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

6
24-12-2021
F.03/20/65
NL:TZ:0000131307:F001
11-02-2020

R-C
Curator

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

Algemene gegevens
Naam onderneming
Rayon People BV

09-03-2020
1

Gegevens onderneming
Sint Hubertuslaan 12
6211 KD Maastricht

09-03-2020
1

KvK-nummer 64564223

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van Rayon People BV bestaat uit het exploiteren van een
uitzendbureau gespecialiseerd in luchtkanalen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 814.062,00

€ -51.915,00

€ 138.485,00

2018

€ 1.005.581,00

€ 66.775,00

€ 219.941,00

2017

€ 784.702,00

€ -1.678,00

€ 112.816,00

Toelichting financiële gegevens

09-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Er is geen (concept) jaarrekening over boekjaar 2019 opgesteld. W el beschikt
de vennootschap over een geactualiseerde kolommenbalans en w inst- en
verliesrekening.

09-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

09-03-2020
1

Toelichting
Ten aanzien van de w erknemers (uitzendkrachten) is het fasesysteem uit de
ABU-cao van toepassing.

Boedelsaldo
€ 6.200,04

09-03-2020
1

Toelichting
Het boedelsaldo is het resultaat van ontvangen g-gelden van debiteuren en
het saldo van de zakelijke rekening.
€ 16.317,56

09-06-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen door een betaling van de Belastingdienst
(afdracht betalingen g-rekening na faillissementsdatum), het incasseren van
boedelbijdragen en de verkoop van de activa.
€ 3.306,72

07-09-2020
3

Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen door betaling van diverse boedelschulden.
€ 4.843,20

05-03-2021
4

€ 4.831,94

02-09-2021
5

€ 4.820,69

24-12-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-2-2020

09-03-2020
1

t/m
8-3-2020
van
9-3-2020

09-06-2020
2

t/m
7-6-2020
van
8-6-2020

07-09-2020
3

t/m
6-9-2020
van
6-9-2020

05-03-2021
4

t/m
3-3-2021
van
4-3-2021

02-09-2021
5

t/m
31-8-2021
van
1-9-2021

24-12-2021
6

t/m
23-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

78 uur 6 min

2

55 uur 12 min

3

11 uur 36 min

4

8 uur 36 min

5

7 uur 6 min

6

63 uur 42 min

totaal

224 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode vond inventarisatie van de activa en passiva plaats.

09-03-2020
1

In deze verslagperiode vond een nadere inventarisatie van de activa en
passiva plaats, is de activa van Rayon People BV verkocht en heeft overleg
plaatsgevonden met Floryn Nederland BV over de incasso van de verpande
vorderingen.

09-06-2020
2

In deze verslagperiode is een nader onderzoek verricht naar de rekeningcourantvorderingen. Daarnaast is het rechtmatighedenonderzoek
gecontinueerd.

07-09-2020
3

Verslagperiode 7 september 2020 t/m 4 maart 2021

05-03-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De enig aandeelhouder en alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder van
Rayon People BV is MS Holding BV. De enig aandeelhouder en alleen en
zelfstandig bevoegd bestuurder van MS Holding BV is de heer J.A.C.M. Smans.

09-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is er geen procedure aanhangig.

09-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verschillende verzekeringen zijn geïnventariseerd en – indien nodig –
tijdelijk gecontinueerd.

09-03-2020
1

1.4 Huur
Er is geen sprake van een huurovereenkomst. Het bezoekadres
correspondeert met het w oonadres van de getrapt bestuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

09-03-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens een opgave van de (getrapt) bestuurder is het faillissement van Rayon
People BV het gevolg van het feit dat verschillende w erknemers in dienst zijn
getreden bij opdrachtgevers, verschillende w erknemers ziek zijn gew orden en
Rayon People BV niet in staat is gebleken om tijdig voldoende bekw ame
(nieuw e) w erknemers aan zich te binden.

09-03-2020
1

De hiervoor geschetste gang van zaken is gebaseerd op de verklaring van de
(getrapt) bestuurder. De curator zal de oorzaak van het faillissement nog
nader onderzoeken.
Nog in onderzoek.

09-06-2020
2

Nog in onderzoek.

07-09-2020
3

Nog in onderzoek.

05-03-2021
4

In overleg met de rechter-commissaris is besloten om géén nadere
w erkzaamheden te verrichten terzake het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek, vanw ege het gebrek aan verhaalsmogelijkheden
bij de (indirect) bestuurder.

24-12-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15
Toelichting
Ten tijde van het faillissement van Rayon People BV bevonden zich 10
w erknemers in fase A, 1 in fase B en 4 in fase C.
In het geval de overeenkomst door de opdrachtgever is beëindigd en in de
uitzendovereenkomst een uitzend-beding is opgenomen, geldt voor de
w erknemers in fase A dat zij van rechtsw ege uit dienst zijn getreden per
datum faillissement.
Zekerheidshalve heeft de curator er in overleg met de betrokken rechtercommissaris voor gekozen om alle arbeidsovereenkomsten ex artikel 68 lid 2
jo. 40 Fw op te zeggen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

09-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
14

09-03-2020
1

Toelichting
Een jaar voorafgaand aan het faillissement w aren bij Rayon People BV
gemiddeld 14 w erknemers in dienst.

Toelichting
Een enkele w erknemer is tijdens de opzegperiode elders in dienst getreden.
De curator heeft zijn medew erking verleend aan voortijdige beëindiging van de
arbeidsovereenkomst om de boedelschulden te beperken.

09-06-2020
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

14-2-2020

15

Machtiging rechter-commissaris is verkregen op 14 februari 2020

totaal

15

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg bestuurder, UW V en w erknemers. Verzoek machtiging rechtercommissaris, opstellen ontslagbrieven en correspondentie w erknemers.

09-03-2020
1

Opstellen beëindigingsovereenkomst.

09-06-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

NVT
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Rayon People BV beschikt niet over onroerende zaken.

09-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek in administratie, overleg met bestuurder en onderzoek in Kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

09-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Activa

€ 3.200,00

totaal

€ 3.200,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de administratie bestaan de bedrijfsmiddelen van Rayon People BV uit
beperkte kantoorinventaris, tw ee voertuigen en diverse gereedschappen. De
gereedschappen bevinden zich deels bij w erknemers.

09-03-2020
1

Nadat het verzamelen van de gereedschappen is voltooid zullen de
bedrijfsmiddelen w orden getaxeerd. Vervolgens zal de curator proberen de
bedrijfsmiddelen te verkopen.
Met behulp van de bestuurder is het merendeel van de gereedschappen
verzameld. De bedrijfsmiddelen zijn voorts getaxeerd door NTAB en met
machtiging van de rechter-commissaris onderhands verkocht.

09-06-2020
2

Voorafgaand aan het faillissement stonden er een drietal
kentekens/voertuigen op naam van Rayon People. De curator heeft
vastgesteld dat tw ee van de betreffende voertuigen in oktober 2019 zijn
gesloopt. Het derde voertuig is ingeruild voor een ander voertuig.

24-12-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van belang. Er is geen sprake van een pandrecht op de bedrijfsmiddelen
(bodemzaken).

09-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek in administratie, overleg met bestuurder en overleg met
w erknemers.

09-03-2020
1

Overleg met bestuurder, NTAB en rechter-commissaris.

09-06-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

NVT
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Rayon People BV beschikt niet over voorraad of onderhanden w erk.
De bedrijfsactiviteiten van Rayon People BV zouden reeds voorafgaand aan het
faillissement zijn geëindigd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

09-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek in administratie en overleg met bestuurder.

09-03-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

NVT
totaal

Toelichting andere activa
Rayon People BV beschikt niet over andere activa.

09-03-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek in administratie en overleg met de bestuurder.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

09-03-2020
1

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van Rayon People BV vertegenw oordigt de post prefaillissementsdebiteuren een bedrag van in totaal EUR 49.776,26.

09-03-2020
1

Volgens opgave van de pandhouder is een bedrag van EUR 25.063,48 door de
pandhouder geïncasseerd.

09-06-2020
2

De boedel is daarbij voorzien van een bedrag van EUR 2.602,50 (g-gelden).
Volgens de administratie bestaat er een rekening-courantvordering op MS
Holding BV en de bestuurder in privé. Hieromtrent is de curator in overleg met
betrokken partijen.
In de afgelopen verslagperiode is het overleg gecontinueerd. Tot op heden
heeft dit niet tot een betaling geleid.

07-09-2020
3

De bestuurder betw ist de juistheid van de rekening-courantvorderingen,
omdat volgens zijn verklaring de door Rayon People BV verschuldigde
managementfee niet of niet goed zijn verw erkt. Voorts beroept de bestuurder
zich op verrekening met een regresvordering uit hoofde van een door hem
privé-verstrekte borgtocht voor de financiering van Rayon People BV.
Bovendien geeft de bestuurder aan dat hij en MS Holding BV geen verhaal
bieden voor een eventuele vordering. De curator doet onderzoek naar deze
verw eren.

05-03-2021
4

De curator heeft vastgesteld dat de indirect bestuurder en MS Holding geen
verhaal bieden. Om die reden is in overleg met de rechter-commissaris
besloten om géén nadere w erkzaamheden te verrichten terzake de incasso
van de openstaande rekening-courantvorderingen.

24-12-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek in administratie, overleg met bestuurder en pandhouder en
correspondentie met debiteuren.

09-03-2020
1

Overleg met Floryn Nederland BV en verschillende debiteuren.

09-06-2020
2

Overleg met de bestuurder en MS Holding BV.

07-09-2020
3

Incasso niet-verpande gedeelte van vorderingen (g-gelden gedeelte), overleg
en correspondentie met bestuurder en MS Holding BV en verhaalsonderzoek.

05-03-2021
4

Verhaalsonderzoek, correspondentie rechter-commissaris

24-12-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Nog niet ingediend.

09-03-2020
1

Rayon People BV beschikt over een betaalrekening en een g-rekening bij
Coöperatieve Rabobank U.A.
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement vertegenw oordigde de grekening een creditsaldo van in totaal EUR 3.544,-. Dit saldo is verpand aan de
Belastingdienst .
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement vertegenw oordigde de
betaalrekening een creditsaldo van in totaal EUR 3.597,54. Aan Coöperatieve
Rabobank U.A. is verzocht dit saldi over te maken aan de boedel.
Op verzoek van de curator heeft Coöperatieve Rabobank U.A. ten aanzien van
diverse betalingen die voorafgaand aan het faillissement bij automatisch
incasso door Rayon People BV zijn verricht storneringen doorgevoerd. De
curator heeft de bank verzocht om de bedragen die hierdoor na het
faillissement op de betaalrekening van Rayon People BV zijn bijgeschreven
over te maken aan de boedel.

Toelichting vordering van bank(en)
De boedel is door Rabobank voorzien van het creditsaldo van de
betaalrekening op de faillissementsdatum en de bedragen die door de
stornering op deze rekening zijn bijgeschreven.

09-06-2020
2

De boedel is door de Belastingdienst voorzien van de betalingen die na
faillissementsdatum zijn bijgeschreven op de g-rekening (w aarop géén
pandrecht van de Belastingdienst rust).

5.2 Leasecontracten
De voertuigen die w erden geleased bij Bosch Finance Consultancy BV (3) en
Connect Autolease BV (10) zijn opgehaald.

09-03-2020
1

Volgens de bestuurder is een deel van het bij Rayon People BV en haar
w erknemers aanw ezige gereedschap geleased van Hilti Nederland BV. De
curator heeft dit in onderzoek.
Hilti Nederland BV heeft zich bij de curator gemeld als eigenaar van een deel
van de bij Rayon People BV en haar w erknemers aanw ezige activa.
De curator heeft het eigendomsrecht van Hilti Nederland BV vastgesteld en
haar in de gelegenheid gesteld om haar eigendommen te revindiceren.

5.3 Beschrijving zekerheden

09-06-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Floryn Nederland (voorheen: InvoiceFinance) heeft aan Rayon People BV een
financiering verstrekt. Floryn Nederland heeft tot zekerheid van haar vordering
een pandrecht (eerste in rang) gevestigd op de handelsdebiteuren van Rayon
People BV, met uitzondering van de door hen verschuldigde g-gelden.

09-03-2020
1

De vordering van Floryn Nederland bedroeg op de datum van faillissement EUR
40.695,96.
De (restant)vordering van Floryn Nederland BV bedroeg op 31 maart 2020 EUR
24.746,03.

09-06-2020
2

De (restant)vordering van Floryn Nederland BV is op 28 augustus 2020
ongew ijzigd.

07-09-2020
3

5.4 Separatistenpositie
Floryn Nederland BV heeft voorafgaand aan het faillissement van Rayon People
BV haar pandrecht aan de handelsdebiteuren van Rayon People BV
medegedeeld (openbaar gemaakt).

09-03-2020
1

De curator heeft nog in onderzoek of er tussen de opdrachtgevers en Rayon
People BV een verpandingsverbod en/of niet-overdraagbaarheidsbeding is
overeengekomen.
Onderzoek is afgerond.

07-09-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden w ordt er nog geen eigendomsvoorbehoud geclaimd.

09-03-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden w ordt er nog geen retentierecht geclaimd.

09-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden w ordt er nog geen reclamerecht geclaimd.

5.8 Boedelbijdragen

09-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 3.123,00

09-03-2020
1

Toelichting
Voor het treffen van een minnelijke regeling met een van de debiteuren van
Rayon People BV is de curator – met goedkeuring van de rechter-commissaris –
met Floryn Nederland BV een boedelbijdrage van 40% overeengekomen.
€ 3.298,00

09-06-2020
2

Toelichting
Voor het verlenen van medew erking bij het incasseren van een debiteur heeft
de boedel een aanvullende boedelbijdrage van Floryn Nederland BV
ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek in administratie, overleg met bestuurder, overleg met Floryn
Nederland BV, overleg met debiteuren, overleg met Coöperatieve Rabobank
U.A. en verzoek goedkeuring rechter-commissaris ex artikel 68 lid 2 jo. 104 Fw .

09-03-2020
1

Onderzoek in administratie, overleg met bestuurder, overleg met Floryn
Nederland BV, overleg met debiteur en overleg met Hilti Nederland BV.

09-06-2020
2

Onderzoek in administratie.

07-09-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten zijn voorafgaand aan het faillissement beëindigd.
Hierdoor behoorde het voorzetten of doorstarten van de onderneming niet
meer tot de mogelijkheden.

09-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een deel van de fysieke administratie ontvangen. De digitale
administratie is veiliggesteld.

09-03-2020
1

In een later stadium zal de curator de administratie onderzoeken.
In onderzoek.

09-06-2020
2

In onderzoek.

07-09-2020
3

Nog in onderzoek.

05-03-2021
4

In overleg met de rechter-commissaris is besloten om géén nadere
w erkzaamheden te verrichten terzake het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek, vanw ege het gebrek aan verhaalsmogelijkheden
bij de (indirect) bestuurder.

24-12-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd 22 april 2018.

09-03-2020
1

De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 8 november 2018.
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 8 november 2019.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Rayon People BV is opgericht na de inw erkingtreding van de w etgeving inzake
de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht.
Het gestort kapitaal vertegenw oordigt een bedrag van EUR 1,-.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit zal in een later stadium door de curator w orden onderzocht.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Zie 7.7 hierna.

Toelichting
In overleg met de rechter-commissaris is besloten om géén nadere
w erkzaamheden te verrichten terzake het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek, vanw ege het gebrek aan verhaalsmogelijkheden
bij de (indirect) bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

09-03-2020
1

09-06-2020
2

07-09-2020
3

05-03-2021
4

02-09-2021
5

24-12-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-03-2020
1

Toelichting
Dit zal in een later stadium door de curator w orden onderzocht.

Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

09-06-2020
2

07-09-2020
3

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

05-03-2021
4

De curator heeft geconstateerd dat enkele maanden vóór het faillissement
enkele kentekens op naam van Rayon People BV w aren geregistreerd. De
curator heeft bew ijzen van verkoop c.q. sloop bij de bestuurder opgevraagd.

Toelichting
Ondanks herhaald rappel w acht de curator w acht nog steeds op enkele
bescheiden ten aanzien van enkele kentekens.

Toelichting
De curator heeft vastgesteld dat tw ee van de betreffende voertuigen in
oktober 2019 zijn gesloopt. Het derde voertuig is ingeruild voor een ander
voertuig. Van enige benadeling is de curator niet gebleken.

02-09-2021
5

24-12-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Gelet op het gebrek aan verhaalsmogelijkheden heeft de curator, in overleg
met de rechter-commissaris besloten om de verhaalspositie van de bestuurder
te blijven monitoren en in (de tussentijd) geen nader onderzoek te doen naar
rechtmatigheid en oorzaken van het faillissement om oplopende kosten van de
boedel te voorkomen.

02-09-2021
5

De curator heeft (opnieuw ) vastgesteld dat de indirect bestuurder en MS
Holding geen verhaal bieden. Om die reden is in overleg met de rechtercommissaris besloten om géén nadere w erkzaamheden te verrichten terzake
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en over te gaan tot afw ikkeling
van het faillissement.

24-12-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen van administratie, onderzoek in administratie en overleg met
bestuurder.

09-03-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Reeds betaald boedelkosten:
- Kosten verzekering: EUR 20,20

09-03-2020
1

Nog te betalen boedelkosten:
- Salaris curator p.m.
- UW V: P.M.
- Kosten Limits Consulting BV: P.M.

Toelichting
Reeds betaalde boedelkosten:
- Kosten Limits Consulting BV: EUR 2.213,70 (veiligstellen digitale administratie)
- Kosten ophalen eigendommen: EUR 100,-

Toelichting
UW V EUR 19.421,23
€ 19.819,76

09-06-2020
2

05-03-2021
4

02-09-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 45.807,00

09-03-2020
1

€ 140.423,96

09-06-2020
2

€ 44.732,96

07-09-2020
3

€ 44.818,96

05-03-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 55.425,76

8.4 Andere pref. crediteuren

09-03-2020
1

05-03-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

09-03-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

09-03-2020
1

20

09-06-2020
2

22

07-09-2020
3

23

05-03-2021
4

25

02-09-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 14.709,61

09-03-2020
1

€ 133.035,84

09-06-2020
2

€ 141.484,78

07-09-2020
3

€ 141.917,33

05-03-2021
4

€ 147.394,78

02-09-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

09-03-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren. Doornemen, verw erken en bevestigen vorderingen
diverse crediteuren.

09-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende periode zal w orden gebruikt om de baten en schulden van Rayon
People BV nader te inventariseren. De curator zal voorts overgaan tot verkoop
van de bedrijfsmiddelen van Rayon People BV. Daarnaast zal de curator in
contact treden met Floryn Nederland BV over het resultaat van de incasso van
de verpande vorderingen van Rayon People BV.

09-03-2020
1

Nader onderzoek naar de rekening-courantvorderingen, administratie en
aanvang rechtmatighedenonderzoek. Tevens afw ikkeling fiscale aspecten
(loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting).

09-06-2020
2

Overleg met betrokken partijen over de rekening-courantvorderingen en het
continueren van het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek.

07-09-2020
3

De curator zal onderzoek doen naar de verw eren van de bestuurder en MS
Holding terzake de rekening-courantvorderingen. Gelet op het gebrek aan
verhaalsmogelijkheden zal de curator proberen aan te dringen op een snelle
(betalings)regeling. In overleg met de rechter-commissaris is besloten om de
verhaalsposities te blijven monitoren en in (de tussentijd) geen nader
onderzoek te doen naar rechtmatigheid en oorzaken van het faillissement om
oplopende kosten van de boedel te voorkomen.

05-03-2021
4

De curator zal de komende verslagperiode de verhaalspositie van de
bestuurder en MS Holding blijven monitoren en toezien op aanlevering van de
ontbrekende bescheiden ten aanzien van de (oude) kentekens. Tenzij de
(nieuw e) informatie aanleiding geeft voor nader onderzoek, streeft de curator
ernaar om het faillissement in de komende verslagperiode af te w ikkelen.

02-09-2021
5

Het faillissement w ordt opgeheven bij gebrek aan baten (artikel 16 FW ).

24-12-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

09-03-2020
1

Eind 2021.

02-09-2021
5

Het faillissement w ordt opgeheven bij gebrek aan baten (artikel 16 FW ).

24-12-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen aanvangsverslag en financieel verslag.

09-03-2020
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 vervolgverslag en financieel verslag, opvragen verhaalsinformatie ex
artikel 36.2 Invorderingsw et, correspondentie bestuurder.

02-09-2021
5

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 eindverslag en financieel verslag, opvragen verhaalsinformatie ex
artikel 36.2 Invorderingsw et, correspondentie bestuurder.

24-12-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

