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

7
13-01-2021
F.02/18/364
NL:TZ:0000086892:F001
18-12-2018

R-C
Curator

mr. A.G.M. Zander
mr J.A. de Waard

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Vries Communicatie B.V. / Buro 111

04-01-2019
1

Gegevens onderneming
Besloten Vennootschap

04-01-2019
1

Activiteiten onderneming
Bureau voor online en offline communicatie

Financiële gegevens
Jaar
2017

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 86.198,00

€ 150.661,00

Toelichting financiële gegevens

04-01-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Verlies 2015: € 339.570
Verlies 2016: € 55.252
Verlies 2017: € 86.198

04-01-2019
1

Balanstotaal 31-12-2016: € 195.600
Balanstotaal 31-12-2017: € 150.661

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

04-01-2019
1

Toelichting
Zie 2. Personeel

Boedelsaldo
€ 2.402,89

04-01-2019
1

€ 17.872,21

17-04-2019
2

€ 5.888,49

08-08-2019
3

€ 5.931,67

08-11-2019
4

€ 6.891,67

13-01-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-12-2018

04-01-2019
1

t/m
2-1-2019
van
3-1-2019

17-04-2019
2

t/m
16-4-2019
van
17-4-2019

08-08-2019
3

t/m
6-8-2019
van
7-8-2019

08-11-2019
4

t/m
6-11-2019
van
7-11-2019

07-02-2020
5

t/m
6-2-2020
van
7-2-2020

15-07-2020
6

t/m
14-7-2020
van
15-7-2020
t/m
12-1-2021

Bestede uren

13-01-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

41 uur 42 min

2

51 uur 30 min

3

14 uur 6 min

4

18 uur 9 min

5

5 uur 51 min

6

18 uur 30 min

7

13 uur 3 min

totaal

162 uur 51 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Het onderhavige verslag is een openbaar verslag w aarin informatie door de
curator ten behoeve van derden beschikbaar w ordt gesteld naar de aard en
de stand van het onderzoek door de curator gedaan zodat de curator niet voor
de juistheid en volledigheid daarvan kan opkomen. In die zin is een
boedelverslag een w eergave van algemene en specifieke bevindingen die na
verloop van tijd kunnen en in de praktijk moeten w orden bijgesteld. Derhalve
kunnen geen rechten aan het onderhavige verslag w orden ontleend jegens de
curator.
Meer in het bijzonder vormt dit verslag geen prospectus of jaarrekening en
heeft het uitsluitend ten doel schuldeisers met inachtneming van artikel 73a
Faillissementsw et een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van
zaken en de boedel.

04-01-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van failliet is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid W indmee Beheer B.V. bestuurder en enig aandeelhouder
van W indmee Beheer B.V. is de heer J.P.A.M. Beljaars.

04-01-2019
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

04-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke verzekeringen zijn betaald tot en met 31 december 2018.

04-01-2019
1

1.4 Huur
De huur is na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris
opgezegd.

04-01-2019
1

Toevoeging tw eede verslag, 17-04-2019:
Het gehuurde is inmiddels ontruimd.

17-04-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Als oorzaak van het faillissement is door de bestuurder aangegeven dat de
afgelopen jaren verlies is geleden. Er is getracht meer omzet te verkrijgen en
te besparen op kosten. De verlieslatende situatie kon echter niet w orden
gekeerd. Daar bovenop kw am eind 2017 een hack van de server w aardoor
veel van de bedrijfsgegevens verloren zijn gegaan.

04-01-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

04-01-2019
1

Toelichting
Daarnaast w as ook de bestuurder w erkzaam in de onderneming

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

04-01-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-12-2018

5

Collectieve intake met UW V is ingepland op w oensdag 9 januari
2019.

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg met UW V en personeel.

04-01-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

zie toelichting
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Failliet had geen onroerende zaken in eigendom.

04-01-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
geen, afgehandeld.

04-01-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zie toelichting

€ 17.500,00

totaal

€ 17.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van een beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen. Het gaat om een
kantoor met 12 w erkplekken en een spreekkamer.

04-01-2019
1

Toevoeging tw eede verslag, 17-04-2019:
In de verkoop is eveneens betrokken de goodw ill en de orderportefeuille.

17-04-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering op failliet van minimaal € 50.000,00.

04-01-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoopinspanningen. Toestemming is inmiddels verkregen voor verkoop van
de activa. De curator is thans doende met afw ikkeling van het verkoopproces.

04-01-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie toelichting
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van voorraden is geen sprake, w el een beperkte hoeveelheid onderhanden
w erk.

04-01-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkoopinspanningen. Toestemming is inmiddels verkregen voor verkoop van
de activa. De curator is thans doende met afw ikkeling van het verkoopproces.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zie toelichting bedrijfsmiddelen

€ 96,92

totaal

€ 96,92

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

04-01-2019
1

Toelichting andere activa
Van andere activa is niet gebleken.

04-01-2019
1

Toevoeging vierde verslag, 07-11-2019:
Van PostNL is een restitutie ontvangen van € 96,92.

08-11-2019
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
geen, afgehandeld.

04-01-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

zie toelichting

€ 152.119,87

€ 58.206,20

€ 7.429,31

totaal

€ 152.119,87

€ 58.206,20

€ 7.429,31

Toelichting debiteuren
Omvang debiteuren: € 152.119,87 (w aarvan € 84.314,24 dubieus/oninbaar)

04-01-2019
1

Er is sprake van een aanzienlijke hoeveelheid dubieuze debiteuren w elke zich
nog in de administratie bevinden. Dit voor een bedrag van € 84.314,24
bestaande uit vorderingen op failliete ondernemingen dan w el betw iste
vorderingen.
De boedelbijdrage is conform separatistenregeling.
Toevoeging tw eede verslag, 17-04-2019:
Er staat thans nog één debiteur open (€ 1.110,06).

17-04-2019
2

Toevoeging derde verslag, 06-08-2019
De debiteur heeft één factuur van de tw ee openstaande facturen betaald van
€ 807,56 zodat nog open staat een bedrag van € 302,50. De curator zal de
verdere incasso van de laatste factuur overdragen aan de pandhouder.

08-08-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven en incasseren openstaande debiteuren.

04-01-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 93.199,70

Toelichting vordering van bank(en)
Toevoeging tw eede verslag, 17-04-2019:
Aan de bank is een eerste betaling gedaan in verband met de verpanding van
de debiteuren ad € 38.517,09. Een tw eede afdracht w ordt heden verricht ad €
15.298,42.

Toelichting vordering van bank(en)
toevoeging derde verslag, 06-08-2019
Aan de bank zal de laatste doorbetaling w orden verricht ad € 709,85.

04-01-2019
1
17-04-2019
2

08-08-2019
3

5.2 Leasecontracten
Er is een leasecontract aangetroffen voor een kopieermachine.

04-01-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht op de bedrijfsactiva, omvattende de gehele bedrijfsuitrusting,
tegoeden, vorderingen en voorraden.

04-01-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Hier zal in een volgend verslag op in w orden gegaan.

04-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is niet gebleken.

04-01-2019
1

5.6 Retentierechten
Hiervan is niet gebleken.

04-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
Hiervan is niet gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

04-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Conform separatistenregeling.

04-01-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg bank over uitw innen zekerheden en controle van de bedongen
zekerheden.

04-01-2019
1

toevoeging derde verslag 06-08-2019
De curator zal de laatste betaling nog doorbetalen aan de pandhouder onder
aftrek van de bedongen boedelbijdrage.

08-08-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing

04-01-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
geen, afgehandeld

04-01-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

04-01-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
geen, afgehandeld

04-01-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

04-01-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening 2016 is tijdig gedeponeerd.

04-01-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Door de accountant is een samenstellingsverklaring afgegeven.

04-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier is aan voldaan.

04-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

04-01-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek

04-01-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal de rechtmatigheid w orden onderzocht aan
de hand van de ingenomen administratie

04-01-2019
1

toevoeging derde verslag 06-08-2019
Met de bestuurder is gesproken over mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid
vanw ege een aantal betalingen kort voor datum faillissement. Overleg hierover
is nog gaande.

08-08-2019
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator, vordering UW V en huur na datum faillissement.
€ 4.143,19

04-01-2019
1

17-04-2019
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 17-04-2019:
De huurvordering is ingediend voor een bedrag van € 4.143,19
€ 36.661,47

08-11-2019
4

Toelichting
Toevoeging vierde verslag, 07-11-2019:
Het UW V heeft haar boedelvordering ingediend voor een totaalbedrag van €
32.518,28.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 42.658,00

04-01-2019
1

Toelichting
Blijkens de administratie.
€ 84.042,00

17-04-2019
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 17-04-2019:
De Belastingdienst heeft tot nu toe een totale vordering ingediend van €
84.042,00.
€ 86.681,00

08-11-2019
4

Toelichting
Toevoeging vierde verslag, 07-11-2019:
De Belastingdienst heeft tot nu toe een totale vordering ingediend van €
86.681,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

04-01-2019
1

€ 16.974,10

08-11-2019
4

Toelichting
Toevoeging vierde verslag, 07-11-2019:
Het UW V heeft haar preferente vordering ingediend voor een totaalbedrag van
€ 16.974,10.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

04-01-2019
1

€ 93.199,70

17-04-2019
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 17-04-2019:
De ING heeft als pandhouder een vordering ingediend van € 93.199,70.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
33

04-01-2019
1

Toelichting
Blijkens de administratie.
25

17-04-2019
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 17-04-2019:
Tot nu toe zijn er 25 schuldeisers die hun vordering hebben ingediend.

Toelichting
toevoeging derde verslag, 06-08-2019
27 schuldeisers hebben hun vordering ingediend.
28
Toelichting
Toevoeging vierde verslag, 07-11-2019:
28 schuldeisers hebben hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

08-08-2019
3

08-11-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 116.584,09

04-01-2019
1

Toelichting
Blijkens de administratie.
€ 234.889,85

17-04-2019
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 17-04-2019:
Tot nu toe hebben de 25 schuldeisers vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 234.889,85 inclusief BTW en kosten.
€ 243.063,58

08-08-2019
3

Toelichting
toevoeging derde verslag 06-08-2019
De 27 schuldeisers hebben vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van €
243.063,58 inclusief BTW en kosten.
€ 263.269,40

08-11-2019
4

Toelichting
Toevoeging vierde verslag, 07-11-2019:
De 28 schuldeisers hebben vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van €
263.269,40 inclusief BTW en kosten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting opheffing vanw ege gebrek aan baten dan w el
vereenvoudigde afw ikkeling.

04-01-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en aanschrijven bekende schuldeisers.

04-01-2019
1

Toevoeging vierde verslag, 07-11-2019:
De curator is gedagvaard door de voormalig verhuurder. De voormalig
verhuurder is van oordeel dat de curator ten onrechte een keukenblokje en
een kastenw and in de entree van het bedrijfspand heeft verkocht en laten
verw ijderen. De curator is van oordeel dat deze goederen in eigendom
toebehoorden aan failliet, nu deze door failliet indertijd zijn gekocht en
geplaatst. Daarnaast is naar het oordeel van de curator van natrekking geen
sprake, omdat de goederen zonder schade van betekenis verw ijderd konden
w orden. De curator zal dan ook verw eer voeren in de procedure.

08-11-2019
4

Toevoeging vijfde verslag, 07-02-2020:
Inmiddels is een mondelinge behandeling ingepland in de voornoemde
procedure. Deze zal gehouden w orden op 14 mei 2020. Zie verder hoofdstuk
9. Procedures.

07-02-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Toevoeging vierde verslag, 07-11-2019:
L. van Oosten Holding B.V., bijgestaan door mr. drs. P.A. Visser.

08-11-2019
4

9.2 Aard procedures
Toevoeging vierde verslag, 07-11-2019:
Er is volgens eiseres ten onrechte een keukenblokje en een kastenw and
verw ijderd.

08-11-2019
4

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing

04-01-2019
1

Toevoeging vierde verslag, 07-11-2019:
Conclusie van antw oord aan de zijde van curator, 11 december 2019.

08-11-2019
4

Toevoeging vijfde verslag, 07-02-2020:
Inmiddels is een mondelinge behandeling ingepland in de voornoemde
procedure. Deze zal gehouden w orden op 14 mei 2020.

07-02-2020
5

Toevoeging zesde verslag, 15-07-2020:
De mondelinge behandeling heeft niet plaatsgevonden vanw ege de coronamaatregelen. De rechtbank heeft besloten dat partijen nog een schriftelijk
ronde krijgen. Door eiseres is de conclusie van repliek ingediend en de curator
zal de conclusie van dupliek indien op de rolzitting van 29 juli 2020.

15-07-2020
6

Toevoeging zevende verslag, 13-01-2021:
De vordering van de voormalig verhuurder is door de kantonrechter
afgew ezen. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de curator gebruik heeft
kunnen maken van het w ettelijk w egbreekrecht en dat deze vordering en
daaruit voortvloeiende vervolgschade daarom niet kan w orden toegew ezen.
De uitgesproken proceskostenveroordeling is door de curator ontvangen op
de boedelrekening.

13-01-2021
7

9.4 Werkzaamheden procedures
geen, afgehandeld

04-01-2019
1

Toevoeging vierde verslag, 07-11-2019:
Verw eer voeren

08-11-2019
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Inventarisatie, afronden verkoop activa en onderzoek rechtmatigheid.

04-01-2019
1

Toevoeging tw eede verslag, 17-04-2019:
Onderzoek rechtmatigheid en incasso laatste debiteur.

17-04-2019
2

Toevoeging vierde verslag, 07-11-2019:
Na afronden van de procedure tegen de verhuurder kan dit faillissement
w orden afgew ikkeld en zal het faillissement w orden voorgedragen ter
opheffing vanw ege een gebrek aan baten.

08-11-2019
4

Toevoeging vijfde verslag, 07-02-2020:
Zie § 8.8 en 9.3.

07-02-2020
5

Toevoeging zesde verslag, 15-07-2020:
De mondelinge behandeling heeft niet plaatsgevonden vanw ege de coronamaatregelen. De rechtbank heeft besloten dat partijen nog een schriftelijk
ronde krijgen. Door eiseres is de conclusie van repliek ingediend en de curator
zal de conclusie van dupliek indien op de rolzitting van 29 juli 2020.

15-07-2020
6

Toevoeging zevende verslag, 12-01-2021:
De curator zal de komende verslagperiode tot afw ikkeling van het
faillissement overgaan. Er zal nog een eindgesprek w orden gehouden met de
bestuurder van failliet.

13-01-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

04-01-2019
1

Toevoeging zevende verslag, 12-01-2021:
Op korte termijn zal dit faillissement w orden afgew ikkeld.

13-01-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
13-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

13-01-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag.

04-01-2019
1

Bijlagen:
- tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
- tussentijds financieel verslag
- afschrift boedelrekening (Caceis)
N.B. lijst van schuldvorderingen is bij vierde verslag reeds ingediend

15-07-2020
6

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

08-08-2019
3

