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Algemene gegevens
Naam onderneming
Active Projecten B.V.

11-09-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Active Projecten
B.V. ("Active Projecten") is opgericht op 21 december 2018. Active Projecten is
statutair gevestigd te Mijdrecht en houdt kantoor aan de Provinciale w eg 19
(3645CN) te Vinkeveen.

11-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten van
Active Projecten voornamelijk uit het aannemen en uitvoeren van bouw w erken.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 983.211,82

€ 7.089,04

€ 307.128,01

2020

€ -156.783,83

€ -74.056,10

€ 252.579,53

Toelichting financiële gegevens

11-09-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde gegevens zijn afkomstig uit de digitale administratie
(kolommenbalans). De omzet over 2020 is volgens de administratie negatief.
Uit de administratie volgt dat er in 2020 middel 8 facturen voor een bedrag van
€ 175.301,15 is gecrediteerd. De curator doet hier nog verder onderzoek naar.

11-09-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

11-09-2020
1

Op datum faillissement w aren geen w erknemers in dienst. Uit de administratie
volgt dat in 2019 mogelijk 1 w erknemer in dienst is gew eest.

Boedelsaldo
€ 0,00

11-09-2020
1

€ 3.850,00

12-09-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-8-2020

11-09-2020
1

t/m
10-9-2020
van
11-9-2020

11-12-2020
2

t/m
10-12-2020
van
11-12-2020

11-03-2021
3

t/m
10-3-2021
van
11-3-2021

11-06-2021
4

t/m
10-6-2021
van
11-6-2021

10-09-2021
5

t/m
9-9-2021
van
10-9-2021

10-12-2021
6

t/m
9-12-2021
van
10-12-2021

10-03-2022
7

t/m
9-3-2022
van
10-3-2022

10-06-2022
8

t/m
9-6-2022
van
10-6-2022
t/m
11-9-2022

Bestede uren

12-09-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

70 uur 45 min

2

41 uur 40 min

3

13 uur 0 min

4

39 uur 15 min

5

16 uur 15 min

6

40 uur 5 min

7

4 uur 15 min

8

4 uur 20 min

9

13 uur 15 min

totaal

242 uur 50 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode heeft de curator getracht in contact te komen met
de bestuurders. Daarnaast heeft de curator een bezoek gebracht aan de
locatie w aar de onderneming volgens de informatie uit de Kamer van
Koophandel is gevestigd. De curator heeft aan de hand van de digitale
administratie een inventarisatie gemaakt van de activiteiten van de
onderneming. Tot slot heeft de curator gesproken met verschillende
betrokkenen.

11-09-2020
1

Zeer recent heeft de curator een eerste bespreking gehad met de
bestuurders. De curator is nog in afw achting van stukken die door de
bestuurders aangeleverd dienen te w orden.

11-12-2020
2

De curator heeft in de derde verslagperiode de bestuurders om nadere
inlichtingen verzocht. Na herhaald verzoek hebben de bestuurders uiteindelijk
nadere inlichtingen verschaft en een aantal stukken toegestuurd. De curator
zal deze stukken de komende verslagperiode bestuderen.

11-03-2021
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator aan de hand van de door de
bestuurders verstrekte stukken nader onderzoek gedaan naar de vordering op
de openstaande debiteur. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn door de
curator aan de bestuurders aanvullende vragen gesteld. Daarnaast heeft de
curator opnieuw getracht de digitale administratie veilig te stellen. Tot slot
heeft de curator haar eerste bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek
gedeeld met de bestuurders en feitelijk leidinggever van Active Projecten.

11-06-2021
4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de vordering
op de openstaande debiteur voortgezet. De bestuurders dienen de curator
van nadere informatie te voorzien. De curator heeft de bestuurders opnieuw
verzocht nadere input te geven. De bestuurders hebben tot op heden geen
medew erking verleend aan het veiligstellen van de administratie. Ook heeft de
curator van de bestuurders en feitelijk leidinggever nog geen inhoudelijk
reactie mogen ontvangen op haar eerste bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek. Een bespreking is hierdoor nog niet ingepland. De
curator heeft een rappel gestuurd.

10-09-2021
5

De curator heeft geen reactie van de bestuurder en feitelijk leidinggever

10-12-2021

ontvangen op de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. De curator
heeft de bestuurders en de feitelijk leidinggever hoofdelijk aansprakelijk
gesteld voor het gehele boedeltekort dan w el voor de schade die Active
Projecten heeft geleden doordat de heren hun taak onbehoorlijk hebben
vervuld.

6

De curator heeft eind december 2021 van de bestuurders een e-mail
ontvangen w aarin zij kenbaar maken de aansprakelijkheidstelling te hebben
ontvangen. De bestuurders hebben aangegeven nog inhoudelijk te reageren.
Sindsdien heeft de curator niet meer van de bestuurders mogen vernemen.
Ook van de feitelijk beleidsbepaler heeft de curator een zeer summiere reactie
ontvangen. De curator beraadt zich op het treffen van rechtsmaatregelen
jegens de bestuurders en feitelijk beleidsbepaler.

10-03-2022
7

De curator is zeer recent in contact geraakt met de (advocaat van) een van de
bestuurders. De curator heeft de toezegging ontvangen dat op zeer korte
termijn een schriftelijke reactie volgt op de aansprakelijkheidstelling, w aarna
een bespreking bij de curator op kantoor zal plaatsvinden. Het is nog
onduidelijk of ook de andere bestuurder zal w orden bijgestaan door dezelfde
advocaat.

10-06-2022
8

In de negende verslagperiode heeft een bespreking met de bestuurders
plaatsgevonden. Tijdens de bespreking zijn verschillende afspraken gemaakt
over het aanleveren van aanvullende stukken en de schriftelijke reactie op de
aansprakelijkheidstelling. Na herhaald verzoek heeft de curator zeer recent
pas een reactie van de bestuurders mogen ontvangen. Een reactie op de
aansprakelijkheidstelling zou nog volgen.

12-09-2022
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Active Projecten is Active Flexw ork B.V.
(tevens handelend onder de naam Active Bouw ). Active Flexw ork B.V. is op 21
april 2020 failliet verklaard (insolventienummer F.16/20/174).

11-09-2020
1

Active Flexw ork B.V. w ordt op haar beurt bestuurd door Active 1 B.V en Active 2
B.V. Deze vennootschappen w orden bestuurd door de heren J. Jansen
respectievelijk T. Koevoet.

1.2 Lopende procedures
In de eerste verslagperiode is de curator niet bekend gew orden met lopende
procedures.

11-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
In de eerste verslagperiode is de curator niet bekend gew orden met lopende
verzekeringen.

11-09-2020
1

1.4 Huur
De bestuurders hebben aan de curator bevestigd dat er geen lopende
huurovereenkomsten zijn.

11-09-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft van de bestuurders nog geen input op dit punt ontvangen.

11-09-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
11-09-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren geen w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
11-09-2020
1

Toelichting
Uit de administratie volgt dat in 2019 mogelijk 1 w erknemer in dienst is
gew eest.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft aan de hand van de beschikbare administratie geverifieerd of
er bij Active Projecten w erknemers in dienst zijn (gew eest).

11-09-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De curator heeft het kadaster geraadpleegd. Op naam van Active Projecten
zijn geen onroerende zaken ingeschreven.

11-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Zie paragraaf 3.1 van dit verslag.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

11-09-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de bestuurders beschikt Active Projecten niet (meer) over
bedrijfsmiddelen.

11-09-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

11-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

11-09-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de bestuurders liggen de w erkzaamheden van Active
Projecten sinds 7 maanden stil. Van onderhanden w erk zou geen sprake
(meer) zijn. De curator doet hier nog onderzoek naar.

11-09-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft aan de hand van de administratie een inventarisatie van de
activiteiten van Active Projecten gemaakt. Daarnaast heeft de curator
verschillende gesprekken gevoerd met betrokkenen die de curator van verdere
informatie hebben voorzien.

11-09-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

11-09-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

11-09-2020
1

Toelichting debiteuren
Uit de administratie volgt dat Active Projecten een vordering van ongeveer €
120.000,- op een debiteur zou hebben. Een derde heeft aan de curator
kenbaar gemaakt dat de betreffende vordering aan haar gecedeerd zou zijn.
De curator doet nog onderzoek naar de hoogte van de vordering en de akte
van cessie.

11-09-2020
1

De curator heeft met een beroep op de pauliana de akte van cessie
buitengerechtelijk vernietigd. Of en in hoeverre de handelsdebiteuren geïnd
kunnen w orden zal nader onderzocht w orden.

11-12-2020
2

De curator heeft recent van de bestuurders stukken ontvangen die de
vordering van (ongeveer) € 120.000,- zouden onderbouw en. De betreffende
debiteur heeft reeds in een eerder fase van het faillissement aan de curator
laten w eten een tegenvordering op Active Projecten te hebben. De curator zal
de komende verslagperiode de recent ontvangen stukken bestuderen en
beoordelen of (een gedeelte van) de vordering geïnd kan w orden.

11-03-2021
3

Aan de hand van de door de bestuurders verstrekte stukken is nader
onderzoek gedaan naar de vordering op de openstaande debiteur. Naar
aanleiding van dit onderzoek zijn aan de bestuurders aanvullende vragen
gesteld. De curator is nog in afw achting van een terugkoppeling op de
gestelde vragen.

11-06-2021
4

De curator heeft van de bestuurders een (summiere) terugkoppeling
ontvangen op de gestelde vragen. De curator heeft om aanvullende informatie
verzocht en is nog in afw achting van een reactie.

10-09-2021
5

Met de advocaat van een van de bestuurders is afgestemd dat tijdens de nog
in te plannen bespreking ook nadere inlichtingen verschaft dienen te w orden
ten aanzien van de vordering op de openstaande debiteur.

10-06-2022
8

De curator heeft zeer recent - naar herhaald verzoek - een reactie van de
bestuurders mogen ontvangen. De curator zal komende verslagperiode
beoordelen of de recente input van bestuurders voldoende is om de
vordering op de openstaande debiteur te kunnen beoordelen.

12-09-2022
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft aan de hand van de administratie de debiteurenpositie
geïnventariseerd.

11-09-2020
1

De curator heeft met de derde gecorrespondeerd over de vernietiging van de
akte van cessie.

11-12-2020
2

Zie paragraaf 4.1 van dit verslag.

11-03-2021
3

Zie paragraaf 4.1 van dit verslag.

11-06-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 89.155,46

11-09-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Active Flexw ork B.V. en Active Projecten hebben zich over en w eer hoofdelijk
verbonden jegens ING. ING heeft een vordering ingediend van € 89.155,46 +
PM.

5.2 Leasecontracten
De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend gew orden met lopende
leaseovereenkomsten.

11-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor de schuld aan ING hebben derden zich borg gesteld. ING heeft aan de
curator bevestigd dat zij op de debiteuren/voorraden/bedrijfsmiddelen van
Active Projecten geen geregisterde zekerheidsrechten heeft bedongen.

11-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

11-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Drie leveranciers hebben een eigendomsvoorbehoud kenbaar gemaakt bij de
curator. De curator is nog in afw achting van input van de bestuurders op dit
punt.

11-09-2020
1

De bestuurders hebben verklaard dat de goederen w aar een
eigendomsvoorbehoud voor is ingeroepen zijn gestolen of zijn verbruikt. De
curator doet hier nog onderzoek naar.

11-12-2020
2

5.6 Retentierechten
De curator is op dit punt nog niet geïnformeerd door de bestuurders.

11-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
In de eerste verslagperiode is geen recht van reclame ingeroepen.

5.8 Boedelbijdragen

11-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

11-09-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de banken aangeschreven en overleg gehad met ING en de
leveranciers over het eigendomsvoorbehoud.

11-09-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie van Active Projecten is volgens opgave van de bestuurders sinds
7 maanden gestaakt.

11-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

11-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

11-09-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

11-09-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

11-09-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

11-09-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

11-09-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

11-09-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft van de bestuurders geen stukken mogen ontvangen. De
curator heeft contact opgenomen met het bedrijf w aar de digitale boekhouding
is ondergebracht en vervolgens de digitale administratie veiliggesteld.

11-09-2020
1

De curator heeft van de bestuurders aanvullende stukken ontvangen. Op dit
moment is nog niet duidelijk of daarmee de volledige administratie aan de
curator beschikbaar is gesteld. De curator zal dit in de komende verslagperiode
nader inventariseren, zodat verder onderzocht kan w orden of aan de
administratieplicht is voldaan.

11-03-2021
3

De curator heeft de bestuurders verzocht te bevestigen of de stukken die zij
per post heeft ontvangen volledig zijn. De curator heeft op deze vraag geen
antw oord mogen ontvangen. Daarnaast heeft de curator opnieuw getracht de
digitale administratie veilig te stellen. Tot op heden blijft de hostingprovider
w eigerachtig hieraan medew erking te verlenen. De curator heeft een laatste
sommatie aan de hostingprovider gestuurd en zal bij het uitblijven van
medew erking overleg voeren met de rechter-commissaris om over te gaan tot
het treffen van rechtsmaatregelen.

11-06-2021
4

Zow el de bestuurders als de hostingprovider hebben tot op heden niet
meegew erkt aan het veiligstellen van de administratie. De curator beraad zich
op het instellen van rechtsmaatregelen.

10-09-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2018 is volgens de gegevens uit de Kamer van
Koophandel op 6 januari 2020 gedeponeerd.

11-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

11-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

11-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

11-09-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

11-06-2021
4

De curator heeft haar eerste bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek
gedeeld met de bestuurders en feitelijk leidinggever.

Toelichting

10-12-2021
6

De curator heeft geen reactie van de bestuurder en feitelijk leidinggever
ontvangen op de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. De curator
heeft de bestuurders en de feitelijk leidinggever hoofdelijk aansprakelijk
gesteld voor het gehele boedeltekort dan w el voor de schade die Active
Projecten heeft geleden doordat de heren hun taak onbehoorlijk hebben
vervuld. De curator heeft de heren een termijn voor de betaling van het
(begrote) boedeltekort gesteld. Indien betaling binnen de gestelde termijn
uitblijft, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken toestemming te
verlenen over te gaan tot het instellen van rechtsmaatregelen.

Toelichting

10-03-2022
7

De curator beraadt zich op het instellen van rechtsmaatregelen jegens de
bestuurders en feitelijk beleidsbepaler en zal hierover in overleg treden met de
rechter-commissaris.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

11-09-2020
1

Ja

11-12-2020
2

Toelichting
Zoals opgemerkt in paragraaf 4.1 van dit verslag heeft de curator op grond van
de pauliana de akte van cessie buitengerechtelijk vernietigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft aan de hand van de beschikbare informatie een eerste
inventarisatie gemaakt. De curator zal haar bevindingen in de komende
verslagperiode met de bestuurders delen.

11-09-2020
1

De curator heeft tijdens de bespreking haar eerste bevindingen met de
bestuurders gedeeld. De bestuurders zijn door de curator in de gelegenheid
gesteld om nadere input en stukken aan te leveren. De curator is nog in
afw achting van een reactie van de bestuurders.

11-12-2020
2

Naar aanleiding van de ontvangen reactie van de bestuurders, heeft de
curator om nadere inlichtingen verzocht. Na herhaald verzoek, heeft de curator
recent nadere inlichtingen van de bestuurders ontvangen.

11-03-2021
3

De curator heeft haar eerste bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek
gedeeld met de bestuurders en feitelijk leidinggever en hen uitgenodigd voor
een bespreking bij haar op kantoor. De curator is nog in afw achting van een
reactie.

11-06-2021
4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator van de bestuurders en feitelijk
leidinggever geen inhoudelijke reactie ontvangen op haar eerste bevindingen
van het rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft een rappel gestuurd.

10-09-2021
5

De curator is zeer recent in contact geraakt met de (advocaat van) een van de
bestuurders. De curator heeft de toezegging ontvangen dat op zeer korte
termijn een schriftelijke reactie volgt op de aansprakelijkheidstelling, w aarna
een bespreking bij de curator op kantoor zal plaatsvinden. Het is nog
onduidelijk of ook de andere bestuurder zal w orden bijgestaan door dezelfde
advocaat.

10-06-2022
8

In de negende verslagperiode heeft een bespreking met de bestuurders en
hun voormalig advocaat plaatsgevonden. Tijdens de bespreking zijn
afspraken gemaakt over het aanleveren van stukken en de
aansprakelijkheidstelling. De curator heeft na - herhaald verzoek - zeer
recent van de bestuurders een reactie mogen ontvangen. Een reactie op de
aansprakelijkheidstelling is uitgebleven. De curator zal omtrent de
aansprakelijkheidstelling de komende verslagperiode contact opnemen met
de (nieuw e) advocaat van de bestuurders.

12-09-2022
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie paragraaf 7.7 van dit verslag.

11-09-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In de eerste verslagperiode zijn geen boedelvorderingen ingediend.

11-09-2020
1

€ 3.849,24

12-09-2022
9

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.056,00

11-09-2020
1

Toelichting
Loonheffing november 2019 - januari 2020: € 4.873,Omzetbelasting vanaf oktober 2019: € 10.183,-

€ 23.879,00

11-12-2020
2

€ 41.090,00

10-12-2021
6

€ 41.133,00

10-03-2022
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

11-09-2020
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.957,00

11-09-2020
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft met betrekking tot de
aanvraagkosten een vordering ingediend van € 1.957,-.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

11-09-2020
1

9

11-12-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 178.595,39

11-09-2020
1

€ 181.874,75

11-12-2020
2

€ 199.381,40

10-12-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog niet duidelijk op w elke w ijze het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

11-09-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft aan de hand van de digitale administratie een crediteurenlijst
gegeneerd en de crediteuren aangeschreven.

11-09-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
In de eerste verslagperiode is de curator niet bekend gew orden met lopende
procedures.

11-09-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-09-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

11-09-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig

11-09-2020
1

10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

11-09-2020
1

nadere input bestuurders op oorzaak faillissement;
nadere input bestuurders op eerste bevindingen rechtmatigheid en
boekhoudplicht;
nadere input bestuurders op claims eigendomsvoorbehoud;
inventarisatie debiteurenpositie en cessie.
De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

11-12-2020
2

nadere input bestuurders op oorzaak faillissement;
nadere input bestuurders op eerste bevindingen rechtmatigheid en
boekhoudplicht;
inventarisatie debiteurenpositie.
De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

11-03-2021
3

inventarisatie vordering op debiteur;
onderzoeken administratieplicht;
voortzetten rechtmatigheidsonderzoek n.a.v. ontvangen inlichtingen.
De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

11-06-2021
4

afronden onderzoek vordering op debiteur;
veiligstellen digitale administratie;
onderzoeken administratieplicht;
bespreking bestuurders en feitelijk leidinggever naar aanleiding van
eerste bevindingen rechtmatigheidsonderzoek.
De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:

10-09-2021
5

afronden onderzoek vordering op debiteur;
beraden instellen rechtsmaatregelen ivm veiligstellen administratie;
onderzoeken administratieplicht;
bespreking bestuurders en feitelijk leidinggever naar aanleiding van
eerste bevindingen rechtmatigheidsonderzoek.
De komende verslagperiode zal duidelijk w orden of de bestuurders en feitelijk
beleidsbepaler zijn overgegaan tot betaling van het (begrote) boedeltekort. Bij
het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, zal de curator de
rechter-commissaris verzoeken toestemming te verlenen over te gaan tot het
instellen van rechtsmaatregelen.

10-12-2021
6

De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over het instellen
van rechtsmaatregelen jegens de bestuurders en feitelijk beleidsbepaler.

10-03-2022
7

De komende verslagperiode zal een bespreking met in ieder geval een van de
bestuurders en zijn advocaat plaatsvinden. De curator hoopt dat vervolgens
meer duidelijk zal w orden omtrent de vordering op de debiteur, er een regeling
getroffen kan w orden aangaande de uitgebrachte aansprakelijkheidstelling en
dat de overige noodzakelijke inlichtingen verstrekt w orden.

10-06-2022
8

De curator zal de komende verslagperiode de reactie (een aanvullend
verstrekte stukken) van de bestuurders bestuderen. Daarnaast zal de
curator contact opnemen met de nieuw e advocaat van de bestuurders
omtrent de aansprakelijkheidstelling.

12-09-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk op w elke termijn het faillissement
afgew ikkeld kan w orden.

11-09-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-12-2022

12-09-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

Bijlagen
Bijlagen

11-09-2020
1

