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Algemene gegevens
Naam onderneming
SuccessCenter B.V.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Blijkens uittreksel handelsregister van de Kamer van Koophandel van 10 maart
2021 als gehecht aan het faillissementsverzoek is de besloten vennootschap
SuccessCenter B.V. statutair gevestigd te Arnhem en opgericht op 18 januari
2019. Blijkens het uittreksel heeft de vennootschap haar activiteiten gestaakt
op 10 november 2020. Voorts vermeldt het uittreksel als bezoekadres De
Ruijterkade 5 te (1013 AA) Amsterdam. Aldaar is het kantoor van de Kamer van
Koophandel gevestigd. Voorts vermeldt het uittreksel bij "Overige gegevens":
"Bezoekadres is in onderzoek het ex art 38 juncto 33 t/m 36 HRW ". Als enig
aandeelhouder staat vermeld Rmc Matthew B.V. Zij staat ook vermeld als de
bestuurder. Met betrekking tot deze vennootschap staat eveneens als
bezoekadres vermeld het kantoor van de Kamer van Koophandel te
Amsterdam aan De Ruijterkade 5.

06-05-2021
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Aan het faillissementsverzoek w as ook een uittreksel handelsregister gehecht
van de besloten vennootschap Rmc Matthew B.V., statutair gevestigd te
Arnhem en opgericht op 30 juli 2014. Blijkens het uittreksel zou deze
vennootschap haar activiteiten hebben gestaakt per 11 mei 2020. Het
uittreksel vermeldt niet w ie bestuurder is of w as van Rmc Matthew B.V. maar
w el dat er een enig aandeelhouder is, Stichting Administratiekantoor Rmc
Matthew die enig aandeelhouder zou zijn sinds 13 januari 2020. Het uittreksel
vermeldt opnieuw als bezoekadres het kantoor van de Kamer van Koophandel
in Amsterdam aan De Ruijterkade 5. Tenslotte w as aan het
faillissementsverzoek gehecht een uittreksel handelsregister met betrekking
tot Stichting Administratiekantoor Rmc Matthew . Als haar statutaire zetel w ordt
vermeld gemeente W estervoort en als haar datum van oprichting 13 januari
2020. W ederom staat als bezoekadres vermeld De Ruijterkade 5 te (1013 AA)
Amsterdam. Als bestuurder staat vermeld een natuurlijk persoon Yuliyan
Obreshkov Ivanov. Hij is als bestuurder aangetreden op 16 november 2020.
Bij gelegenheid van diens aanstelling heeft de curator (op 6 april 2021) een
uittreksel van gefailleerde opgehaald uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
Het vermeldde, voor zover hier van belang: "Op 10-11-2020 is de inschrijving
w egens opheffing vestiging ambtshalve doorgehaald."
De curator heeft daarom ook de handelsregisterhistorie erbij gezocht. Daaruit
bleek van een uitgetreden functionaris. De heer C.M. Matser w as alleen en
zelfstandig bevoegd bestuurder van 1 januari 2020 tot 1 augustus 2020.
Van de hiervoor genoemde Stichting Administratiekantoor Rmc Matthew w as de
heer C.M. Matser bestuurder van 13 januari 2020 (de oprichtingsdatum) tot 27
januari 2020. Nadien w as het van 27 januari 2020 tot 10 juni 2020, de heer W .
ter Haar en vervolgens van 10 juni 2020 tot 16 november 2020 de heer S.
Huisman.

Activiteiten onderneming
Blijkens de gegevens uit het handelsregister legde SuccesCenter B.V. zich toe
op het verlenen van diensten en het verrichten van w erkzaamheden op het
gebied van telemarketing, ten behoeve van de verkoop van diensten en/of
producten.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

06-05-2021
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Toelichting financiële gegevens
Financiële gegevens zijn onbekend. De curator beschikt niet over enig
administratie van de gefailleerde. Daarover straks meer.

06-05-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

06-05-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

06-05-2021
1

Verslagperiode
van
6-4-2021

06-05-2021
1

t/m
5-5-2021
van
6-5-2021

05-08-2021
2

t/m
4-8-2021
van
5-8-2021

05-11-2021
3

t/m
5-9-2021
van
6-11-2021

04-02-2022
4

t/m
3-2-2022
van
4-2-2022

03-05-2022
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t/m
2-5-2022
van
3-5-2022
t/m
2-8-2022

Bestede uren

03-08-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 30 min

2

7 uur 3 min

3

0 uur 48 min

4

0 uur 18 min

5

2 uur 30 min

6

3 uur 12 min

totaal

22 uur 21 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft tijd besteed aan een onderzoek naar de voorgeschiedenis
van gefailleerde, een gesprek met een voormalig bestuurder (w aarover straks
meer) en het ontslag van een w erknemer die het faillissement had
aangevraagd.

06-05-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zoals hiervoor bij "Gegevens onderneming" is vermeld is gefailleerde
ambtshalve uitgeschreven uit het handelsregister. Haar vestigingsadres,
althans bezoekadres is veranderd in dat van het kantoor van de Kamer van
Koophandel in Amsterdam. Gefailleerde heeft bestuurders gehad als hiervoor
vermeld. Van een van hen, Rmc Matthew B.V. is de aandeelhouder Stichting
Administratiekantoor Rmc Matthew . Het uittreksel uit het handelsregister van
Rmc Matthew B.V. vermeldt niet w ie haar bestuurder is. Voorts is gebleken dat
de informatie uit het uittreksel uit het handelsregister dat is gehecht aan het
faillissementsverzoek niet strookt met het uittreksel dat de curator op datum
faillissement van gefailleerde ophaalde uit het handelsregister. De bestuurder
van gefailleerde die in 2020 is afgetreden w as de eerste bestuurder van deze
stichting. Daarna hebben er in 2020 drie bestuursopvolgingen plaatsgehad.

06-05-2021
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1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

06-05-2021
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1.3 Verzekeringen
Er zijn de curator geen verzekeringen bekend.

1.4 Huur

06-05-2021
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1.4 Huur
Een oud-bestuurder met w ie de curator in de afgelopen verslagperiode heeft
gesproken heeft hem gezegd dat de huurovereenkomst met betrekking tot de
kantoorruimte aan de President Kennedylaan in Velp voor datum faillissement
al w as beëindigd.

06-05-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissementsverzoek is ingediend door een w erknemer. Blijkens het
faillissementsverzoek is hij op 3 november 2019 in dienst getreden en w as hij
w erkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze
arbeidsovereenkomst zou eindigen op 1 juli 2021. Blijkens het verzoekschrift
ontving de w erknemer geen salaris over maanden november 2020, december
2020, januari 2021 en februari 2021. Reden voor hem om het faillissement aan
te vragen. Meer informatie geeft het faillissementsverzoek niet.

06-05-2021
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gesproken met een oudbestuurder, de heer C.M. Matser, die verklaarde dat hij van mening verschilde
over te voeren beleid met tw ee personen die na hem bestuurder w aren van
Stichting Administratiekantoor Rmc Matthew . Hij zei daarom te zijn afgetreden
en de onderneming van gefailleerde te hebben overgelaten aan de opvolgend
bestuurders in Stichting Administratiekantoor Rmc Matthew .
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaak van het
faillissement.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator tevergeefs getracht
besprekingen te beleggen met de bestuurders van Stichting
Administratiekantoor Rmc Matthew om met hen te spreken over hun
betrokkenheid bij gefailleerde en hun visie op de oorzaak van het faillissement.
De huidige bestuurder van de stichting heeft überhaupt niets van zich laten
horen en de heer Huisman gaf telefonisch op dat hij geen enkele
betrokkenheid had bij de oorzaak van het faillissement en niet van zins w as
om met de curator een bespreking aan te gaan. De heer Ter Haar gaf op dat
hij niet betrokken w as bij het faillissement en als bestuurder van Stichting
Administratiekantoor geen besluiten had genomen en overigens dat hij w as
afgetreden nadat hem de toegezegde maandelijkse vergoeding van € 500,00
niet zou zijn betaald.

05-08-2021
2

Nadat de rechter-commissaris de heren met een brief had gew ezen op hun
informatieplicht jegens de curator heeft de curator de heer Huisman opnieuw
uitgenodigd voor een bespreking, heeft de heer Ter Haar de curator opnieuw
telefonisch laten w eten dat hij niets heeft toe te voegen aan hetgeen hij de
curator eerder gezegd heeft en heeft de derde bestuurder w ederom helemaal
niets van zich laten horen.
De status quo blijft ongew ijzigd. Geen van de betrokkenen lijkt bereid om met
de curator in gesprek te gaan omtrent de oorzaak van het faillissement en het
gevoerde beleid.

05-11-2021
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Op enig moment meldde zich een persoon met de mededeling dat hij mij nader
zou kunnen informeren omtrent de oorzaken van het faillissement. Een
afspraak w erd gemaakt maar nadien ook afgezegd. Daarna liet deze persoon
niet meer van zich horen.

03-05-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

06-05-2021
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

06-05-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-4-2021

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond, zodra de opzegperiode van de arbeidsovereenkomst is verstreken.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

06-05-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

06-05-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

06-05-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus.

06-05-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal nog onderzoeken of er geen activa aan gefailleerde in eigendom
toebehoren.

06-05-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van enige voorraad en/of onderhanden w erk.

06-05-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

06-05-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

3.9 Werkzaamheden andere activa

06-05-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

06-05-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Er zouden geen debiteuren zijn.
totaal

Toelichting debiteuren
De curator zal nog onderzoeken of er mogelijk debiteuren zijn.

06-05-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie hiervoor.

06-05-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft alle hem bekende banken in Nederland aangeschreven.
Gefailleerde heeft een rechtsverhouding met ABN AMRO Bank NV.

5.2 Leasecontracten

06-05-2021
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5.2 Leasecontracten
Uit navraag bij de Rijksdienst voor W egverkeer bleek dat er een Peugeot 308
w as gekentekend ten name van gefailleerde. De voormalig bestuurder C.M.
Matser verklaarde aan de curator dat de auto w as verkregen in het kader van
een financial leaseovereenkomst en dat hij de auto daags voor het gesprek
met de curator - dus na datum faillissement - had ingeleverd bij een
leasemaatschappij. De curator zal onderzoeken w at de w aarde w as van de
auto in relatie tot w at er op w as afbetaald in het kader van de financial
leaseovereenkomst.

06-05-2021
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De curator heeft inmiddels kunnen achterhalen in opdracht van w elke
leasemaatschappij de Peugeot is opgehaald. Inmiddels bleek ook dat het
ophalen geschiedde op het huisadres van de heer S. Huisman, een van de
voormalig bestuurders van Stichting Administratiekantoor Rmc Matthew .

05-08-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

06-05-2021
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5.4 Separatistenpositie
Er zouden geen debiteuren zijn.

06-05-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich bij de curator nog geen crediteur gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

06-05-2021
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5.6 Retentierechten
Er heeft zich bij de curator nog geen crediteur gemeld met beroep op een
retentierecht.

06-05-2021
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5.7 Reclamerechten
Er heeft zich bij de curator nog geen crediteur gemeld met beroep op een recht
van reclame.

06-05-2021
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

06-05-2021
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator onderzoekt de w aarde van een leaseauto in relatie tot w at er op is
afbetaald.

06-05-2021
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De curator zal zich met de leasemaatschappij verstaan over de afrekening met
betrekking tot de opgehaalde leaseauto.

05-08-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

06-05-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

06-05-2021
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

06-05-2021
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

06-05-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

06-05-2021
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de voormalig bestuurder C.M. Matser verzocht om het ertoe te
leiden dat hij de administratie van de gefailleerde tot zijn beschikking krijgt.
Ten tijde van de publicatie van dit openbaar verslag heeft de curator niets
ontvangen.

06-05-2021
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Ten tijde van de publicatie van dit tw eede openbaar verslag heeft de curator
nog niets ontvangen.

05-08-2021
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Ten tijde van de publicatie van dit derde openbaar verslag heeft de curator
nog niets ontvangen.

05-11-2021
3

Ten tijde van de publicatie van dit zesde openbare verslag heeft de curator
nog niets ontvangen.

03-08-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
De informatie die de curator uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel heeft kunnen ophalen ontbeert enig gegeven omtrent depot van
jaarrekeningen.

06-05-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog niet onderzocht.

06-05-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog niet onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

06-05-2021
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In de komende verslagperiode zal de curator alle opeenvolgende
bestuursleden van Stichting Administratiekantoor Rmc Matthew uitnodigen om
hun visie te geven op het door hen gevoerde beleid en hen in de gelegenheid
stellen om de curator toegang te verschaffen tot de administratie van
gefailleerde.

Toelichting

05-08-2021
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Zie hiervoor mijn opmerking omtrent de oorzaak van het faillissement. Geen
van de betrokkenen lijkt erg genegen om mij nader te informeren over de
oorzaak van het faillissement en het gevoerde beleid.

Toelichting

05-11-2021
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Er lijkt niemand bereid om met mij in gesprek te gaan over de door het bestuur
van de vennootschap gevoerde beleid dan w el mij te voorzien van de
administratie van de vennootschap, gesteld dat die er is.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.
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Omdat er geen administratie is, althans die niet ter beschikking w ordt gesteld,
stelt de curator vast dat het bestuur kennelijk niet heeft voldaan aan zijn
verplichtingen uit artikel 2:10 BW of 2:94 BW en heeft het dus volgens artikel
2:248 lid 2 BW zijn taak onbehoorlijk vervuld. Deze onbehoorlijke
taakvervulling w ordt - zonder tegenbew ijs - vermoed een belangrijke oorzaak
te zijn van het faillissement.

05-11-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor 7.5.

06-05-2021
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Ik verw acht dat ik in de komende verslagperiode het onderzoek als bedoeld in
dit hoofdstuk kan afronden.

05-08-2021
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De vaststelling hiervoor onder punt 7.7 zal, als de rechter-commissaris
daarvoor toestemming geeft, in de komende verslagperiode aanleiding geven
om daarop te acteren.

05-11-2021
3

De curator is, alvorens hij kan overgaan tot w at hij in het vorig verslag
aankondigde, nog in afw achting van informatie van derden.

04-02-2022
4

In de komende verslagperiode rond ik mijn w erkzaamheden als bedoeld in dit
hoofdstuk af.

03-05-2022
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator melding van het vermoeden
van faillissementsfraude gedaan bij de FIOD.

03-08-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

06-05-2021
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Het salaris van de curator en de vordering van het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 173.652,75

06-05-2021
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€ 173.930,75

05-11-2021
3

€ 214.417,75

04-02-2022
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

06-05-2021
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Het UW V heeft haar vordering nog niet bij mij ingediend.

€ 20.595,69

05-08-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ad € 20.595,69 ingediend.

€ 5.527,89

05-11-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering aangepast tot een bedrag van €
5.527,89.

€ 22.854,50

03-05-2022
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Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering aangepast tot een bedrag van €
22.854,50.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

06-05-2021
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De w erknemer die het faillissement heeft aangevraagd heeft diens mogelijk
preferente vordering nog niet bij mij ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

06-05-2021
1

4

05-08-2021
2

6

04-02-2022
4

Toelichting
Tot op heden hebben 6 crediteuren een concurrente vordering ter verificatie
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 16.366,53

06-05-2021
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€ 18.191,00

05-08-2021
2

€ 33.025,64

04-02-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

06-05-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Zodra de curator de beschikking krijgt over een crediteurenlijst, zal hij de
crediteuren aanschrijven. Vanzelfsprekend zal hij van degenen die zichzelf
melden, de vorderingen noteren.

06-05-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

06-05-2021
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

06-05-2021
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

06-05-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

06-05-2021
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator is als hiervoor onder 7.5 is vermeld, van plan om in de komende
verslagperiode de opeenvolgend bestuursleden van Stichting
Administratiekantoor Rmc Matthew uit te nodigen voor een gesprek bij w elke
gelegenheid zij hun visie mogen geven op het door hen gevoerde beleid en de
oorzaak van het faillissement. Zij zullen in de gelegenheid w orden gesteld om
de curator te voorzien van de administratie van de gefailleerde.

06-05-2021
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Mij rest slechts nog het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de
onderw erpen als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag. Als dat is afgerond
bespreek ik met de rechter-commissaris de te nemen vervolgstappen.

05-08-2021
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In de komende verslagperiode zal ik als gevolg van de vaststelling hiervoor bij
7.7 met de rechter-commissaris mijn vervolgstappen bespreken.

05-11-2021
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In de komende verslagperiode zal ik als gevolg van de vaststelling hiervoor bij
7.7 met de rechter-commissaris mijn vervolgstappen bespreken. Daartoe kw am
het nog niet omdat ik nog in afw achting ben van informatie van derden die ik
daarin w il betrekken.

04-02-2022
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In de komende verslagperiode rond ik mijn w erkzaamheden in het kader van
hoofdstuk 7 van dit verslag af.

03-05-2022
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In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn w erkzaamheden in het kader van
hoofdstuk 7 van dit verslag afgerond. Het gaf mij aanleiding om bij de FIOD
melding te doen van het vermoeden van faillissementsfraude.

03-08-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

06-05-2021
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Op het moment dat duidelijk w ordt of er een vervolg komt op de melding van
vermoeden van faillissementsfraude - w el of geen uitnodiging tot het doen
van aangifte - zal ook duidelijk zijn op w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

03-08-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
3-2-2023

03-08-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

06-05-2021
1

Bijlagen
Bijlagen

