
 

 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Faillissementsdatum: 11 december 2018 

Verslagnummer:   8  

Datum verslag:     31 mei 2022 

Curator:    mr. J.P.M. Dexters 

R-C:    mr. C.A.M. de Bruijn 

 

Naam onderneming 2punt0 Bewind B.V., nader te noemen “2punt0” of curanda. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

2punt0 Bewind B.V., statutair gevestigd te Venlo, 

kantoorhoudende te (5926 RN) Venlo aan de Moutzdijkweg 

no. 54, ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder 

nummer 69514623. 

Activiteiten onderneming De bedrijfsomschrijving in de Kamer van koophandel luidt: 

‘Het beheren van vermogens voor particulieren en 

rechtspersonen’. 

 

2punt0 bood de volgende diensten aan: 

- Beschermingsbewindvoering; 

- Budgetbeheer; 

- Schuldhulpverlening; 

- Curatele; 

- Mentorschap. 

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

01-01-2017 

31-12-2017 

€ 59.466,56  € 43.285.22 

01-01-2018 

31-12-2018 

€ 22.949,18  € 11.608.39 

Verslag 2: 

Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

01-01-2017 

31-12-2017 

€ 59.466,56 €43.285,22 € 43.285.22 

01-01-2018 

31-12-2018 

€ 22.949,18 €11.608,39 € 11.608.39 

 

Toelichting financiële gegevens Voorlopig zijn slechts periodebalansen aangereikt, alsmede 

(deels) de grootboekmutatiekaarten over het jaar 2017 en 

2018. Deze verschaffen nog in onvoldoende mate een inzicht 

in de rechten en verplichtingen van de vennootschap. 

 

Verslag 2: 

Tevens werden de winst en verliesrekening over 2017 en 

2018 aangereikt; de cijfers geven een vertekend beeld. 

Loonkosten, waaronder netto lonen, afdracht sociale 

verzekeringspremies en loonheffing zijn in de aangereikte 

cijfers c.q. winst en verlies niet verwerkt. 



 

 

 

Personeel gemiddeld aantal Van enig dienstverband per datum faillissement is niet 

gebleken. Deze zouden voor datum faillissement zijn 

geëindigd. Vanaf de start van de onderneming en de 

oprichting van de vennootschap is sprake geweest van 

diverse medewerkers (circa 5 a 6).  

Boedelsaldo Verslag 2: 

€ 13,21 

 

Verslag 3: 

€ 13,25 

 

Verslag 4: 

€ 13,26 

 

Verslag 5: 

€ 13,28 

 

Verslag 6: 

€ 13,30 

 

Verslag 7: 

€ 13,32 

 

Verslag 8: 

€ 15.013,33 

  

Verslagperiode Verslag 8:  

1 maart 2022 t/ 31 mei 2022 

Bestede uren in verslagperiode  

Verslag 2:  

8 uren en 50 minuten 

Totaal 51 uren en 5 minuten 

 

Verslag 3: 

7 uren en 30 minuten 

Totaal 58 uren en 35 minuten 

 

Verslag 4: 

2 uur en 15 minuten 

Totaal 60 uur en 50 minuten 

 

Verslag 5: 

1 uur en 30 minuten  

Totaal: 62 uur en 20 minuten 

 

Verslag 6: 

4 uur en 25 minuten  

Totaal: 66 uur en 45 minuten 

 



 

 

 

Verslag 7: 

3 uur  

Totaal: 69 uur en 45 minuten 

 

Verslag 8: 

9 uur en 5 minuten  

Totaal: 78 uur en 50 minuten 

Toelichting bestede uren  Verslag 2: 

Gebruikelijke intake werkzaamheden, zie urenspecificatie. 

 

Verslag 3: 

Bestudering en beoordeling vordering(en) UWV en fiscus, 

telefonisch overleg fiscus, bestudering fiscale bescheiden, 

bijwerken crediteurenlijst. 

 

Verslag 4: 

Gebruikelijke opvolging crediteuren. Aanschrijven 

bestuurders in het kader van een mogelijke 

bestuursaansprakelijkheid en opvolging daarvan. 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie 2punt0 is opgericht op 31 augustus 2017 door Jeannette 

Staal B.V., vertegenwoordigd door J.H.C. Staal, en Iris van 

Dun B.V., vertegenwoordigd door I. van Dun. 

 

De bestuurder van 2punt0 ten tijde van faillissement is Iris 

van Dun B.V., Moutzdijk 54, 5926 RN Venlo, KvK 

69509069. Voormalig mede bestuurder was tevens 

Jeannette Staal B.V., Roermonds Kwartier 26, 5971 DL 

Grubbenvorst, KvK 69508895. Jeannette Staal B.V. is per 9 

januari 2018 uitgetreden als bestuurder. 

 

Bestuurder en enig aandeelhouder van Iris van Dun B.V. is 

I. Van Dun. 

Bestuurder en enig aandeelhouder van Jeannette Staal B.V. 

is J.H.C. Busscher – Staal. 

 

Aandeelhouders van 2punt0 ten tijde van oprichting: 

1. Jeannette Staal B.V. is 50% aandeelhouder - betreffende 

aandeel 1 tot en met 500 elk nominaal groot € 0,01. 

Datum volstorting: 31 augustus 2017. 

2. Iris van Dun B.V. is 50% aandeelhouder - betreffende 

aandeel 501 tot en met 1000 elk nominaal groot € 0,01. 

Datum volstorting: 31 augustus 2017. 

 

 Lopende procedures Er zijn vooralsnog geen lopende procedures bekend.  
 Verzekeringen Er zijn vooralsnog geen lopende verzekeringen bekend. 
 Huur 2punt 0 huurde, aldus de bestuurder(s), haar bedrijfsruimte 

van I. van Dun, die op haar beurt een huurovereenkomst 



 

 

 

met een derde had gesloten, welke laatste 

huurovereenkomst door de kantonrechter per 8 augustus 

2018 werd ontbonden onder aanzegging van een 

ontruiming. Het bedrijfspand en woonhuis zou per 1 

september 2018 zijn ontruimd. Het pand was ten tijde van 

faillissement niet meer in gebruik door 2punt0 en de boedel 

houdt het er voor dat de huurovereenkomst met I. van Dun 

in ieder geval is geëindigd per 1 september 2018 of zoveel 

eerder. De huurachterstand is vooralsnog nog niet exact 

bekend, maar zou in de optiek van de bestuurder circa € 

9.500,-- bedragen. 

 Oorzaak faillissement 2punt0 Bewind B.V. was het resultaat van de  

samenwerking tussen de eenmanszaken van bestuurder I. 

van Dun, “Mens en Beleid”, en voormalig bestuurder J.H.C. 

Busscher-Staal’s, “Labyrinth Bewind”. De beweegreden tot 

samenwerking via een besloten vennootschap was synergie 

bestaande uit zowel het reduceren van kosten als het 

bundelen van de krachten, met in de toekomst een 

aanzienlijke groei voor ogen. Beide bestuurders hadden 

eigen typen dossiers; specialisaties en connecties. De 

aandeelhouders c.q. Van Dun en Busscher Staal beoogden 

de inkomsten en uitgaven van alle bewindvoeringen onder 

te brengen in de besloten vennootschap c.q. curanda. 

Cliëntdossiers bleven juridisch evenwel in de eenmanszaken 

van ieder der bestuurders. I. van Dun had +/- 50 dossiers, 

J.H.C. Busscher Staal +/- 110 dossiers. Die stonden op 

naam van Van Dun en/of Busscher Staal. Curanda was 

immers nog niet benoembaar, waartoe wel een verzoek was 

ingediend bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Los 

daarvan ontbrak het aan een beschikking daarvoor van de 

relevante rechtbank. Inkomsten (bewindvoering salarissen) 

van de dossiers werden vanaf eind september evenwel 

gestort op de bankrekening van 2punt0. Feitelijk waren alle 

werknemers vanuit Labyrinth en Mens en Beleid vanaf 1 

september 2017 aan het werk vanuit de locatie Venlo. De 

daadwerkelijk verhuizing had reeds medio augustus 

plaatsgevonden. Alle dossiers waren vanaf 1 september 

2017 aanwezig in Venlo en de werkzaamheden van beiden 

ondernemingen vanuit de eenmanszaken werden vanaf dat 

moment ook vanuit Venlo en de nieuw opgerichte 

vennootschap verricht. Werknemers kregen een schriftelijke 

arbeidsovereenkomst aangeboden (voor bepaalde tijd), 

voor zover nog geen sprake zou zijn van een overgang van 

onderneming. Los daarvan werden vanaf dat moment door 

curanda verplichtingen met derden (crediteuren) aangegaan 

en/of werden contracten overgenomen. Werknemers 

werden aanvankelijk op voorschotbasis uitbetaald. 

 



 

 

 

Relatief snel na de oprichting en feitelijke samensmelting 

van de ondernemingen bleek de samenwerking niet goed te 

lopen. Bestuurders hadden – naar later mocht blijken – 

onoverbrugbare meningsverschillen over een groot aantal 

wezenlijke (ondernemings)taken. Op alle fronten haperde 

de onderneming vanaf het begin. De loonadministratie werd 

niet adequaat ingericht, aangiften loonheffing en 

omzetbelasting bleven achter, alsmede de betalingen 

daarvan. Salaristroken werden niet tijdig aangeleverd. 

Managementvergoedingen – door bestuurders vastgesteld 

op € 5.000,--, - werden vanuit de 

houdstervennootschappen zonder BTW in rekening 

gebracht. In een aanzienlijk aantal dossiers bleven de 

betalingen van de bewindvoeringssalarissen achter, zodat 

de liquiditeit onder druk bleef staan, terwijl rekeningen die 

het bestuur in privé aangingen, via de rekening van 

curanda werden betaald.  Tegelijker werd de kwaliteit van 

de bewindvoeringswerkzaamheden in de diverse dossier – 

over en weer tussen Van Dun en Busscher Staal – 

voortdurend (en vermoedelijk ook deels terecht) ter 

discussie gesteld, waarbij de feitelijke leiding in handen leek 

te zijn van de partner van Van Dun. Dit laatste heeft er toe 

geleid dat – op instigatie van één der bestuurders – het 

landelijk kwaliteitsbureau CBM aan de bel heeft getrokken 

bij de Rechtbank Limburg (locatie Limburg) en de te 

benoemen bewindvoerders Van Dun en Busscher Staal in 

onderzoek werden geplaatst en vanaf dat moment niet 

meer in aanmerking kwamen voor benoemingen. Daarmee 

was de verder groei van 2punt0 definitief gefnuikt, nog los 

van het feit dat het verzoek van 2punt0 om benoembaar te 

worden gesteld eveneens ten einde was. 

 

Alles tezamen heeft deze onenigheid tussen de bestuurders 

tot gevolg dat Busscher-Staal per 8 januari 2018 

onmiddellijk vertrekt, waarbij al haar dossiers fysiek, en 

later ook digitaal, werden meegenomen. Het vertrek werd 

niet aangekondigd. 

 

Na het vertrek van Busscher Staal, alsmede van een groot 

aantal dossiers (circa 110), is 2punt0 voortgezet met twee 

werknemers en bestuurder I. van Dun. Dit resulteerde 

onmiddellijk in verdere liquiditeitsproblemen nu de 

uitgaven, met name kosten werknemers, aanzienlijk hoger 

lagen dan de inkomsten gegenereerd uit het aanzienlijk 

kleiner aantal dossiers. Los daarvan waren tot 8 januari 

2018 nog niet alle bewindvoeringsalarissen in 2punt0 

gevloeid. Daar waren immers achterstanden in ontstaan. In 

de loop van het eerste en tweede kwartaal 2018 hebben de 

bestuurders nog getracht de onderneming van curanda 

juridisch te ontvlechten via hun advocaten. Feitelijk was 



 

 

 

daar echter al sprake van, maar er was geen (financiële)  

voorziening getroffen voor de lopende contracten, 

behoudens ter zake van één werknemer, doch eerst nadat 

2punt0 daarvoor in een procedure werd betrokken. In 

beginsel bleven de lopende contracten achter in de 2punt0, 

met haar financiële last. Vanaf mei 2018 resulteerde dit in 

een stop van de betaling van salaris aan de resterende 

werknemers. In juli 2018 wordt vervolgens bestuurder en 

enig beschermingsbewindvoerder I. van Dun uit het ambt 

gezet waardoor opnieuw dossiers verdwenen en de 

inkomsten verder daalden. De onderhandelingen over de 

ontvlechting waren spaak gelopen en de salarisbetalingen 

bleven verder uit. Uiteindelijk werd het faillissement door 

de werknemers aangevraagd. 

 

2 Personeel    

 

 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
0 werknemers, de arbeidsovereenkomsten zouden van 

rechtswege voor datum faillissement zijn geëindigd.  

 Aantal in jaar voor 

faillissement 
6 werknemers 

 Datum ontslagaanzegging Voorafgaand aan faillissement, d.d. 11 juli 2018, zijn 

werknemers per e-mail op de hoogte gesteld dat tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten niet werden verlengd. Deze zijn 

daarmee beëindigd per 31 augustus 2018 en 31 oktober 

2018. 
 Werkzaamheden Het personeel is middels een telefoongesprek geïnformeerd 

over het faillissement waarbij tevens een 

inventarisatiegesprek heeft plaatsgevonden.  

Het personeel is +/- betaald tot en met de maand april 

2018. Er zijn geen zijn goederen als telefoons / laptops / 

leaseauto’s om in te nemen. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

n.v.t.    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster en middels inventarisatiegesprek (oud) 

bestuurslid en derden zijnde belastingadviseur en 

werknemers. 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

n.v.t.   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Niet van toepassing. Er waren slechts enkele 

kantoormeubelen en computers in het kantoor door 

eenmanszaken ingebracht en er ook weer uitgehaald.  
 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing. 



 

 

 

 Werkzaamheden Onderzoek middels inventarisatiegesprek (oud) bestuurslid 

en derden zijnde belastingadviseur en werknemers.  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

N.v.t.   
 

 Toelichting voorraad Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Onderzoek middels inventarisatiegesprek (oud) bestuurslid 

en derden zijnde belastingadviseur en werknemers. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

n.v.t.    
 

3.13 Toelichting andere activa 
 

 werkzaamheden Onderzoek middels inventarisatiegesprek (oud) bestuurslid 

en derden zijnde belastingadviseur en werknemers. 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

n.v.t.   
 

 Toelichting debiteuren n.v.t. 
  

 Werkzaamheden Onderzoek middels inventarisatiegesprek (oud) bestuurslid 

en derden zijnde belastingadviseur en werknemers. 

Quickscan concept jaarstukken 2017.  
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Niet van toepassing. Door 2punt0 werden twee lopende 

rekening aangehouden bij ING Bank N.V. en Bunq, doch er 

is geen sprake van een financiering. 

 Leasecontracten In onderzoek. Uit inventarisatiegesprekken volgt dat de 

leaseovereenkomsten reeds voor datum faillissement zijn 

beëindigd. Leasecontract betrof één auto. 

 Beschrijving zekerheden In onderzoek. 

 Separistenpositie In onderzoek. 

 Eigendomsvoorbehoud In onderzoek. 

 Retentierechten Niet van toepassing. 

 Reclamerechten Niet van toepassing. 

 Boedelbijdragen In onderzoek. 

 Werkzaamheden Onderzoek middels inventarisatiegesprek (oud) bestuurslid 

en derden zijnde belastingadviseur en werknemers. In 

afwachting van overige administratie.  
 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing 

 Financiële verslaglegging Niet van toepassing 



 

 

 

 Werkzaamheden Niet van toepassing 

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing 

 Verantwoording Niet van toepassing 

 Opbrengst Niet van toepassing 

 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Niet van toepassing 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht De curator dient administratieve bescheiden nog te 

ontvangen van boekhouder. Bestuurder I. van Dun heeft 

aangegeven dat vanaf juli 2018, 3e kwartaal 2018, niet 

meer aan de boekhoudplicht is voldaan. Uit alle overige 

gesprekken volgt tevens dat belastingaangifte is gedaan 

maar niet is afgedragen. Er is geen betalingsonmacht 

aangevraagd. 

 

Verslag 2: 

Aan de boekhoudplicht werd tot op heden niet voldaan. De 

rechten en verplichten kunnen op onvoldoende wijze van de 

vennootschap worden gekend. 

 

De periodebalansen over 2017 en 2018 sluiten niet op 

elkaar aan. De winst en verliesrekeningen  zijn over 2017 

en 2018 niet bijgewerkt ter zake de personeelskosten, 

waaronder netto lonen, sociale verzekeringen en 

loonheffing. 

 

Verslag 4: 

Bestuurders zijn in het kader van de 

administratieverplichting aangeschreven. Zulks heeft tot op 

heden niet geleid tot het aanleveren van andere of 

aanvullende administratieve bescheiden. 

 

 Depot jaarrekeningen Slechts concept 2017 ontvangen. 

 

Verslag 2: 

Er is geen sprake van enig depot van een jaarrekening. 

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt € 10,-.  

 

Verslag2:  

Aan de stortingsplicht werd voldaan. 

 Onbehoorlijk bestuur Verslag 2:  

In beginsel is op grond van het feit dat tot op heden niet 

werd voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW 

sprake van onbehoorlijk bestuur ter zake waarvan vermoed 



 

 

 

wordt dat zulks een belangrijke oorzaak is van het 

faillissement. 

 

Los van voornoemde schending van de boekhoudplicht, is 

de boedel van mening dat gezien het conflict dat tussen de 

bestuurders is ontstaan, het bestuur haar taak onbehoorlijk 

heeft vervuld, waarvan kan worden gesteld dat zulks ook de 

onmiddellijk oorzaak is van het faillissement. Daarbij zij 

verwezen naar het feitenrelaas genoemd onder de titel  

“Oorzaak van het faillissement” van dit verslag. De 

aandeelhouders, tevens zijnde de bestuurders, zijn de 

onderneming gestart, waarbij een verdeling van taken heeft 

plaatsgevonden. Over en weer hebben de bestuurders 

elkaar gedurende nagenoeg het hele bestaan van de 

onderneming op onvoldoende wijze geïnformeerd en/of 

elkander op onvoldoende wijze inzicht verschaft in de 

lopende bestuurstaken, waaronder de financiële taken en/of 

de kerntaken c.q. het operationele proces van de 

onderneming (beschermingsbewindvoeringstaken). De 

loonadministratie werd zeer laattijdig ingericht; werknemers 

werden in 2017 op voorschotbasis uitbetaald. Afdrachten 

ter zake loonheffing en/of omzetbelasting hebben nimmer 

plaatsgevonden. 

 

Het bestuur is vanaf de start van de onderneming 

verplichtingen met derden aangegaan, waaronder 

werknemers, welke verplichtingen gedelgd zouden moeten 

worden met een bestendige omzet. Aanvankelijk werd die 

omzetstroom ook door het bewindvoerdersalaris uit de 

diverse beschermingsbewinddossiers gerealiseerd, tot het 

moment dat die omzetstroom door het bestuur om haar 

moverende werd gestopt. Dit besluit was abrupt en de 

gevolgen hiervan zijn door het bestuur in onvoldoende mate 

en/of te laat onderkend, waardoor de (lopende) 

verplichtingen doorliepen en de schulden (verder) opliepen. 

Nadat de omzet wegviel heeft/hebben het bestuur c.q. de 

aandeelhouders er wel blijk van gegeven dat voor de 

(doorlopende) problematiek een oplossing gezocht zou 

moeten worden om de vennootschap met haar 

onderneming correct af te wikkelen. Dit proces is evenwel 

laat ingezet. Een werknemer heeft uiteindelijk het 

faillissement aangevraagd. 

 

Verslag 3 

Het bestuur werd aangeschreven in het kader van een 

mogelijk bestuurdersaansprakelijkheid. Een (schriftelijke) 

reactie wordt nog afgewacht, waarna een gesprek met het 

bestuur zal plaatsvinden.  

 

Verslag 4 



 

 

 

Een der bestuurders heeft inhoudelijk gereageerd. De 

andere bestuurder heeft zich via haar 

rechtsbijstandverlener gemeld, maar nog niet inhoudelijk 

gereageerd. Die inhoudelijke reactie zal nog afgewacht 

worden. 

 

Verslag 5 

Van de rechtsbijstandverlener mocht tot op heden niet 

meer worden vernomen. Deze zal opnieuw worden 

aangeschreven. 

 

Verslag 6 

Na (hernieuwde) aanschrijving heeft de 

rechtsbijstandverlener inhoudelijk gereageerd en een 

voorstel gedaan om de zaak in der minne te regelen. De 

curator heeft nog enig nader onderzoek verricht naar de 

positie van partijen/bestuurders en heeft het voorstel van 

een der bestuurders nog in beraad. De boedel is derhalve 

nog in onderhandeling en zal in nader overleg treden. 

 

Verslag 7: 

Een eerste voorstel werd van de hand gewezen. Een der 

bestuurders heeft (opnieuw) een voorstel gedaan. De 

boedel heeft het voorstel in beraad. Op korte termijn zal de 

boedel hier een beslissing in nemen. 

 

Verslag 8: 

Tussen de bestuurder en/of haar raadsman en de 

boedel heeft nader overleg plaatsgevonden. Partijen 

zijn in het kader van de discussie rond het 

rechtmatigheidsonderzoek en de conclusie van de 

curator, tot een vergelijk gekomen. Met het oog op de 

stellingen van partijen en de verhaalbaarheid bij de 

bestuurders, is met één der bestuurders een 

vaststellingsovereenkomst gesloten voor een bedrag 

van € 15.000,--. De andere bestuurder biedt geen 

enkel verhaal. Betaling van de bedrag heeft aan de 

boedel plaatsgevonden. Hiermee is deze kwestie tot 

een einde gekomen. De curator gaat over tot 

eindafwikkeling. 

 Paulianeus handelen Verslag 2: 

Daar is tot op heden niet van gebleken. 

 

Verslag 3: 

Daar is niet van gebleken, dit onderzoek werd afgerond. 

 Werkzaamheden De beschikbare administratie is aan een quick-scan 

onderworpen.  

 

Verslag 3: 



 

 

 

Enige aanvullende stukken van de voormalige account 

werden nader bekeken, waaronder die van Mens en Beleid 

uit 2016. 

 

Verslag 4: 

Opvolging mogelijke bestuursaansprakelijkheid. 

 

Verslag 7: 

Nader overleg met raadsman van een bestuurder. 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen PM 

 Pref. Vord. van de fiscus € 31.298,--. 

 

Verslag 2: 

€ 41.735,--.  

 

Verslag 3: 

€ 41.800,--. 

 

Verslag 4: 

€ 41.800,00 

 

Verslag 5:  

€ 41.800,00 

 Pref. Vord. van het UWV Verslag 2: 

Nog niet bekend. 

 

Verslag 3: 

€ 11.161,98 

 

Verslag 4: 

€ 11.161.98 

 

Verslag 5: 

€ 11.161,98 

 Andere pref. Crediteuren 2  

 

Verslag 2:  

€ 4.552,--, ter zake achterstallig salaris. 

 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
2 

 

Verslag 3: 

3 

 

Verslag 4:  

4 



 

 

 

 

Verslag 5: 

5 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Nog zeer summier € 418,25. 

 

Verslag 2: 

€ 3.323,67. 

 

Verslag 3: 

€ 3.323,67 

 

Verslag 4: 

€ 3.323,67 

 

Verslag 5:  

€ 10.841,11 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend. 

 

Verslag 8: 

Het faillissement zal (vermoedelijk) wegens gebrek 

aan baten worden opgeheven. 

 Werkzaamheden Alle bekende crediteuren dienen nog bericht te ontvangen 

over het faillissement en met verzoek een eventuele 

vordering en rechten (waaronder eigendomsvoorbehoud) 

kenbaar te maken.  

 

Verslag 3: 

Bestudering ingekomen stukken m.b.t. loonheffing, 

correspondentie. Voorts werd een discussie met de 

voormalige accountant van “Mens en Beleid” nader 

bekeken, waarbij een betalingstoezegging zou bestaan 

vanuit curanda voor openstaande rekeningen uit een 

periode van voor de oprichting van curanda. 

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing. 

 Aard procedure Niet van toepassing. 

 Stand procedure Niet van toepassing. 

 werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend. 

 

Verslag 8: 

Dit is thans het eindverslag. 



 

 

 

 Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheer- en 

vereffeningshandelingen. De komende periode zal de nadruk 

liggen op: 

- (nader) gesprek met bestuurders; 

- verkrijgen en onderzoeken administratie; 

- de gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 2: 

- het bestuur zal nader geïnformeerd worden over de 

bevindingen ter zake de bestuursaansprakelijkheid en 

in de gelegenheid worden gesteld om op de 

bevindingen te reageren. 

 

Verslag 3: 

- recent is het bestuur nader schriftelijk geïnformeerd 

omtrent de (mogelijke) 

bestuurdersaansprakelijkheid. Haar reactie wordt nog 

afwacht, waarna een nader gesprek met het bestuur 

zal plaatsvinden. 

 

Verslag 4: 

- een der bestuurders heeft inhoudelijk gereageerd. De 

andere bestuurder heeft zich gemeld met haar 

rechtsbijstandverlener die nog inhoudelijk dient te 

reageren. Deze kwestie wordt verder in deze periode 

opgevolgd. 

 

Verslag 5: 

- Hoewel toegezegd, heeft de rechtsbijstandverlener niet 

meer inhoudelijk gereageerd. Deze zal opnieuw worden 

aangeschreven. 

 

Verslag 6 

- Er is ondertussen inhoudelijk gereageerd door de 

rechtsbijstandverlener, alsmede een voorstel gedaan 

om de zaak in der minne te regelen. De boedel heeft 

het voorstel van een der bestuurders nog in beraad. 

De boedel is derhalve nog in onderhandeling en zal in 

nader overleg treden met de rechtsbijstandverlener. 

 

Verslag 7 

- Het eerste voorstel werd niet door de boedel 

geaccepteerd. Thans werd een nieuw voorstel gedaan 

door een van de bestuurders wat in beraad is bij de 

boedel. Er zal nog kort overleg plaatsvinden met de 

raadsman van de bestuurder; nadien zal de boedel 

een beslissing nemen. 

 

Verslag 8:  



 

 

 

- Betaling conform vaststellingsovereenkomst 

heeft plaatsgevonden. Het faillissement kan 

worden afgewikkeld. 

 

 Indiening volgend verslag n.v.t. – dit betreft het eindverslag 

 

Helmond, 31 mei 2022 

 

 

Curator. 

mr. J.P.M. Dexters 


