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

R-C
Curator

4
06-04-2021
F.05/20/220
NL:TZ:0000145445:F001
16-06-2020

mr. S. Boot
mr R.C. Faase

Algemene gegevens
Naam onderneming
RJ Capital B.V.

03-08-2020
1

Gegevens onderneming
adres: Langstuk 27, 6651 HZ Druten

03-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Holding (geen financiële)

03-08-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Onbekend

03-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Onbekend

Boedelsaldo

03-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

03-08-2020
1

Verslagperiode
van
16-6-2020

03-08-2020
1

t/m
2-8-2020
van
3-8-2020

06-11-2020
2

t/m
5-11-2020
van
6-11-2020

05-02-2021
3

t/m
3-2-2021
van
4-2-2021

06-04-2021
4

t/m
5-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 42 min

2

22 uur 6 min

3

14 uur 42 min

4

7 uur 12 min

totaal

58 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag is door de curator en zijn medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het
mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit
kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

03-08-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer R-J.D.E.
Jeffrey. Volgens het handelsregister zou gefailleerde gevestigd zijn te (6651
HZ) Druten aan het adres Langstuk 27. Op de faillissementsdatum
constateerde curator evenw el dat op dit adres een huis in aanbouw stond.
Niemand in de omgeving w as bekend met de gefailleerde of haar bestuurder.
Voor curator w as er dan ook niet direct een aanknopingspunt om te
achterhalen w aar de bestuurder van gefailleerde zich zou bevinden.

03-08-2020
1

Kort voor het uitbrengen van dit verslag w erd curator evenw el benaderd door
een gemeenteambtenaar in Limburg. Deze ambtenaar vroeg bij curator
informatie over gefailleerde op, naar aanleiding van een door de bestuurder
ingediend verzoek om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke
Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. In het bericht van de
gemeenteambtenaar stond ook het adres van de bestuurder.
Curator heeft daarop de bestuurder op dat adres aangeschreven met het
verzoek contact met curator op te nemen om zodoende de benodigde
informatie te verkrijgen om het faillissement af te w ikkelen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de rechter-commissaris op verzoek van
curator de bestuurder gew ezen op zijn verplichting om informatie te
verschaffen. Naar aanleiding daarvan heeft de bestuurder contact opgenomen
met curator.

06-11-2020
2

1.2 Lopende procedures
Vooralsnog onbekend.

03-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Vooralsnog onbekend.

03-08-2020
1

1.4 Huur
Vooralsnog onbekend.

1.5 Oorzaak faillissement

03-08-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het is curator vooralsnog onbekend w at de oorzaak van het faillissement is.
Het faillissement is aangevraagd door een payrollbedrijf w iens vordering van
meer dan € 10.000 onbetaald is gebleven.

03-08-2020
1

Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de bestuurder
dat hij een influencerplatform w ilde opzetten. Om dat te bew erkstelligen heeft
de bestuurder investeerders gezocht om het platform in de markt te zetten.
Aangezien er geen onderpand te vergeven w as, kon geen bancaire
financiering verkregen w orden. Via zijn kennissenkring heeft de bestuurder
personen gevonden met een ruim netw erk aan vermogende mensen om leads
te genereren om zo de nodige financiën bij elkaar te krijgen.

06-11-2020
2

Om het platform en de bijkomende kosten te financieren heeft de bestuurder
via een payrollbedrijf tijdelijk tw ee personen ingehuurd om hem voor te stellen
aan (vermogende) mensen die mogelijk w ilden investeren. De intentie w as om
- zodra de financiën het toelieten - het platform onder te brengen in
gefailleerde en alles administratief en financieel door een
accountant/boekhouder te laten verzorgen.
De bestuurder heeft diverse gesprekken gevoerd maar deze hebben helaas
niet de resultaten gebracht om het project goed van de grond te krijgen. De
bestuurder raakte hierdoor verder in de financiële problemen en heeft hierdoor
alle activiteiten moeten staken. Omdat er geen bronnen van en geen uitzicht
op inkomsten w aren, zijn de openstaande posten blijven liggen en dat is de
oorzaak van het faillissement.
Het voorgaande betreft het relaas van de bestuurder. Curator doet zelf ook
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en zal in een volgend
verslag op dit onderw erp terugkomen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Onbekend

Toelichting
Er w aren bij gefailleerde geen w erknemers in dienst, aldus de bestuurder.

03-08-2020
1

06-11-2020
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Onbekend

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

03-08-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Vooralsnog onbekend.

03-08-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikte niet over activa, aldus de bestuurder

06-11-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Vooralsnog onbekend.

03-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde is enig bestuurder en enig aandeelhouder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CARPARQ B.V. Deze
vennootschap zou eveneens gevestigd zijn aan het adres Langstuk 27 te
(6651 HZ) Druten. Curator heeft vooralsnog evenmin stukken ontvangen ten
aanzien van deze vennootschap.

03-08-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie activa.

03-08-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Vooralsnog onbekend.

03-08-2020
1

Gefailleerde had geen vorderingen op debiteuren, aldus de bestuurder.

06-11-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Vooralsnog onbekend.

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde zou een schuld van € 120,= aan Bunq Bank hebben, aldus de
bestuurder.

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode heeft curator de bankafschriften van Bunq
Bank ontvangen en beoordeeld. Er w as geen sprake van enig positief saldo
dat naar de boedelrekening zou kunnen w orden geleid.

03-08-2020
1

06-11-2020
2

05-02-2021
3

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog onbekend.

03-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog onbekend.

03-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met Bunq Bank.

05-02-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Curator heeft geen lopende onderneming aangetroffen. Daarom kon van het
voortzetten van enige onderneming geen sprake zijn.

03-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Curator heeft geen lopende onderneming aangetroffen. Daarom kon van het
doorstarten van enige onderneming geen sprake zijn.

03-08-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

03-08-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator heeft nog geen boekhoudkundige stukken ontvangen.

03-08-2020
1

De bestuurder zou alle boekhoudkundige stukken aanleveren, maar in verband
met allerlei persoonlijke ongemakken kon de bestuurder niet binnen de
gestelde termijnen de boekhouding aanleveren. Het w achten is dus nog altijd
op de boekhoudkundige stukken.

06-11-2020
2

Ook in de afgelopen verslagperiode had de bestuurder nog last van
persoonlijke ongemakken, als gevolg w aarvan hij niet in staat w as om de
opgevraagde boekhoudkundige stukken aan te leveren. W el zegde de
bestuurder toe dat hij verw achtte dat hij de curator daags vóór het uitbrengen
van dit verslag zoveel mogelijk informatie met betrekking tot de administratie
zou kunnen voorzien, maar deze toezegging is de bestuurder ook niet
nagekomen.

05-02-2021
3

Gedurende de verslagperiode heeft curator informatie van de bestuurder
ontvangen w aaruit curator concludeert dat er geen boekhouding is en ook
niet is bijgehouden.
Curator heeft melding gedaan van het vermoeden van faillissementsfraude
bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude (CMF) van de FIOD te Zw olle.

06-04-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde is op 1 maart 2017 opgericht. De jaarrekeningen over 2017 en
2018 hadden dan al gedeponeerd moeten zijn. Deze jaarrekeningen zijn
evenw el niet gedeponeerd.

03-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Het is curator niet bekend of gefailleerde al dan niet controleplichtig is.

03-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het gestorte kapitaal zou volgens het handelsregister van de Kamer van
Koophandel € 1,= bedragen. Of dit bedrag daadw erkelijk gestort is, zal w orden
onderzocht als curator de beschikking krijgt over de boekhoudkundige stukken.

03-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

03-08-2020
1

Toelichting
De jaarrekeningen over 2017 en 2018 zijn niet gedeponeerd. Gelet daarop
staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt
vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het
faillissement is.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-08-2020
1

Toelichting
W egens het ontbreken van stukken kan curator niet beoordelen of er sprake is
gew eest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het inhoudelijke rechtmatigheidsonderzoek w ordt opgestart zodra curator de
boekhoudkundige stukken heeft ontvangen.

03-08-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Rechtmatigheidsonderzoeken en onderzoek naar verblijfplaats bestuurder.

03-08-2020
1

Rechtmatigheidsonderzoeken en correspondentie bestuurder

06-11-2020
2

Rechtmatigheidsonderzoeken en correspondentie bestuurder

05-02-2021
3

Rechtmatigheidsonderzoeken en correspondentie bestuurder, melding FIOD
vermoeden faillissementsfraude.

06-04-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

03-08-2020
1

€ 109,45

06-04-2021
4

Toelichting
reiskosten curator

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.997,00

03-08-2020
1

Toelichting
De ter verificatie ingediende vordering van de Belastingdienst ziet op drie
aanslagen Vennootschapsbelasting over 2017, 2018 en 2019.
€ 6.693,00

05-02-2021
3

Toelichting
De aanslagen Vennootschapbelasting 2019 en 2020 zijn verminderd.
€ 6.693,00

06-04-2021
4

Toelichting
Vpb 2017 t/m 2020

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

8.4 Andere pref. crediteuren

03-08-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.279,57

03-08-2020
1

Toelichting
De partij die het faillissement heeft aangevraagd, heeft de daarmee gepaard
gaande kosten ter verificatie ingediend; die kosten kw alificeren op grond van
art. 3:288 sub a BW als preferente vordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

03-08-2020
1

Toelichting
Curator heeft vooralsnog geen crediteurenlijst, dus curator heeft de
crediteuren nog niet kunnen aanschrijven.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.479,28

03-08-2020
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

03-08-2020
1

Opheffing w egens de toestand van de boedel.

06-04-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren en correspondentie met crediteur

03-08-2020
1

Correspondentie met Belastingdienst.

05-02-2021
3

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal curator trachten in contact te treden met de
bestuurder om een aanvang te kunnen nemen met de afw ikkeling van het
faillissement.

03-08-2020
1

In de komende verslagperiode zal curator trachten zich alsnog te ontfermen
over de boekhoudkundige stukken.

06-11-2020
2

Curator verw acht kort na het uitbrengen van dit verslag de boekhoudkundige
stukken te ontvangen, w aarna hij de stukken zal beoordelen.

05-02-2021
3

Gelijktijdig met het indienen van dit verslag zal curator de rechtercommissaris verzoeken dit faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor
opheffing w egens de toestand van de boedel.

06-04-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend

03-08-2020
1

Gelijktijdig met het indienen van dit verslag zal curator de rechtercommissaris verzoeken dit faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor
opheffing w egens de toestand van de boedel.

06-04-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

06-11-2020
2

Verslaglegging.

05-02-2021
3

Verslaglegging en opmaken afw ikkelstukken.

06-04-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

