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

7
13-02-2020
F.02/18/7
NL:TZ:0000021970:F001
09-01-2018

R-C
Curator

mr. A.G.M. Zander
mr D.P.W.H. Cremers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Adviesgroep Midden-Brabant B.V.

09-05-2018
2

Gegevens onderneming
KvK 18033840

09-05-2018
2

Activiteiten onderneming
Het verrichten van administratieve dienstverlening in de ruimste zin van het
w oord, deelnemen in andere ondernemingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 331.285,00

€ 3.836,00

€ 275.598,00

2014

€ 349.664,00

€ 8.679,00

€ 350.287,00

2015

€ 353.778,00

€ 61.348,00

€ 438.817,00

2016

€ 369.995,00

€ 4.580,00

€ 463.132,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

09-05-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

09-05-2018
2

Boedelsaldo
€ 6.310,38

09-05-2018
2

€ 1.727,48

08-08-2018
3

€ 247,25

13-11-2018
4

€ 5.083,44

14-02-2019
5

€ 223,16

14-08-2019
6

€ 745,40

13-02-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
19-1-2018

09-05-2018
2

t/m
4-5-2018
van
5-5-2018

08-08-2018
3

t/m
5-8-2018
van
6-8-2018

13-11-2018
4

t/m
6-11-2018
van
7-11-2018

14-02-2019
5

t/m
11-2-2019
van
12-2-2019

14-08-2019
6

t/m
12-8-2019
van
13-8-2019

13-02-2020
7

t/m
12-2-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

88 uur 14 min

3

61 uur 11 min

4

25 uur 25 min

5

12 uur 18 min

6

12 uur 12 min

7

7 uur 12 min

totaal

206 uur 32 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Adviesgroep Midden-Brabant BV is de
besloten vennootschap Clama Beheer BV (KvK 18052765) gevestigd en
kantoorhoudend te 5043 JT Tilburg aan de Denekampstraat 7.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Clama Beheer BV is de heer F.J.H.C.M.
Hijstek, geboren op 11 februari 1961 en w onende te 5043 JT Tilburg aan de
Denekampstraat 7.

09-05-2018
2

1.2 Lopende procedures
n.v.t.

09-05-2018
2

1.3 Verzekeringen
Gebruikelijke verzekering zoals autoverzekering, AVB, inventaris, etc.

09-05-2018
2

1.4 Huur
De bedrijfslocatie van gefailleerde w ordt gehuurd van W oningcorporatie TBV
W onen te Tilburg
De huurovereenkomst van gefailleerde is overgenomen in het kader van de
doorstart (zie onderdeel 6)

09-05-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van oud-DGA de heer Hijstek is de oorzaak van het
faillissement te vinden in met name tw ee factoren, te w eten enerzijds een
teruglopend klantenbestand als gevolg van de economische crisis en
anderzijds een veel te hoog opgelopen debiteurenstand.

09-05-2018
2

De curator heeft onderzoek gedaan aan de hand van de administratie van
gefailleerde naar de oorzaak van het faillissement en kan zich vinden in de
door de oud-DGA gegeven oorzaak van het faillissement.

13-11-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

09-05-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

09-05-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-1-2018

5

met toestemming van de Rechter Commissaris

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
Het UW V heeft inmiddels ten kantore van gefailleerde een loonintake
uitgevoerd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

09-05-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

KIA Sorento en een drietal voertuigen KIA Rio

Boedelbijdrage

€ 0,00

Bedrijfsinventaris bestaande uit
kantoorinrichting/w erkplekken, keukeninventaris
en computers

€ 4.565,00

totaal

€ 4.565,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft zow el de voertuigen alsmede de bedrijfsinventaris laten
taxeren en zal deze trachten te verkopen.

09-05-2018
2

De curator heeft de bedrijfsinventaris in het kader van de doorstart (zie
onderdeel 6) kunnen verkopen voor een bedrag van € 4.565,00.
De leasecontracten betreffende de voertuigen zijn ook in de doorstart
begrepen. Voor zover er sprake w as van enige overw aarde in deze contracten
is deze verdisconteerd in de w egens de doorstart betaalde goodw ill.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

onderhanden w erk
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal de omvang van het onderhanden w erk per faillissementsdatum
doen vaststellen, zodat tot facturatie kan w orden overgegaan.

09-05-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Handelsnaam, klantenbestand, w ebsite,
telefoonnummer, technisch archief.

€ 35.000,00

totaal

€ 35.000,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal trachten een koper te vinden voor deze activa.

09-05-2018
2

De curator heeft in het kader van de doorstart deze activa kunnen verkopen.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Per faillissementsdatum

€ 260.436,17

totaal

€ 260.436,17

Opbrengst

Boedelbijdr.
€ 4.840,00

€ 0,00

€ 4.840,00

Toelichting debiteuren
opbrengst inmiddels tenminste € 40.000,00

08-08-2018
3

opbrengst inmiddels tenminste € 42.500,00

13-11-2018
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de incasso opgepakt van de debiteuren in samenspraak met
pandhouder ING Bank (zie onderdeel bank van dit verslag). De curator
verw acht dat de opbrengst van de debiteuren ruim voldoende zal zijn om de
volledige vordering van ING Bank te kunnen voldoen.

09-05-2018
2

De debiteuren zijn gemaand om te betalen op de oude ING-rekening van
gefailleerde. Deze staat per 8 mei 2018 op € 35.000,00 negatief. Het is de
bedoeling dat de betalingen de komende maanden ruimschoots voldoende zijn
om de vordering van ING als pandhouder te voldoen. Het surplus van de
debiteurenopbrengst komt vervolgens aan de boedel toe.
De curator is per medio 2018 nog volop doende om de debiteuren te
incasseren. De vordering van ING is inmiddels verlaagd met een bedrag van
ruim € 40.000,00 w egens debiteurenbetalingen. De curator is nog in
onderhandeling met enkele grote debiteuren omtrent een minnelijke regeling.

08-08-2018
3

De onderhandelingen met deze grote debiteuren zijn nog niet afgerond.

13-11-2018
4

De curator heeft vastgesteld dat enkele debiteuren van de opvolgende
doorgestarte onderneming op de oude ING rekening van gefailleerde
betalingen hebben gedaan. De curator treedt hierover nog in overleg met de
bank. Voorts heeft de curator met de bank in verband met zijn
incassow erkzaamheden een tussentijdse boedelbijdrage vastgesteld
(separatistenregeling) van € 4.000,00 + BTW .

14-02-2019
5

De discussie omtrent de debiteuren van de doorgestarte onderneming die
betalingen hebben gedaan op de oude zakenrekening van gefailleerde is nog
niet opgelost. De Rechter Commissaris heeft op 8 mei 2019 in dit verband een
beschikking afgegeven w aar de curator tijdig tegen in hoger beroep is gegaan.
Deze beroepsprocedure is nog niet afgerond.

14-08-2019
6

De zitting in deze beroepsprocedure heeft plaatsgevonden. Een vonnis w ordt
in maart 2020 verw acht.

13-02-2020
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 104.139,07
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank
Rekening NL94 INGB 0000 6299 92 € 14.889,11 negatief
Rekening NL77 INGB 0675 1089 34 € 51.858,66 negatief
ABN AMRO Bank
Rekening NL27 ABNA 0475 7498 63 € 24.839,32 negatief
Zakelijk flexibel deposito 44.46.94.182 € 6.551,98 credit
Huurgarantie ten behoeve van verhuurder 48.84.74.248 € 6.000,00.

5.2 Leasecontracten

09-05-2018
2

5.2 Leasecontracten
ING Bank Financial Lease overeenkomst 241013-FL-0 saldo € 22.669,66 (het
betreft een 3-tal KIA Rio voertuigen met kentekens resp. GR-365-G; GR-366-G
en GR-367-G).
ING Bank Financial Lease overeenkomst 241014-FL-0 saldo € 19.680,16
(betreft een KIA Sorento met kenteken GF-237-T)

09-05-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De ING Bank heeft een pandrecht op de debiteuren en transportmiddelen.

09-05-2018
2

5.4 Separatistenpositie
De ING Bank heeft zich op het pandrecht beroepen

09-05-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek, mogelijk heeft de leverancier van een deel van het
kantoormeubilair nog een eigendomsvoorbehoud.

09-05-2018
2

Eigendomsvoorbehoud is afgew ikkeld, geen bijzonderheden.

5.6 Retentierechten
n.v.t.

09-05-2018
2

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

09-05-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft in samenspraak met ING Bank afgesproken te onderzoeken of
een doorstart van de onderneming mogelijk is, w aarbij de koper ook het
w agenpark mee overneemt. Verder is afgesproken dat de curator voor incasso
van de debiteuren zal zorgdragen, w aarbij de opbrengst van de debiteuren in
eerste instantie in mindering w ordt gebracht op de vordering van ING Bank.

09-05-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

09-05-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft een doorstart plaatsgevonden. Als koper is opgetreden A.H.
Administratie en Advies BV te Tilburg (KvK 70629641)

09-05-2018
2

6.5 Verantwoording
De curator heeft met verschillende kandidaat kopers contact gehad in het
kader van de doorstart. Er heeft prijsvorming plaatsgevonden, w aarop de
curator mede het belang van de continuïteit van de dienstverlening heeft
meegew ogen.

09-05-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 39.565,00

09-05-2018
2

Toelichting
€ 4.565,00 inventaris
€ 35.000,00 goodw ill, etc.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

09-05-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De doorstart is gerealiseerd, w aarbij de koper de koopsom in termijnen zal
voldoen. Per 8 mei 2018 staat nog een slotbedrag van € 7.065,00 te voldoen.

09-05-2018
2

Per 2 juli 2018 is de volledige koopsom door koper op de boedelrekening
voldaan.

08-08-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Gefailleerde heeft de administratie ter beschikking gesteld aan de curator, met
dien verstande dat het grootste gedeelte van de administratie nog op de
bedrijfslocatie bevindt maar voor de curator goed bereikbaar is. Het betreft
zow el een papieren als digitale administratie.

09-05-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Boekjaar 2011: gedeponeerd op 13-1-2013
Boekjaar 2012: gedeponeerd op 28-1-2014
Boekjaar 2013: gedeponeerd op 30-1-2015
Boekjaren 2014 t/m 2016 niet gedeponeerd.

09-05-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

09-05-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

09-05-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek
Ja

09-05-2018
2

13-11-2018
4

Toelichting
Op 14 mei 2018 is oud-DGA de heer F.J.H.C.M. Hijstek overleden. De curator is
in overleg getreden met de nabestaanden van de heer Hijstek met betrekking
tot de afw ikkeling van de gevolgen van het faillissement van de besloten
vennootschap Adviesgroep Midden-Brabant B.V., meer in het bijzonder met
betrekking tot het niet deponeren van de jaarrekeningen.
Ja

14-02-2019
5

Toelichting
De curator is van mening dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid
w egens het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

09-05-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 109.097,59

09-05-2018
2

Toelichting
UW V ivm loonovername en de huurvordering w orden nog ingediend
€ 16.880,93

08-08-2018
3

Toelichting
UW V (loonovername)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 192.591,00

09-05-2018
2

€ 216.249,00

14-08-2019
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.289,09

08-08-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

09-05-2018
2

6

13-11-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 134.228,12

09-05-2018
2

€ 63.775,96

13-11-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet aan te geven

09-05-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

09-05-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator richt zich de komende verslagperiode op verdere bestudering van
de administratie van gefailleerde, onderzoek oorzaak faillissement, incasso
debiteuren en onderzoek mogelijkheden doorstart en verkoop activa.

09-05-2018
2

onderzoek mogelijkheden doorstart en verkoop activa zijn inmiddels
gerealiseerd.

08-08-2018
3

De curator richt zich de komende verslagperiode op gesprekken met de
nabestaanden van de heer Hijstek en incasseren debiteuren.

13-11-2018
4

De curator richt zich de komende verslagperiode op incasseren debiteuren en
afw ikkelen positie separatist.

13-02-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
3 maanden na heden

09-05-2018
2

nog niet aan te geven.

14-02-2019
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

