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

4
12-11-2021
F.01/20/114
NL:TZ:0000138170:F001
14-04-2020

R-C
Curator

mr. V.G.T. van Emstede
mr C.W.H.M. Uitdehaag

Algemene gegevens
Naam onderneming
Code95 Academie Nederland B.V.

14-05-2020
1

Gegevens onderneming
Code95 Academie Nederland B.V.
Dragonder 33
5554 GM Valkensw aard
KvK: 71878033

14-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Het geven van vakbekw aamheidsopleidingen voor het transportw ezen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 88.035,00

€ 20.220,00

2019

€ 268.123,00

€ 9.323,00

2018

€ 141.002,00

€ 61.744,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

14-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De bestuurder heeft tot op heden geen boekhouding overgelegd. Om die
reden zijn nog geen financiële gegevens bekend.

14-05-2020
1

Bovenstaande gegevens heeft de curator gebaseerd op de overgelegde
grootboekadministratie. Vast staat evenw el dat die administratie vanaf juni
2019 niet is bijgew erkt.

12-11-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

14-05-2020
1

Toelichting
Geen personeel.

Boedelsaldo
€ 0,00

14-05-2020
1

€ 0,00

12-11-2020
2

€ 0,00

12-05-2021
3

€ 0,00

12-11-2021
4

Verslagperiode
van
14-4-2020

14-05-2020
1

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

12-11-2020
2

t/m
12-11-2020
van
13-11-2020

12-05-2021
3

t/m
12-5-2021
van
13-5-2021
t/m
12-11-2021

Bestede uren

12-11-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

18 uur 36 min

2

36 uur 36 min

3

14 uur 42 min

4

12 uur 24 min

totaal

82 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 13 juni 2018. Aandeelhouder en bestuurder
van de vennootschap betreft de heer M.G.M.H. Aarts.

14-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende procedures.

14-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder is sprake van een autoverzekering en een
bedrijvenaansprakelijkheidsverzekering. De betreffende verzekeringen zullen
w orden beëindigd.

14-05-2020
1

1.4 Huur
De vennootschap heeft tw ee huurovereenkomsten gesloten betreffende
bedrijfsruimte aan de Dragonder 2B te Valkensw aard en aan de Dragonder 33
te Valkensw aard. Deze huurovereenkomsten w erden met toestemming van de
rechter-commissaris opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

14-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is het faillissement van de vennootschap met name te
herleiden tot een geschil met het CBR in 2017 en 2018. In Transport Academie
B.V. en Tractor Academie B.V. verzorgde de heer Aarts rij-opleidingen voor
chauffeurs van vrachtw agens en tractoren. Het CBR heeft op een gegeven
moment geen uitvoering meer gegeven aan de met de vennootschap gesloten
overeenkomsten betreffende de afname van examens. Dat bracht een
dusdanige omzetdaling, dat liquiditeitsproblemen zijn ontstaan.
De activiteiten van genoemde vennootschappen heeft de heer Aarts vanaf
medio 2018 voortgezet in Code95 Academie Nederland B.V. Ook die activiteiten
zijn drastisch teruggelopen, mede als gevolg van gezondheidsproblemen van
de bestuurder. De lopende verplichtingen konden niet meer w orden voldaan.
Het faillissement is aangevraagd door de verhuurder van een van beide
bedrijfspanden.

14-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

14-05-2020
1

Toelichting
Geen personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

14-05-2020
1

Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder w aren tot een half jaar geleden circa vijf
personeelsleden in dienst. De betreffende arbeidsovereenkomsten zouden
volgens hem in 2019 reeds met w ederzijds goedvinden zijn beëindigd. Nadien
heeft zich echter nog een voormalig w erknemer gemeld, w iens dienstverband
is afgelopen per 31 maart 2020. Deze w erknemer is bij indiensttreding niet
aangemeld bij het UW V en heeft sinds indiensttreding geen salaris en geen
salarisstroken verkregen. De curator stelt daarnaar onderzoek in.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

14-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris van gefailleerde bestaat met name uit kantoorinventaris en
inventaris verband houdende met opleidingsfaciliteiten. Deze bevinden zich
verspreid op de locatie aan de Dragonder 2B en de Dragonder 33, beiden te
Valkensw aard. De inventaris w erd niet verpand aan derden. De curator zal de
verkoop van genoemde inventaris ter hand nemen.

14-05-2020
1

Genoemde kantoorinventaris vertegenw oordigt geen enkele w aarde. Het
ingeschakelde veilingbureau HNVI bevestigde, dat deze inventaris
onverkoopbaar is.

12-11-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft een vordering ingediend van in totaal € 162.456,28.
Het bodemvoorrecht is van toepassing.

14-05-2020
1

De belastingdienst heeft een vordering ingediend van in totaal € € 205.274,28.
Het bodemvoorrecht is van toepassing.

12-11-2020
2

De belastingdienst heeft een vordering ingediend van in totaal € 218.793,28.
Het bodemvoorrecht is van toepassing.

12-11-2021
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Telefoongesprekken en correspondentie.

14-05-2020
1

Telefoongesprekken en correspondentie veilingbureau.

12-11-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden. Evenmin is sprake van nog te factureren
onderhanden w erk.

14-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Van overige activa is geen sprake.

14-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Telefoongesprekken en correspondentie.

12-11-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Vordering uit hoofde van rekening-courant
verhouding.
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van uitstaande vorderingen
op debiteuren. De curator zal hiernaar onderzoek doen in de administratie van
de vennootschap. Volgens informatie van de bestuurder, w erd een gedeelte
van de bedrijfsruimte aan de Dragonder 2B te Valkensw aard verhuurd aan een
derde. Mogelijk vloeit hieruit nog een huurvordering.

14-05-2020
1

Uit de overgelegde grootboekadministratie leidt de curator af, dat sprake is
van een substantiële vordering op een gelieerde vennootschap
(Bergingsw ereld BV), in totaal circa € 280.000,--. De curator heeft bij de
bestuurder om opheldering verzocht omtrent het ontstaan van deze vordering.
Voorts heeft hij de incasso van de vordering ter hand genomen.
Verder is naar de mening van de curator nog sprake van een huurvordering
van omstreeks € 3000,--. De debiteur w erd aangeschreven.

12-11-2020
2

De debiteur betw ist het bestaan van een vordering.
De vordering in rekening-courant w ordt eveneens betw ist. De bestuurder stelt,
dat de rekening-courant is gebruikt om gelden van gefailleerde alsmede van
Transport Academie B.V. en Tractor Academie B.V. op te parkeren; ten laste
van de overgeboekte gelden zouden facturen van crediteuren zijn betaald.
Daarvan w orden echter geen stukken overgelegd.

12-05-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

Onderzoek administratie; correspondentie.

12-11-2020
2

Onderzoek administratie; correspondentie.

12-05-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
De vennootschap leasede een heftruck. Dat betrof operational lease. De
leaseovereenkomst w erd voor faillissementsdatum reeds beëindigd.

14-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er w erden aan derden geen zekerheden verstrekt.

14-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden w erden er geen claims terzake eigendomsvoorbehouden
ingediend.

14-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Er is tot op heden geen beroep gedaan op retentierechten.

14-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is tot op heden geen beroep gedaan op reclamerechten.

14-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie bank.

14-05-2020
1

Telefoongesprek, correspondentie.

12-11-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden van de vennootschap w aren per faillissementsdatum
reeds beëindigd. Er is geen sprake van voortzetting van w erkzaamheden.

14-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zijn geen mogelijkheden om te komen tot doorstart van de onderneming.

14-05-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Een bescheiden hoeveelheid papieren administratie (inkoopfacturen;
verkoopfacturen e.d.) w erd door de bestuurder overgelegd. Tot op heden w erd
geen digitale administratie overgelegd. Dienaangaande heeft de curator aan
de bestuurder een termijn gesteld.

14-05-2020
1

Digitale administratie w erd overgelegd in de vorm van kolommenbalansen en
grootboekadministratie. De grootboekadministratie w erd niet bijgew erkt vanaf
juni 2019. De cijfers verschaffen dus geen compleet beeld. Naar de mening van
de curator w erd niet voldaan aan de administratieverplichting.

12-11-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Er w erden geen jaarrekeningen gedeponeerd. Ten aanzien van het boekjaar
2018 heeft de vennootschap niet voldaan aan de publicatieverplichting.

14-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er zijn geen jaarrekeningen beschikbaar. Die w erden niet opgemaakt.

14-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal behelst een bedrag van € 1. Dat bedrag w erd gestort
bij de oprichting.

14-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal onderzoek instellen naar de taakvervulling door de bestuurder
van de vennootschap. In het volgende faillissementsverslag zal hierover
w orden gerapporteerd.

Toelichting
Het onderzoek loopt nog. De curator heeft aan de bestuurder een aantal
bevindingen voorgelegd.

Toelichting
De curator constateerde een aantal onregelmatigheden:
- Er is een rekening-courant-relatie met Bergingsw ereld B.V. (w aarvan
middellijk bestuurder is de echtgenote van de bestuurder van gefailleerde). In
die relatie vinden tussen Bergingsw ereld enerzijds en gefailleerde anderzijds
tal van boekingen plaats. De curator heeft het verloop van de rekeningcourant-verhouding gerecontrueerd (in verband met het achterw ege blijven
van boekingen vanaf juni 2019). Daaruit blijkt, dat sprake is van een vordering
uit hoofde van genoemde rekening-courant-verhouding op Bergingsw ereld B.V.
van in totaal € 283.240,03. De bestuurder betw ist dit en stelt dat ten laste van
de overgeboekte gelden facturen van crediteuren zouden zijn betaald.
Daarvan is de curator niet gebleken.
- Vanaf juni 2019 w erd geen administratie meer bijgehouden. Er is niet voldaan
aan de boekhoudverplchting.
- De jaarrekening 2019 w erd niet opgesteld en gepubliceerd. Er is niet voldaan
aan de publicatieverplichting.

7.6 Paulianeus handelen

14-05-2020
1

12-11-2020
2

12-05-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-05-2020
1

Toelichting
De curator zal onderzoek instellen of al dan niet sprake is van paulianeus
handelen. In het volgende faillissementsverslag zal hierover w orden
gerapporteerd.
In onderzoek

12-11-2020
2

Toelichting
Het onderzoek loopt nog. De curator heeft aan de bestuurder een aantal
bevindingen voorgelegd.
Ja

12-05-2021
3

Toelichting
Er zijn diverse activa (Galaxy Tab 2x en Nikon D5300) aan de boedel
onttrokken. De curator heeft afgifte daarvan gevorderd.
Ja

12-11-2021
4

Toelichting
De bestuurder stelt niet over de betreffende activa te beschikken. Die zijn
volgens hem achter gebleven in het bedrijfspand. De curator heeft deze
activa echter niet aangetroffen. Duidelijk is dat deze w erden onttrokken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Gelet op de geconstateerde onregelmatigheden ziet de curator aanleiding om
bij het fraudemeldpunt melding te maken van een vermoeden van
faillissementsfraude.

12-11-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking bestuurder, studie administratie,
telefoongesprekken/correspondentie.

14-05-2020
1

Bespreking bestuurder, studie stukken en bijw erken administratie,
telefoongesprekken/correspondentie.

12-11-2020
2

Besprekingen, correspondentie/telefoongesprekken,

12-05-2021
3

Studie, bespreking, correspondentie/telefoongesprekken.

12-11-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

14-05-2020
1

Toelichting
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ter verificatie ingediend. Er zullen
boedelvorderingen ontstaan in verband met de ex art. 39 Faillissementsw et na
faillissementsdatum verschuldigde huur over de opzegtermijn.
€ 17.826,73

12-11-2020
2

Toelichting
Er zijn boedelvorderingen ingediend in verband met verschuldigde huur over
de opzegtermijn, totaal € 17.826,73.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 162.456,28

14-05-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 162.456,28.
€ 205.274,28

12-11-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 205.274,28.
€ 213.033,28

12-05-2021
3

Toelichting
De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 213.033,28.
€ 218.793,28

12-11-2021
4

Toelichting
De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 218.793,28.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

14-05-2020
1

Toelichting
Tot op heden zijn er geen preferente vorderingen ter verificatie ingediend door
UW V.
€ 9.470,72
Toelichting
Het UW V heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 9.470,72.

8.4 Andere pref. crediteuren

12-11-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

14-05-2020
1

Toelichting
Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen ter verificatie
ingediend.
€ 1.295,00

12-11-2020
2

Toelichting
Er is een preferente vordering ingediend inzake kosten faillissementsaanvraag,
totaal € 1.295,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

14-05-2020
1

Toelichting
5 concurrente crediteuren hebben een vordering ter verificatie ingediend.
19

12-11-2020
2

Toelichting
19 concurrente crediteuren hebben een vordering ter verificatie ingediend,
w aarvan er 1 w ordt betw ist.
20

12-05-2021
3

Toelichting
20 concurrente crediteuren hebben een vordering ter verificatie ingediend,
w aarvan er 1 w ordt betw ist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 39.782,76

14-05-2020
1

Toelichting
€ 39.782,76 (voorlopig erkend)
€ 98.324,13

12-11-2020
2

Toelichting
€ 98.324,13 (voorlopig erkend).
€
363,00 (voorlopig betw ist).
€ 98.593,35
Toelichting
€ 98.593,35 (voorlopig erkend);
€
363,00 (voorlopig betw ist).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

12-05-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-05-2020
1

Nog niet bekend.

12-11-2020
2

Nog niet bekend.

12-05-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteurenadministratie

14-05-2020
1

Beoordelen vorderingen, correspondentie/telefoongesprekken crediteuren,
crediteurenadministratie.

12-11-2020
2

Beoordelen vorderingen, correspondentie/telefoongesprekken crediteuren,
crediteurenadministratie.

12-05-2021
3

Crediteurenadministratie.

12-11-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen w erkzaamheden.

14-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de bestuurder overgaan tot verkoop van de
activa. Voorts zal onderzoek w orden ingesteld in de administratie van
gefailleerde. Eventuele vorderingen op de debiteuren zullen w orden

14-05-2020
1

geïncasseerd.
In de komende verslagperiode zal de curator voortgaan met de incasso van
vorderingen op debiteuren. Verder zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond.

12-11-2020
2

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

12-05-2021
3

De curator voert nog overleg met de belastingdienst met het oog op een
eventuele aangifte terzake vermoeden faillissementsfraude.

12-11-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-05-2020
1

Nog niet bekend.

12-11-2020
2

Nog niet bekend.

12-05-2021
3

Nog niet bekend.

12-11-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
12-5-2022

12-11-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Rapportage.

14-05-2020
1

Rapportage.

12-11-2020
2

Rapportage.

12-05-2021
3

Rapportage.

12-11-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

