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

R-C
Curator

5
10-11-2020
F.03/19/107
NL:TZ:0000099555:F001
02-04-2019

mr. BRM de Bruijn
mr P.M.C. Brouns

Algemene gegevens
Naam onderneming
Marathon Özbek Uitzendbureau BV

14-05-2019
1

Gegevens onderneming
Goethelaan 56
5924 BR VENLO

14-05-2019
1

KvK-nr. 12043324

Activiteiten onderneming
Uitzendorganisatie

14-05-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
In onderzoek.

Gemiddeld aantal personeelsleden

14-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

14-05-2019
1

Toelichting
De onderneming is reeds medio juli gestaakt, w aarbij ook het personeel uit
dienst is getreden

Boedelsaldo
€ 0,00

14-05-2019
1

€ 9.793,63

13-08-2019
2

€ 9.778,46

11-11-2019
3

Verslagperiode
van
2-4-2019

14-05-2019
1

t/m
13-5-2019
van
14-4-2019

13-08-2019
2

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

11-11-2019
3

t/m
8-11-2019
van
9-11-2020

11-05-2020
4

t/m
10-5-2020
van
11-5-2020
t/m
9-11-2020

Bestede uren

10-11-2020
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

18 uur 36 min

2

17 uur 54 min

3

10 uur 30 min

4

2 uur 12 min

5

20 uur 42 min

totaal

69 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is Dedem Holding BV. Bestuurder en enig
aandeelhouder van Dedem Holding BV is de heer Mehmet Metin.

14-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

14-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
N.v.t.

14-05-2019
1

In deze verslagperiode is de curator bekend geraakt met een bedrijfspolis bij
ABN AMRO op naam van de VOF die aan de oprichting van de BV is vooraf
gegaan. Tot en met september heeft gefailleerde evenw el de premie voldaan.
ABN heeft de bedrijfspolis thans omgezet op naam van de gefailleerde, opdat
de polis kan w orden beëindigd. ABN dient geen vordering in voor de
achterstallige premie.

13-08-2019
2

1.4 Huur
N.v.t.

1.5 Oorzaak faillissement

14-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door Stichting Pensioenfonds voor
Personeelsdiensten (StiPP) w egens achterstallige premiebetaling. De
steunvordering is afkomstig van SNCU (Stichting Naleving CAO voor
Uitzendkrachten).

14-05-2019
1

De bestuurder verklaart dat hij de onderneming aanvankelijk is gestart met
tw ee compagnons en hij slechts personeel w ierf. Vervolgens heeft hij de
onderneming zelfstandig voortgezet. StiPP en het SNCU hebben de bestuurder
verzocht informatie en gegevens te verstrekken over de w erknemers van
gefailleerde, teneinde de premies te berekenen en voldoening aan de CAO
vast te stellen. Op die verzoeken is niet, althans niet adequaat gereageerd,
hetgeen tot ambtshalve aanslagen en boetes heeft geleid. Op de betreffende
beschikkingen is niet gereageerd, met de faillissementsaanvraag tot gevolg.
De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

13-08-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

14-05-2019
1

Toelichting
De onderneming is reeds medio juli 2017 gestaakt, w aarbij ook het personeel
uit dienst is getreden

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De onderneming is reeds medio juli 2017 gestaakt, w aarbij ook het personeel
uit dienst is getreden.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

14-05-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde had een G-rekening bij ABN AMRO met een batig saldo van EUR
10.036,63. De Belastingdienst heeft, na verrekening met openstaande
belastingschulden, het saldo van EUR 9.793,63 op de boedelrekening
teruggestort.

13-08-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Controle van en correspondentie over verrekening door Belastingdienst.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

13-08-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Huisbankier is de ABN AMRO Bank. Failliet heeft hier een ondernemersrekening
lopen (saldo per datum faillissement minus EUR 251,25) en een G-rekening
(saldo per datum faillissement EUR 10.036,63). ABN AMRO heeft afstand van
haar vordering gedaan.

14-05-2019
1

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

14-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

14-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

14-05-2019
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

14-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

14-05-2019
1

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

14-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

14-05-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

14-05-2019
1

In onderzoek.

13-08-2019
2

In onderzoek.

11-11-2019
3

In onderzoek.

11-05-2020
4

In onderzoek.

10-11-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2014 is gedeponeerd op 15-03-2016.

14-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

14-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

14-05-2019
1

In onderzoek.

11-05-2020
4

In onderzoek.

10-11-2020
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

14-05-2019
1

13-08-2019
2

11-11-2019
3

11-05-2020
4

10-11-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

14-05-2019
1

11-11-2019
3

11-05-2020
4

10-11-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft delen uit de administratie van gefailleerde ontvangen, maar
blijft voor het merendeel verstoken van informatie.

13-08-2019
2

De curator heeft gesprekken gevoerd met gew ezen (indirect) bestuurders van
de vennootschap.

11-11-2019
3

Naar aanleiding van de gesprekken met de bestuurder en de gew ezen
(indirect) bestuurders bereidt de curator een uiteenzetting voor de
betrokkenen voor, teneinde de betrokkenen in staat te stellen nader te
reageren.

11-05-2020
4

In deze verslagperiode heeft de curator de bestuurder en voormalige
bestuurders aangeschreven met het verzoek schriftelijk te verklaren over de
gang van zaken bij gefailleerde en de aanloop naar haar faillissement. De
curator heeft reacties ontvangen op basis w aarvan hij thans de te nemen
vervolgstappen dient te bepalen.

10-11-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De ontvangen administratie is bestudeerd, maar dateert grotendeels van ruim
voor datum faillissement. De curator heeft zow el de huidige bestuurder als
tw ee voormalige bestuurders aangeschreven. De huidige bestuurder is
gew ezen op zijn rechten en verantw oordelijkheden. De curator heeft
dienaangaande contact met de (voormalige) boekhouder van gefailleerde. De
voormalige bestuurders zijn uitgenodigd voor gesprekken die in de volgende
verslagperiode zullen plaatsvinden.

13-08-2019
2

De curator heeft de bestuurder uitgenodigd om meer informatie te verschaffen
over gefailleerde en eventuele nadere administratie aan te leveren. Verder
heeft de curator gesprekken gevoerd met de tw ee gew ezen (indirect)
bestuurders van gefailleerde.

11-11-2019
3

In deze verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar de
administratie van gefailleerde en de verklaringen van de bestuurder en de
gew ezen (indirect) bestuurders.

11-05-2020
4

Het opstellen van brieven aan de bestuurder en voormalige bestuurders.

10-11-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator PM

14-05-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.437,00

14-05-2019
1

€ 3.846,00

13-08-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

14-05-2019
1

4

13-08-2019
2

4

11-11-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 188.025,76

14-05-2019
1

€ 190.653,81

13-08-2019
2

€ 182.725,67

11-11-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-05-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, verificatie vorderingen.

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

10. Overig

14-05-2019
1

10.1 Plan van aanpak
In de onderhavige verslagperiode heeft de curator zijn w erkzaamheden
beperkt, omdat gefailleerde in verzet is gegaan tegen het faillissementsvonnis.
Het verzet is op het laatste moment ingetrokken. Volgens mededeling van de
bestuurder en zijn accountant heeft de vennootschap geen activa. De
bestuurder heeft toegezegd de administratie aan de curator af te geven. Ten
tijde van indiening van dit boedelverslag is de administratie nog niet
ontvangen zodat de curator zich hierover nog geen beeld heeft kunnen
vormen. De curator zal in de komende verslagperiode zijn inventarisatie
afronden, onderzoek doen naar de administratie van gefailleerde, alsook de
rechtmatigheid.

14-05-2019
1

In de volgende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de
administratie van gefailleerde en gesprekken voeren met de voormalige
bestuurders, alsook zijn onderzoek naar de rechtmatigheid voortzetten.

13-08-2019
2

In de volgende verslagperiode tracht de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek
af te ronden en w ordt een beslissing genomen over de daaruit voortvloeiende
conclusies.

11-11-2019
3

In deze verslagperiode heeft de curator zich een beeld gevormd van de
vervolgstappen in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. In de
volgende verslagperiode zal de curator voor de bestuurder en gew ezen
(indirect) bestuurders zijn bevindingen beschrijven en hen de gelegenheid
bieden op deze bevindingen te reageren.

11-05-2020
4

De curator zal in deze verslagperiode de reacties van de bestuurders
bestuderen en op basis daarvan zijn vervolgstappen bepalen.

10-11-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-05-2019
1

Nog niet bekend.

13-08-2019
2

Nog niet bekend.

11-11-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
11-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig

10-11-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.
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.

Bijlagen
Bijlagen

14-05-2019
1

