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

5
22-02-2021
F.03/18/172
NL:TZ:0000061228:F001
07-08-2018

R-C
Curator

mr. B.R.M. de Bruijn
mr R.J.M.C. Rosbeek

Algemene gegevens
Naam onderneming
Fly Orange BV

07-09-2018
1

Gegevens onderneming
Vliegveldw eg 118 K26
6199 AD Maastricht-Airport
KvK-nummer: 57033633

07-09-2018
1

Activiteiten onderneming
Personenvervoer door de lucht en dienstverlening voor de luchtvaart.

07-09-2018
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog in onderzoek
Toelichting:
Fly Orange BV – in haar huidige vorm van personenvervoerder door de lucht –
is pas als onderneming actief sinds november 2017, w aardoor zij nog geen
volledig boekjaar heeft afgerond.

Gemiddeld aantal personeelsleden

07-09-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

07-09-2018
1

Boedelsaldo
€ 1.516,10

07-09-2018
1

€ 17.298,45

07-03-2019
2

€ 1.349,59

04-09-2019
3

€ 2.638,01

02-09-2020
4

€ -44,96

22-02-2021
5

Verslagperiode
van
7-8-2018

07-09-2018
1

t/m
6-9-2018
van
7-9-2018

07-03-2019
2

t/m
7-3-2019
van
8-3-2019

04-09-2019
3

t/m
4-9-2019
van
5-9-2019

02-09-2020
4

t/m
2-9-2020
van
3-9-2020
t/m
22-2-2021

Bestede uren

22-02-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

82 uur 12 min

2

170 uur 6 min

3

48 uur 6 min

4

76 uur 48 min

5

39 uur 48 min

totaal

417 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Door het grote aantal gedupeerde passagiers, zijn er vooral veel uren besteed
ter afhandeling van de crediteuren, w aartoe de gedupeerde passagiers die
veelal vooruit hadden betaald moeten w orden gerekend.

07-09-2018
1

Bestede uren verslagperiode 2:

07-03-2019
2

Uren t/m 2 maart 2019
In deze verslagperiode vond een nadere inventarisatie plaats van de activa en
passiva. Hierbij is de meeste tijd besteed aan de debiteuren.
In deze verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen verkocht. Daarnaast is er tijd
besteed aan het incasseren van de debiteuren.

04-09-2019
3

In deze verslagperiode zijn de faillissementen van de debiteuren van Fly
Orange BV gemonitord en is het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek
gecontinueerd.

02-09-2020
4

In deze verslagperiode zijn de faillissementen van de debiteuren van Fly
Orange BV gemonitord en is het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek
gecontinueerd.

22-02-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder van Fly Orange BV is R.E.J Smith
Beheer BV. Alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder van R.E.J Smith BV is de
heer R.E.J. Smith
Aandeelhouders van Fly Orange BV zijn R.E.J. Smith Beheer BV, de heer E.
Ilbay, de heer A. Zannoudi en J.W . Diehl Beheer BV.

1.2 Lopende procedures

07-09-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

07-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder had Fly Orange BV geen verzekeringen.

07-09-2018
1

1.4 Huur
Fly Orange BV huurde een kantoorkamer en parkeerplaats van het vliegveld
Maastricht Aachen Airport. De huurovereenkomst is per aangetekende brief
van 13 augustus ex artikel 39 Faillissementsw et door de curator opgezegd.

07-09-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder zijn de financiële problemen ontstaan
nadat Fly Orange BV aan een tussenpersoon EUR 753.000,00 heeft vooruit
betaald en deze tussenpersoon in de derde w eek gestopt is met het leveren
van haar charter diensten. Een en ander heeft geleid tot zeer aanzienlijke
liquiditeitstekorten bij Fly Orange BV. Volgens globale becijferingen ontstond
acuut behoefte aan een bedrag van EUR 400.000,00. Voor financiering van een
dergelijk bedrag op korte termijn hebben de aandeelhouders geen
mogelijkheid gezien. De aandeelhouders kw amen op grond van deze feitelijke
constateringen tot de conclusie, dat gelet op de alleen toenemende financiële
risico’s, de exploitatie gestaakt diende te w orden en conform het voorstel van
de bestuurder het faillissement van de vennootschap moest w orden
aangevraagd.

07-09-2018
1

De oorzaak van het faillissement w ordt in een later stadium door de curator
onderzocht.
Er zijn de curator tot op heden geen andere oorzaken van het faillissement
gebleken. Daarbij moet w orden opgemerkt dat het onderzoek daarnaar nog
niet heel diepgaand gew eest is. De curator concentreert zich momenteel op de
maximale realisatie van actief mede om daaruit een toekomstig onderzoek te
kunnen financieren.

04-09-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

07-09-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

07-09-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-8-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg bestuurder, machtiging rechter-commissaris, ontslagbrieven
w erknemers.

07-09-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Fly Orange BV heeft geen onroerende zaken in eigendom.

07-09-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster, overleg bestuurder.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

07-09-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Fly Orange BV heeft een zeer beperkte kantoorinventaris in eigendom,
bestaande uit tw ee laptops, vier beeldschermen en een printer. Deze
kantoorinventaris is ten tijde van indiening van het eerste verslag nog niet
verkocht.

07-09-2018
1

De kantoorinventaris is in het bezit van de curator. De kantoorinventaris zal
w orden verkocht.

07-03-2019
2

De kantoorinventaris is openbaar verkocht. De verkoopopbrengst bedraagt
EUR 735,- exclusief BTW . De verkoopopbrengst komt toe aan de boedel.

04-09-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is nog geen vordering van de fiscus bekend w aardoor er nog geen sprake
kan zijn van het bodemvoorrecht.

07-09-2018
1

De vordering van de Belastingdienst bedraagt in totaal EUR 32.490,-.

07-03-2019
2

De bedrijfsmiddelen kw alificeren als bodemzaken. In verband met het
bepaalde in artikel 21 lid 2 Iw heeft de Belastingdienst een hoger voor-recht
op de opbrengst en kan de curator de opbrengst ex artikel 57 lid 3 Fw opeisen
ten behoeven van de Belastingdienst. Relevant is voorts dat geen pandrecht is
gevestigd op de bedrijfsmiddelen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg (getrapt) bestuurder, onderzoek administratie.

07-09-2018
1

Overleg met Industrial Auctions BV.

04-09-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Fly Orange BV heeft geen voorraden in eigendom en heeft ook geen
onderhanden w erk.

07-09-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg (getrapt) bestuurder, onderzoek administratie.

07-09-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Fly Orange BV heeft geen andere activa in eigendom.

3.9 Werkzaamheden andere activa

07-09-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg (getrapt) bestuurder, onderzoek administratie.

07-09-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Beschrijving Omvang Opbrengst
AviaTrade Lda EUR 393.573,- 0
Small Planets GmbH EUR 200.000,- 0
Nuhr reizen EUR 120.897,0

07-09-2018
1

Toelichting:
De debiteurenvorderingen bestaan (voornamelijk) uit reeds vooruitbetaalde
bedragen voor (de uitvoering van) personenvervoer door de lucht, w elk
vervoer uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden.
Debiteuren:
Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.
Aviatrade – Avt. EU EUR 393.573,00 onbekend n.v.t.
Small Planets GmbH EUR 400.268,34 onbekend n.v.t.
Nuhr Reizen BV
EUR 120.897,00 onbekend n.v.t.

07-03-2019
2

Toelichting debiteuren:
Zow el Aviatrade - Avt. EU als Small Planets GmbH bevinden zich in een
insolventieprocedure. Met behulp van lokale advocaten heeft de curator
vermelde vorderingen van Fly Orange BV ter verificatie ingediend.
De bew indvoerder van Small Planets GmbH heeft de vordering op de lijst van
voorlopig erkende schuldeisers geplaats. Van de bew indvoerder van Aviatrade
- Avt. EU is nog geen inhoudelijke reactie ontvangen.
W ij zijn voorts in afw achting van een inhoudelijke reactie van Nuhr Reizen BV
naar aanleiding van een verzoek om tot betaling over te gaan.

In de insolventieprocedure w aarin Aviatrade – Avt. EU zich bevindt, is aan de
crediteuren een gerechtelijk akkoord aangeboden. De meerderheid van de
crediteuren heeft ingestemd met het akkoord, w aarmee vooralsnog een
definitief faillissement is afgew end. Momenteel zijn w ij in afw achting van het
vonnis van de lokale rechtbank w aarin het akkoord is vastgesteld.
Met behulp van de inschakeling van een lokale advocaat heeft de curator
namens Fly Orange BV ingestemd met het akkoord. Bij de beoordeling van het
akkoord is door de rechtbank echter opgemerkt dat de vordering van Fly
Orange BV onvoldoende is komen vast te staan. De bestuurder van Fly Orange
BV is dan ook verzocht aanvullende gegevens en bew ijsstukken te overleggen
w aaruit de vordering blijkt. In overleg met de lokale advocaat w ordt bezien op

04-09-2019
3

w elke w ijze de vordering alsnog kan w orden erkend.
Uit berichten die van de bew indvoerder van Small Planets GmbH w erden
ontvangen, vloeit de veronderstelling voort dat er in de toekomst, bij de
afw ikkeling van het faillissement van Small Planets GmbH, een uitkering op de
vordering te verw achten is. Of die verw achting zich daadw erkelijk zal
materialiseren zal moeten blijken en is afhankelijk van het in dat faillissement
daadw erkelijk te realiseren actief.
Op 2 april 2019 is Nuhr Reizen BV in staat van faillissement verklaard. De
vordering van Fly Orange BV is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteuren van Nuhr Reizen BV. Het is vooralsnog onduidelijk of er
een uitkering aan de concurrente schuldeisers is te verw achten.
In de afgelopen verslagperiode is – in overleg met de bestuurder van Fly
Orange BV en de advocaat in Portugal – geprobeerd om de vordering van Fly
Orange BV op Aviatrade (alsnog) erkend te krijgen. Tot op heden is dit niet
gelukt, mede omdat de bestuurder van Aviatrade de vordering van Fly Orange
BV betw ist. Hetgeen resteert is het instellen van een procedure in Portugal.
Omdat het de inschatting is dat de verw achte opbrengsten niet opw egen
tegen de verw achte kosten, is hiervan afgezien. De curator doet onderzoek
naar de mogelijkheid om de vordering over te dragen.

02-09-2020
4

De bew indvoerder van Small Planets GmbH heeft aangegeven dat in het
faillissement van Small Planets GmbH er - naar alle w aarschijnlijk - geen
uitkering aan de concurrente schuldeisers zal plaatsvinden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg (getrapt) bestuurder, onderzoek administratie, aanschrijven debiteur.

07-09-2018
1

Overleg (getrapt) bestuurder, onderzoek administratie, aanschrijven debiteur,
aanschrijven bew indvoerders, inschakelen lokale advocaten, etc.

07-03-2019
2

Overleg (getrapt) bestuurder, onderzoek administratie, correspondentie
bew indvoerders en curator, inschakelen lokale advocaten, etc.

04-09-2019
3

Overleg (getrapt) bestuurder, onderzoek administratie en correspondentie met
bew indvoerders en curator, overleg advocaat Portugal

02-09-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Fly Orange BV w erd niet gefinancierd door een bankinstelling. Voorts bedroeg
het bedrag op de ondernemersrekening van ABN AMRO Bank NV de dato
faillissement een creditsaldo.

07-09-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank NV heeft niet tijdig uitvoering gegeven aan het verzoek om
over te gaan tot stornering van de bedragen die binnen de stornerings-termijn
vanaf datum faillissement middels een automatische machtiging van de
rekening van Fly Orange BV zijn afgeschreven.

07-03-2019
2

Hieromtrent is ABN AMRO Bank NV aansprakelijk gesteld en heeft zij de door de
boedel geleden schade van EUR 17.298,45 aan de boedel vergoed.

Toelichting vordering van bank(en)
In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in de vorige verslaglegging, heeft ABN
AMRO Bank NV de faillissementsboedel voorzien van een bedrag van EUR
1.516,10 aan creditsaldo en EUR 14.009,77 aan schadevergoeding.

04-09-2019
3

5.2 Leasecontracten
Fly Orange BV heeft geen leasecontracten

07-09-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

07-09-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

07-09-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

07-09-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

07-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

07-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-09-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg (getrapt) bestuurder, aanschrijven banken.

07-09-2018
1

Overleg (getrapt) bestuurder, aanschrijven diverse banken, onderzoek in
administratie en aansprakelijkstelling ABN AMRO Bank NV.

07-03-2019
2

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

07-09-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-09-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

07-09-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

07-09-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

07-09-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

6.7 Boedelbijdrage

07-09-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

07-09-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg (getrapt) bestuurder.

07-09-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

07-09-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Fly Orange BV heeft sinds haar oprichting in 2013 geen jaarrekeningen
gedeponeerd, hetgeen zal w orden meegenomen bij het onderzoek naar de
behoorlijke taakvervulling door de bestuurder.

07-09-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

07-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum van 18 januari 2013 is een eventuele vordering
tot volstorting van de aandelen inmiddels verjaard.

07-09-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

07-09-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Met een van de w erknemers is een minnelijke regeling getroffen over een
betaling w elke is verricht in strijd met artikel 47 Fw .

07-09-2018
1

07-03-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

07-09-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie, onderzoek KvK.

07-09-2018
1

Onderzoek administratie, onderzoek KvK en overleg met w erknemer.

07-03-2019
2

Het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek is gecontinueerd.

02-09-2020
4

Het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek is gecontinueerd.

22-02-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Huur bedrijfspand: EUR 750,UW V: p.m.

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Huur bedrijfspand: EUR 900,UW V: 19.263,20

07-03-2019
2

04-09-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 32.490,00

07-03-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 10.636,73

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-09-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
85

07-09-2018
1

223

07-03-2019
2

231

04-09-2019
3

232

22-02-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 140.402,55

07-09-2018
1

€ 660.926,39

07-03-2019
2

€ 830.204,27

04-09-2019
3

€ 830.762,27

22-02-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

07-09-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, overleg (getrapt) bestuurder.

07-09-2018
1

Aanschrijven crediteuren en overleg (getrapt) bestuurder.

07-03-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

07-09-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

07-09-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

07-09-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Overleg (getrapt) bestuurder.

07-09-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop inventaris, incasso debiteuren, onderzoek rechtmatigheid.

07-09-2018
1

De komende periode zal w orden gebruikt om de baten en schulden nader te
inventariseren. Hierbij zullen w ij trachten de bedrijfsmiddelen van Fly Orange
BV te verkopen en de vorderingen op de debiteuren te incasseren. Daarnaast
zal er een onderzoek naar de administratie w orden uitgevoerd.

07-03-2019
2

De komende periode zal w orden gebruikt om de faillissementen van de
debiteuren van Fly Orange BV te monitoren. Tevens w ordt het onderzoek naar
de oorzaken van het faillissement en het rechtmatighedenonderzoek
gecontinueerd.

04-09-2019
3

Ongew ijzigd.

02-09-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag

07-09-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

22-02-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag, opstellen financieel verslag.

07-09-2018
1

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
Opstellen faillissementsverslag, opstellen financieel verslag

07-03-2019
2

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
Opstellen faillissementsverslag, opstellen financieel verslag

04-09-2019
3

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
Opstellen faillissementsverslag, opstellen financieel verslag

02-09-2020
4

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
Opstellen faillissementsverslag, opstellen financieel verslag
Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld
dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag
geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

22-02-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

