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Algemene gegevens
Naam onderneming
Colorful Facilities B.V.

24-05-2020
1

Gegevens onderneming
gevestigd aan de Loevestein 33, 6714 BS Ede,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71038280.

24-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Arbeidsbemiddeling.

24-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar
2019

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -10.000,00

€ 2.057,00

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening is nog niet ontvangen. Uit de administratie kan w orden
afgeleid dat er over 2019 een verlies is geleden van ruim € 10.000,00. Het
balanstotaal ultimo 2019 beliep
€ 2.057,00.

Gemiddeld aantal personeelsleden

24-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

24-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

24-05-2020
1

€ 3.614,08

09-12-2020
3

€ 3.595,93

09-03-2021
4

€ 3.595,93

17-06-2021
5

€ 3.595,93

14-09-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-4-2020

24-05-2020
1

t/m
17-5-2020
van
18-5-2020

07-09-2020
2

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

09-12-2020
3

t/m
6-12-2020
van
6-12-2020

09-03-2021
4

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

17-06-2021
5

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

14-09-2021
6

t/m
14-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 30 min

2

15 uur 18 min

3

2 uur 30 min

4

3 uur 54 min

5

1 uur 0 min

6

2 uur 24 min

totaal

36 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Colorful Facilities B.V. is de heer A.W .M. Schulte. Aandeelhouder
in het kapitaal van Colorful Facilities is de stichting Maatschappelijk
Ondernemen Nieuw e Stijl. Binnen laatstgenoemde stichting is de heer A.W .M.
Schulte de enig bestuurder.

24-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

24-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w orden geïnventariseerd en voor zover nodig beëindigd.

24-05-2020
1

1.4 Huur
Ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten heeft Colorful Facilities bedrijfsruimte
gehuurd aan de Marconistraat 13 te Ede. De huurovereenkomst is in onderling
overleg met de verhuurder per 31 december 2019 geëindigd. Daarna heeft
Colorful Facilities gebruik gemaakt van bedrijfsruimte aan de Loevestein 33 te
Ede. Indien en voor zover daar sprake w as van een huurovereenkomst zal
deze zo spoedig mogelijk w orden opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

24-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bij gelegenheid van een eerste overleg heeft de bestuurder van Colorful
Facilities het volgende gemeld met betrekking tot de oorzaak c.q. oorzaken van
het faillissement.

24-05-2020
1

De heer Schulte is enkele jaren geleden tijdelijk w erkzaam gew eest voor
Vluchtelingenw erk Oost-Nederland. Vanuit de w erkzaamheden bij
Vluchtelingenw erk Oost-Nederland is het idee opgevat om een bedrijf op te
starten ten behoeve van het leveren van schoonmaakdiensten voor de locaties
die door Vluchtelingenw erk Oost-Nederland gebruikt w erden. Ten behoeve
daarvan is Colorful Facilities B.V. opgericht.
De w erkzaamheden voor Vluchtelingenw erk Oost-Nederland hebben nooit een
grote vlucht genomen. Bovendien raakte Colorful Facilities verzeild in een
gerechtelijke procedure met een medew erker die kort na de oprichting van
Colorful Facilities in dienst trad.
Colorful Facilities heeft getracht haar dienstenaanbod uit te breiden en is, in
samenw erking met een bedrijf dat ondersteuning biedt bij w erkzoekenden die
een participatiew et uitkering ontvangen, zich gaan richten op een de
exploitatie van aan naaiatelier.
Uiteindelijk bleek ook dit naaiatelier onvoldoende opdrachten te genereren.
Colorful Facilities had bovendien nog geen financiële buffer om tegenvallende
omzetten op te kunnen vangen. Daarbij w erden bovendien enkele
subsidieaanvragen niet gehonoreerd en kon de onderneming ook niet bancair
gefinancierd w orden.
Uiteindelijk bleken de vaste kosten, met name de personeelskosten, hoger dan
de omzet. Op verzoek van een tw eetal personeelsleden is vervolgens het
faillissement van Colorful Facilities B.V. aangevraagd.
Het bovenstaande is een verkorte w eergave van hetgeen de curator van de
bestuurder van Colorful Facilities heeft vernomen. De curator zal in de
komende verslagperiode onderzoek verrichten of het bovenstaande juist is.
Verslag 2:
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement w ordt voortgezet.

07-09-2020
2

Verslag 3:
Uit verder onderzoek zijn geen andere oorzaken van het faillissement
gebleken.

09-12-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

24-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

24-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-5-2020

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De loonaanspraken w orden afgew ikkeld door het UW V.

24-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Colorful Facilities heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

naaiatelier

€ 4.035,00

€ 0,00

totaal

€ 4.035,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

24-05-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de bij Colorful Facilities B.V. in gebruik zijnde bedrijfsruimte zijn een aantal
naaimachines en toebehoren aangetroffen. In de administratie is ook een brief
aangetroffen van de verhuurder, w aarin laatstgenoemde aangeeft dat Colorful
Facilities de w erkzaamheden van het kledingatelier heeft gestopt, dat de
verhuurder een aantal maal geld heeft geleend aan Colorful Facilities en dat de
huurpenningen tot op heden niet aan de verhuurder zouden zijn betaald.
Tussen de verhuurder en Colorful Facilities zou zijn overeengekomen dat de
verhuurder alle spullen die aanw ezig zijn op de locatie Loevestein 33 te Ede
van Colorful Facilities overneemt. Deze brief is door de heer Schulte namens
Colorful Facilities voor akkoord ondertekend op 2 februari 2020.

24-05-2020
1

De curator onderzoekt de rechtmatigheid van deze overeenkomst.
Verslag 2:
De curator heeft de koopovereenkomst vernietigd. Met de verhuurder is
overeengekomen dat deze de aangetroffen bedrijfsmiddelen koopt van de
curator. Daarbij geldt w el dat er tw ee partijen zijn die een
eigendomsvoorbehoud ten aanzien van een deel van de bedrijfsmiddelen
hebben ingeroepen. Deze derden zijn akkoord met de verkoop door de curator
van de bedrijfsmiddelen en ontvangen een gering deel van de opbrengst.

07-09-2020
2

Verslag 3:
De bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor een bedrag van € 4.235,-- inclusief btw .
Met één van de partijen met een eigendomsvoorbehoud is overeenstemming
bereikt, deze ontvangt een bedrag van € 200,-- uit de opbrengst. Met de
andere partij is een bedrag van € 800,-- exclusief btw overeengekomen.

09-12-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De hiervoor genoemde zaken vallen onder het bodemvoorrecht van de fiscus.

24-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar de rechtmatigheid van de overdracht van de bedrijfsmiddelen
en eventuele verkoop daarvan.

24-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De w erkzaamheden die Colorful Facilities B.V. uitvoerde zijn reeds geruime tijd
voor de faillissementsuitspraak stil komen te liggen. Er is geen sprake van
onderhanden w erk. W el is er sprake van een zeer beperkte voorraad met
name bestaande uit rollen stof. Deze vertegenw oordigen echter een zeer
beperkte w aarde. Ook met betrekking tot die voorraad geldt overigens dat die
op basis van de onder 3.3. genoemde overeenkomst zouden zijn
overgedragen aan de verhuurder.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

24-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie onder 3.3.

24-05-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Daarvan is niet gebleken.

24-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is niet gebleken van vorderingen op debiteuren. Uit de administratie kan
w orden afgeleid dat alle facturen die Colorful Facilities heeft verstuurd,
daadw erkelijk zijn betaald. W el blijkt er sprake te zijn van een rekeningcourantvordering op een verbonden vennootschap. De curator onderzoekt dit
nader.

24-05-2020
1

Verslag:
Het onderzoek naar de rekening-courantvordering loopt nog.

07-09-2020
2

Verslag 4:
Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen bijzonderheden uit het onderzoek
naar voren gekomen.

09-03-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek rekening-courantovereenkomst.

24-05-2020
1

Verslag 3:
Vervolg onderzoek rekening-courantovereenkomst.

09-12-2020
3

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

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een vordering van de bank.

24-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten.

24-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gevestigd.

24-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Voor zover bekend is daarvan geen sprake.

24-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend is er geen sprake van een eigendomsvoorbehoud. Tot op
heden is er ook nog geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud door
een leverancier.

24-05-2020
1

Verslag 2:
Leveranciers hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud met
betrekking tot de aangetroffen bedrijfsmiddelen. De curator heeft toestemming
van deze leveranciers om de bedrijfsmiddelen te verkopen, een deel van de
opbrengst zal aan de eigenaars w orden uitbetaald.

07-09-2020
2

Verslag 3:
Ingeroepen eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.

09-12-2020
3

5.6 Retentierechten
Voor zover bekend is er geen sprake van retentierechten. Tot op heden is er
ook nog geen beroep gedaan op een retentierecht door een leverancier.

24-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend is er geen sprake van reclamerechten. Tot op heden is er
ook nog geen beroep gedaan op een reclamerecht door een leverancier.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van mogelijkheden tot voortzetting is niet gebleken.

24-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van doorstartmogelijkheden is niet gebleken.

24-05-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding zal in de komende verslagperiode nader w orden onderzocht.

24-05-2020
1

Verslag 2:
Het onderzoek naar de boekhouding w ordt voortgezet.

07-09-2020
2

Verslag 3:
Het onderzoek naar de boekhouding is nog niet afgerond.

09-12-2020
3

Verslag 4:
De boekhouding voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

09-03-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

24-05-2020
1

Verslag 4:
De curator heeft informatie opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Het
onderzoek is nog niet afgerond.
Uit de statuten blijkt dat het eerste boekjaar op 31 december 2018 is
geëindigd en dat de jaarrekening over 2018 niet (en dus ook niet tijdig) is
gedeponeerd. Daarmee staat onbehoorlijk bestuur vast en w ordt vermoedt dit
onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. De
bestuurder w ordt hierop aangeschreven.

09-03-2021
4

Verslag 5:
Zie onder 7.5.

17-06-2021
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

24-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is voldaan aan de stortingsverplichting.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Verslag 2:
Het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid w ordt voorgezet.

Toelichting
Verslag 3:
Het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is nog niet
afgerond en w ordt voorgezet.

Toelichting
Verslag 4:
Het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is nog gaande.

Toelichting
Verslag 5:
De bestuurder is aangeschreven, het onderzoek is nog niet afgerond.
Nee

24-05-2020
1

07-09-2020
2

09-12-2020
3

09-03-2021
4

17-06-2021
5

14-09-2021
6

Toelichting
Eindverslag:
De bestuurder heeft stukken overgelegd w aaruit blijkt dat er andere
oorzaken zijn die tot het faillissement van Colorful Facilities B.V. hebben
geleid dan het onbehoorlijk bestuur bestaande uit het niet tijdig deponeren
van de jaarrekening. De curator ziet geen reden de bestuurder aansprakelijk
te houden voor het faillissementstekort. Daarnaast biedt de bestuurder
onvoldoende verhaalsmogelijkheden.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-05-2020
1

Toelichting
Zie onder 3.3.
In onderzoek

09-12-2020
3

In onderzoek

09-03-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek boekhouding en rechtmatigheidsvraagstukken.

24-05-2020
1

Verslag 2:
Vervolg onderzoek boekhouding en rechtmatigheidsvraagstukken.

07-09-2020
2

Verslag 3:
Vervolg onderzoek boekhouding en rechtmatigheidsvraagstukken.

09-12-2020
3

Verslag 4:
Voortzetting onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.

09-03-2021
4

Verslag 5:
Vervolg onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.

17-06-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 12.637,28

24-05-2020
1

09-03-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.

24-05-2020
1

€ 20.294,00

07-09-2020
2

€ 39.873,00

09-03-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 22.764,54

8.4 Andere pref. crediteuren

24-05-2020
1

09-03-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet ingediend.

24-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

24-05-2020
1

1

07-09-2020
2

2

09-03-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

24-05-2020
1

€ 6.050,00

07-09-2020
2

€ 6.684,00

09-03-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

24-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek
- Onderzoek
- Onderzoek
- Onderzoek
- Onderzoek
- Onderzoek

oorzaken faillissement.
rechtmatigheid overeenkomst verhuurder.
rekening-courantovereenkomst.
boekhouding.
(mogelijke) bestuurdersaansprakelijkheid.
pauliana.

24-05-2020
1

Verslag 2:
- Vervolg onderzoek oorzaken faillissement.
- Afronding verkoop bedrijfsmiddelen.
- Vervolg onderzoek rekening-courantvordering.
- Vervolg onderzoek boekhouding.
- Vervolg onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.

07-09-2020
2

Verslag 3:
Vervolg onderzoek rekening-courantverhouding, boekhouding en
rechtmatigheidsvraagstukken.

09-12-2020
3

Verslag 4:
Vervolg onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.

09-03-2021
4

Verslag 5:
Voortzetting onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.

17-06-2021
5

Het faillissement w ordt voorgedragen voor opheffing.

14-09-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

24-05-2020
1

Verslag 2:
Nog niet bekend.

07-09-2020
2

Verslag 3:
Nog niet bekend.

09-12-2020
3

Verslag 4:
Nog niet bekend.

09-03-2021
4

Verslag 5:
Nog niet bekend.

17-06-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

