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

9
03-05-2022
F.05/19/302
NL:TZ:0000111159:F002
06-08-2019

R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr R.J. Borghans

Algemene gegevens
Naam onderneming
Marks Beheer B.V.

06-09-2019
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63040328,
statutair gevestigd te Arnhem,
vestigingsadres: Meginhardw eg 9, 6841 HB Arnhem.

06-09-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel is Marks Beheer B.V. een
houdstervennootschap.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 35.000,00

€ 2.362,00

€ 9.928,00

2016

€ 69.000,00

€ 7.993,00

€ 245.361,00

2019

€ 32.169,00

€ -5.450,00

2018

€ 96.000,00

€ -6.296,00

2017

€ 96.000,00

€ 34.679,00

Toelichting financiële gegevens

€ 282.003,00

06-09-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers voor 2019 zijn tot en met juni bijgew erkt.
De w inst voor 2017 is vooral ontstaan door resultaat deelneming Pay For W ork
B.V. ad € 41.508,-

06-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

06-09-2019
1

Toelichting
Het enige personeelslid van gefailleerde is de DGA.

Boedelsaldo
€ 0,00

06-09-2019
1

€ 26.541,42

03-11-2021
8

€ 2.792,26

03-05-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-8-2019

06-09-2019
1

t/m
3-9-2019
van
4-9-2019

15-11-2019
2

t/m
7-11-2019
van
8-11-2019

13-03-2020
3

t/m
9-3-2020
van
10-3-2020

12-06-2020
4

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

10-09-2020
5

t/m
6-9-2020
van
7-9-2020

13-11-2020
6

t/m
3-11-2020
van
4-11-2020

10-06-2021
7

t/m
6-6-2021
van
7-6-2021

03-11-2021
8

t/m
24-10-2021
van
25-10-2021
t/m
25-4-2022

Bestede uren

03-05-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 18 min

2

7 uur 48 min

3

8 uur 12 min

4

10 uur 48 min

5

6 uur 24 min

6

3 uur 18 min

7

30 uur 6 min

8

3 uur 54 min

9

3 uur 36 min

totaal

87 uur 24 min

Toelichting bestede uren
De afgelopen verslagperiode hebben de meeste w erkzaamheden
plaatsgevonden in het uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek alsmede het
contact tussen de curator en (de raadsman van) de bestuurder inzake de
openstaande rekening-courant verhouding.

12-06-2020
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de correspondentie met de
(raadsman van de) bestuurder voortgezet inzake de openstaande rekeningcourant verhouding.

10-09-2020
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de correspondentie met de
(raadsman van de) bestuurder voortgezet inzake de openstaande rekeningcourant verhouding.

13-11-2020
6

In de afgelopen verslagperiode hebben de meeste w erkzaamheden betrekking
gehad op het uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek en de afw ikkeling van
de kw estie met betrekking tot de openstaande rekening-courant verhouding.

10-06-2021
7

Dit faillissement loopt parallel met Pay for W ork F.05/19/301 omdat dit de
moedervennootschap is.

03-11-2021
8

Dit faillissement loopt parallel met Pay for W ork F.05/19/301 omdat dit de
moedervennootschap is.

03-05-2022
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Marks Beheer B.V. is op 2 april 2015 opgericht.
Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Marks.

06-09-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

06-09-2019
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend zijn er geen op te zeggen verzekeringen.

06-09-2019
1

1.4 Huur
Voor zover bekend had gefailleerde geen huurovereenkomsten.

06-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Marks Beheer B.V. is de moeder van Pay For W ork B.V. Door een beëindiging
van een contract met een grote opdrachtgever zijn er bij Pay For W ork
liquiditeitsproblemen ontstaan. Job Vision heeft toen aangeboden om van Pay
For W ork B.V. het personeel, de openstaande vakantiegeld reserveringen en
het klantenbestand over te nemen voor een overeengekomen bedrag. Ook is
er nog geprobeerd om met de schuldeisers tot een crediteurenakkoord te
komen middels een externe financiering, dit akkoord is er niet gekomen. Door
de verkoop aan Job Vision w as er voor Pay For W ork B.V. geen omzet meer.
Marks Beheer B.V. kon hierdoor geen management-fee in rekening brengen. Nu
beiden ondernemingen geen inkomsten meer hadden en Marks Beheer B.V.
hoofdelijk voor schulden van Pay For W ork B.V. w as verbonden is besloten om
het faillissement van de moeder en de dochter aan te vragen.

06-09-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

06-09-2019
1

Toelichting
Het enige personeelslid w as de DGA.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

06-09-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen

06-09-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is niet in het bezit van onroerende zaken.

06-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek.

3.3 Bedrijfsmiddelen

06-09-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Door bestuurder is aangegeven dat er geen bedrijfsmiddelen aanw ezig zijn.
Uit de aangeleverde administratie is de aanw ezigheid hiervan tot op heden
niet gebleken.

06-09-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

06-09-2019
1

€ 28.418,-.

15-11-2019
2

€ 34.148,-.

13-03-2020
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek.

06-09-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Door bestuurder is aangegeven dat er geen voorraden / onderhanden w erk
aanw ezig zijn.
Uit de administratie is de aanw ezigheid hiervan tot op heden niet gebleken.

06-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek.

3.8 Andere activa

06-09-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
Door bestuurder is aangegeven dat er geen andere activa aanw ezig zijn.
Uit de aangeleverde administratie is de aanw ezigheid hiervan tot op heden
niet gebleken.

06-09-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek.

06-09-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Rekening-courant bestuurder

€ 95.152,67

€ 26.541,42

totaal

€ 95.152,67

€ 26.541,42

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Tot op heden onbekend; w ordt onderzocht.

06-09-2019
1

Volgens de bestuurder zijn er geen debiteuren. Uit onderzoek is de
aanw ezigheid hiervan tot nu toe niet gebleken.

15-11-2019
2

Uit nader onderzoek is gebleken dat de bestuurder inzake een
kredietverstrekking een rekening-courant verhouding heeft met failliet. Hieruit
blijkt dat failliet nog een vordering ad € 95.152,67 op de bestuurder heeft.

13-03-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder verzocht het bedrag over te
maken naar de boedelrekening. De curator is in overleg met bestuurder en zijn
advocaat.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator verder gecorrespondeerd met
(de raadsman van) de bestuurder inzake de openstaande rekening-courant
verhouding.

12-06-2020
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de w erkzaamheden inzake de
rekening-courant verhouding van de bestuurder voortgezet. De bestuurder
heeft zijn gezamenlijke schuldeisers onder voorw aarden een akkoord
aangeboden.

10-09-2020
5

Het is gebleken dat het ter beschikking zijnde totaalbedrag m.b.t. het akkoord
voor de schuldeisers kan w orden vergroot door afw ikkeling van niet nader te
noemen privé zaken van de bestuurder. De curator is in contact met de
bestuurder en diens raadsman met betrekking tot de afw ikkeling hiervan,
zodat de curator zijn w erkzaamheden met betrekking tot het akkoord kan
voortzetten.

13-11-2020
6

In de afgelopen verslagperiode is een akkoord bereikt met betrekking tot de
hiervoor genoemde schuldeisers en is het schikkingsbedrag ad € 26.541,42
overgemaakt naar de boedelrekening. De kw estie is hiermee afgerond.

10-06-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek.

06-09-2019
1

Onderzoek
Contact bestuurder en zijn advocaat

13-03-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 40.618,26
Toelichting vordering van bank(en)
€ 40.500,- blijkens een overeenkomst van 14 juni 2016 verstrekte lening;

06-09-2019
1

€ 118,26 debetsaldo op de lopende rekening.

€ 36.450,00

03-05-2022
9

Toelichting vordering van bank(en)
In verband met de onder 4.1 genoemde schikking is de vordering van de
bank afgenomen.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend geen.

06-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verpanding van inventaris en vorderingen op debiteuren blijkens onderhandse
akte van 14 juni 2016;
Een borgstelling groot € 50.000,-, blijkens onderhandse akte van 14 juni 2016;
Een borgstelling groot € 35.000,-, blijkens onderhandse akte van 16 oktober
2018;
Een borgstelling afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
voor de financiering voor de lening aan Marks Beheer B.V. (oorspronkelijk groot
€ 90.000).

06-09-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Rabobank Arnhem en Omstreken heeft een separatistenpositie.

06-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is tot nu toe geen aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.

06-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is tot nu toe geen aanspraak gemaakt op retentierechten.

06-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is tot nu toe geen aanspraak gemaakt op reclamerechten.

06-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

06-09-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Diverse banken zijn aangeschreven.
Correspondentie en telefonisch contact met Rabobank.
Contact met de bestuurder.
Onderzoek van de vorderingen en de gestelde zekerheden

06-09-2019
1

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

06-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

06-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

06-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zoals onder 1.5 omschreven is de onderneming Pay For W ork B.V. voorafgaand
aan het faillissement verkocht aan Job Vision; dit w ordt onderzocht.

06-09-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

06-09-2019
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

06-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Bij aanvang van het faillissement is aan de bestuurder verzocht om de
administratie aan de curator te overhandigen. Op dit moment dient de
bestuurder nog enkele stukken aan te leveren. Zodra alle stukken zijn

06-09-2019
1

ontvangen zal het onderzoek naar de boekhoudplicht w orden afgew ikkeld.
Inmiddels zijn alle gevraagde stukken aan de curator overhandigd. Het
rechtmatigheidsonderzoek kan w orden gestart.

15-11-2019
2

Indien blijkt dat de curator nadere informatie nodig heeft zal deze bij de
bestuurder w orden opgevraagd.
Het rechtmatigheidsonderzoek is bijna afgerond. Zodra het
rechtmatigheidsonderzoek is afgerond zal de bestuurder op de hoogte w orden
gebracht omtrent de voorlopige bevindingen van de curator en zal de
bestuurder in het kader van hoor en w ederhoor in de gelegenheid w orden
gesteld om hierop te reageren.

12-06-2020
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is om diverse redenen nog niet afgerond. De
curator zet zijn w erkzaamheden hierin voort.

10-09-2020
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond. In de aankomende verslagperiode zal de curator de bestuurder in
het kader van hoor en w ederhoor op de hoogte brengen van zijn bevindingen
en de bestuurder in de gelegenheid stellen hierop te reageren.

10-06-2021
7

De curator zal zijn bevindingen in het kader van hoor en w ederhoor aan de
bestuurder voorleggen. De bestuurder zal in de gelegenheid w orden gesteld
hierop te reageren.

03-05-2022
9

7.2 Depot jaarrekeningen
2017 05-09-2018
2016 19-10-2017
2015 04-08-2016

06-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

06-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

06-09-2019
1

N.v.t.

10-06-2021
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

06-09-2019
1

In onderzoek.

Nee

10-06-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

06-09-2019
1

Nee

10-06-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zodra alle door de curator opgevraagde stukken zijn ontvangen zal het
onderzoek inzake rechtmatigheid w orden afgerond.

06-09-2019
1

Inmiddels zijn alle gevraagde stukken aan de curator overhandigd. Het
rechtmatigheidsonderzoek kan w orden gestart.

15-11-2019
2

Indien blijkt dat de curator nadere informatie nodig heeft zal deze bij de
bestuurder w orden opgevraagd.
Het rechtmatigheidsonderzoek is bijna afgerond. Zodra het
rechtmatigheidsonderzoek is afgerond zal de bestuurder op de hoogte w orden
gebracht omtrent de voorlopige bevindingen van de curator en zal de
bestuurder in het kader van hoor en w ederhoor in de gelegenheid w orden
gesteld om hierop te reageren.

12-06-2020
4

Zie 7.1.

10-09-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact met bestuurder.
Doornemen ontvangen stukken.
Aantekeningen maken inzake de ontvangen stukken.

06-09-2019
1

Contact met bestuurder.
Doornemen ontvangen stukken.
Aantekeningen maken inzake de ontvangen stukken.
Rechtmatigheidsonderzoek

12-06-2020
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 3.382,78

06-09-2019
1

Toelichting
De boedelvordering betreft het salaris van de curator en verschotten.

€ 5.459,54

15-11-2019
2

Toelichting
De boedelvordering betreft het salaris van de curator en verschotten.

€ 7.022,02

13-03-2020
3

Toelichting
De boedelvordering betreft het salaris van de curator en verschotten.

€ 9.375,56

12-06-2020
4

Toelichting
Salaris curator en verschotten € 9.375,56.

€ 10.929,88

10-09-2020
5

Toelichting
Betreft Salaris curator en verschotten € 10.929,88.

€ 11.822,79

13-11-2020
6

Toelichting
Betreft salaris curator en verschotten € 11.822,79.

€ 23.534,87

10-06-2021
7

Toelichting
Betreft salaris curator en verschotten € 23.534,87.

€ 24.683,84

03-11-2021
8

Toelichting
Betreft salaris curator en verschotten € 24.683,84.

€ 1.344,58
Toelichting
Betreft salaris curator en verschotten € 1.344,58.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-05-2022
9

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 28.418,00

06-09-2019
1

Toelichting
Het betreft hier niet betaalde aanslagen omzetbelasting en loonheffing
verhoogt met kosten en rente.

€ 34.148,00

13-03-2020
3

Toelichting
Het betreft hier niet betaalde aanslagen omzetbelasting en loonheffing
vermeerderd met kosten en rente.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

06-09-2019
1

Omdat de enige w erknemer de DGA w as zal er geen vordering door het UW V
w orden ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

12-06-2020
4

N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

06-09-2019
1

2

13-03-2020
3

3

10-09-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.742,13

06-09-2019
1

€ 44.360,39

13-03-2020
3

€ 44.602,52

10-09-2020
5

€ 40.434,26

03-05-2022
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan hierover nog geen uitspraak doen.

06-09-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren van de crediteuren.
Aanschrijven crediteuren.
Registreren crediteuren.

06-09-2019
1

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

06-09-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

06-09-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

06-09-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

06-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Dit faillissement zal in samenhang met het faillissement van Pay For W ork B.V.
w orden behandeld.
Door middel van een onderzoek van de activa proberen vast te stellen of er
opbrengsten kunnen w orden gerealiseerd.
Verder inventariseren van de crediteuren.
Voortzetten van het onderzoek van de administratie en de rechtmatigheid.

06-09-2019
1

Dit faillissement zal in samenhang met het faillissement van Pay For W ork B.V.
w orden behandeld. De curator zal zijn w erkzaamheden voorzetten met
betrekking tot:

15-11-2019
2

Door middel van een onderzoek van de activa proberen vast te stellen of
er opbrengsten kunnen w orden gerealiseerd.
Voortzetten van het onderzoek van de administratie en de
rechtmatigheid.
Inventariseren van de crediteuren.
Dit faillissement w ordt in samenhang met het faillissement van Pay For W ork
B.V. behandeld. De curator zal zijn w erkzaamheden voorzetten met betrekking
tot:
Voortzetten van het onderzoek van de administratie en de
rechtmatigheid.
Inventariseren van de crediteuren.

13-03-2020
3

Dit faillissement w ordt in samenhang met het faillissement van Pay For W ork
B.V. behandeld. De curator zal zijn w erkzaamheden voorzetten met betrekking
tot:

12-06-2020
4

Afronden rechtmatigheidsonderzoek en informeren bestuurder
Voortzetten correspondentie inzake rekening-courant verhouding
bestuurder
Inventariseren van de crediteuren.
Dit faillissement w ordt in samenhang met het faillissement van Pay For W ork
B.V. behandeld. De curator zal zijn w erkzaamheden voorzetten met betrekking
tot:

10-09-2020
5

Afronden rechtmatigheidsonderzoek en informeren bestuurder
Voortzetten correspondentie inzake rekening-courant verhouding
bestuurder
Inventariseren van de crediteuren
Dit faillissement w ordt in samenhang met het faillissement van Pay For W ork
B.V. behandeld. De curator zal zijn w erkzaamheden voorzetten met betrekking
tot:

13-11-2020
6

Afronden rechtmatigheidsonderzoek en informeren bestuurder
Voortzetten correspondentie inzake rekening-courant verhouding
bestuurder
Inventariseren van de crediteuren
Dit faillissement w ordt in samenhang met het faillissement van Pay For W ork
B.V. behandeld. De curator zal zijn w erkzaamheden voorzetten met betrekking
tot:

10-06-2021
7

Informeren bestuurder inzake het rechtmatigheidsonderzoek
Inventariseren van de crediteuren
Dit faillissement w ordt in samenhang met het faillissement van Pay For W ork
B.V. behandeld. De curator zal zijn w erkzaamheden voorzetten met betrekking
tot:

03-11-2021
8

Informeren bestuurder inzake het rechtmatigheidsonderzoek
Dit faillissement w ordt in samenhang met het faillissement van Pay For W ork
B.V. behandeld. De curator zal zijn w erkzaamheden voortzetten met
betrekking tot:

03-05-2022
9

Afw ikkelen rechtmatigheidsonderzoek

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet duidelijk op w elke termijn het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

06-09-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-11-2022

10.4 Werkzaamheden overig

03-05-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
Bijhouden faillissementsadministratie.
Contact met bestuurder.
Contact met Belastingdienst.
Contact met Kamer van Koophandel.

06-09-2019
1

Zie 10.1

15-11-2019
2

Bijlagen
Bijlagen

