meegenomen.
€ 55.221,18

12-11-2020
3

Toelichting
Situatie per 8 november 2020:
In het genoemde totaalbedrag is de fiscale vordering ex art. 29 lid 7
meegenomen.
€ 55.601,60

11-02-2021
4

Toelichting
Situatie per 7 februari 2021:
In het genoemde totaalbedrag is de fiscale vordering ex art. 29 lid 7
meegenomen.
€ 55.521,60
Toelichting
Situatie per 25 april 2021:
In het genoemde totaalbedrag is de fiscale vordering ex art. 29 lid 7
meegenomen.

8.3 Pref. vord. UWV

26-04-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

19-05-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.
€ 8.161,72

13-08-2020
2

Toelichting
Situatie per 12 augustus 2020:
Premie w g-deel SV ex art. 66:3 W W : € 1.329,60
Loonvordering ex art. 66:1 W W : € 6.832,12
€ 8.161,72

12-11-2020
3

Toelichting
Situatie per 8 november 2020:
Ongew ijzigd.
€ 8.161,72

11-02-2021
4

Toelichting
Situatie per 7 februari 2021:
Ongew ijzigd.
€ 8.161,72
Toelichting
Situatie per 25 april 2021:
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

26-04-2021
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

19-05-2020
1

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 0,00

13-08-2020
2

Toelichting
Situatie per 12 augustus 2020:
Ongew ijzigd.
€ 207,18

12-11-2020
3

Toelichting
Situatie per 8 november 2020:
W aternet w aterschap Amstel Gooi en Vecht heeft een preferente vordering
ingediend van € 207,18.
€ 914,92

11-02-2021
4

Toelichting
Situatie per 7 februari 2021:
Inmiddels zijn de volgende andere preferente vorderingen ingediend:
- W aternet w aterschap Amstel Gooi en Vecht: € 207,18;
- BP Europe – BP Nederland: € 707,74.
€ 914,92
Toelichting
Situatie per 25 april 2021:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26-04-2021
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

19-05-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben 3 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
14

13-08-2020
2

Toelichting
Situatie per 12 augustus 2020:
Inmiddels hebben zich 14 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.
17

12-11-2020
3

Toelichting
Situatie per 8 november 2020:
17
19

11-02-2021
4

Toelichting
Situatie per 7 februari 2021:
Inmiddels hebben 19 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
19

26-04-2021
5

Toelichting
Situatie per 25 april 2021:
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 35.233,49

19-05-2020
1

€ 137.357,71

13-08-2020
2

€ 147.316,38

12-11-2020
3

€ 150.132,68

11-02-2021
4

€ 150.132,68

26-04-2021
5

Toelichting
Situatie per 25 april 2021:
Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om uitspraken te kunnen doen over de w ijze w aarop dit
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

19-05-2020
1

Situatie per 12 augustus 2020:
Ongew ijzigd.

13-08-2020
2

Situatie per 8 november 2020:
Ongew ijzigd.

12-11-2020
3

Situatie per 7 februari 2021:
Ongew ijzigd.

11-02-2021
4

Situatie per 25 april 2021:
Ongew ijzigd.

26-04-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren.

19-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

19-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

19-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op de
hierna onder 10.4 genoemde onderw erpen.

19-05-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog te vroeg om uitspraken te kunnen doen over de termijn w aarbinnen
dit faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

19-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
26-7-2021

26-04-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
a. onderzoek naar w at er met de aandelen in het kapitaal van Active Projecten
B.V. dient te gebeuren;
b. overleg met de pandhouder over de incasso van de vorderingen op
debiteuren;
c. onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;
d. onderzoek naar eventueel behoorlijk bestuur;
e. correspondentie met crediteuren.

19-05-2020
1

Situatie per 12 augustus 2020:
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
a. onderzoek naar crediteringen vorderingen op debiteuren;
b. onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;
c. onderzoek naar eventueel behoorlijk bestuur;
d. correspondentie met crediteuren.

13-08-2020
2

Situatie per 8 november 2020:
a. onderzoek naar crediteringen vorderingen op debiteuren (loopt);
b. onderzoek naar eventueel paulianeus handelen (loopt);
c. onderzoek naar eventueel behoorlijk bestuur (loopt);
d. correspondentie met crediteuren (loopt).

12-11-2020
3

Situatie per 7 februari 2021:
a. onderzoek naar crediteringen vorderingen op debiteuren (loopt);
b. onderzoek naar eventueel paulianeus handelen (loopt);
c. onderzoek naar eventueel behoorlijk bestuur (loopt);
d. correspondentie met crediteuren (loopt).

11-02-2021
4

Situatie per 25 april 2021:
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op de
correspondentie met het bestuur naar aanleiding van de aansprakelijkstelling
ex artikel 2:248 BW .

26-04-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

