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

3
15-09-2022
F.05/22/33
NL:TZ:0000220405:F001
15-02-2022

R-C
Curator

mr. S. Boot
mr R.C. Faase

Algemene gegevens
Naam onderneming
Vakmediair B.V.

05-04-2022
1

Gegevens onderneming
Adres: Schutkolk 4E, 6582 DB Heumen
Domeinnaam: vakmediair.com

05-04-2022
1

Activiteiten onderneming
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
1. Het (doen) adviseren en aannemen van bouw kundige w erken w aaronder
renovatie en restauratie, samenw erking, financiering- en
verzekeringsovereenkomsten. 2. Het inkopen en verkopen aan bedrijven
van chemicaliën. 3. Het onderhouden van gevels w aaronder verw ijderen,
aanbrengen, voegen en alle aanverw ante renovatiew erkzaamheden. 4.
Het uitzenden, w erven en selecteren van personeel voor de bouw en het
(onder)aannemen van aftimmer- en montagew erkzaamheden alsmede
outplacement.

Financiële gegevens

05-04-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 635.267,00

€ 20.608,00

€ 394.258,00

2018

€ 911.035,00

€ -37.197,00

€ 574.303,00

2017

€ 580.319,00

€ 76.437,00

€ 451.325,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

05-04-2022
1

Gefailleerde had op de faillissementsdatum geen w erknemers meer in dienst.

Boedelsaldo
€ 4.053,50

05-04-2022
1

€ 3.726,70

06-07-2022
2

€ 3.783,70

15-09-2022
3

Verslagperiode
van
15-2-2022

05-04-2022
1

t/m
4-4-2022
van
5-4-2022

06-07-2022
2

t/m
5-7-2022
van
6-7-2022
t/m
6-9-2022

Bestede uren

15-09-2022
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

79 uur 0 min

2

83 uur 42 min

3

27 uur 0 min

totaal

189 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Bij vonnis van 15 februari 2022 is Vakmediair B.V. ("gefailleerde") door de
Rechtbank Gelderland in staat van faillissement verklaard.

05-04-2022
1

Per faillissementsdatum w aren er geen w erknemers meer in dienst van
gefailleerde. Gefailleerde exploiteerde bouw bedrijf. W egens persoonlijke
omstandigheden is de bestuurder tot op heden niet in staat gew eest om met
de curator in gesprek te gaan.
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.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 15 oktober 2010. Sinds die datum houdt de heer
J.A.R. W olbrink alle aandelen in het kapitaal van gefailleerde. Voorts is de heer
W olbrink de enig bestuurder van gefailleerde.

05-04-2022
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend w aren er op de faillissementsdatum geen door
of tegen gefailleerde ingestelde gerechtelijke procedures aanhangig.

05-04-2022
1

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend met door gefailleerde afgesloten verzekeringen.

1.4 Huur

05-04-2022
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan het adres Schutkolk 4E te Heumen.
Deze huurovereenkomst is op 4 maart 2022 met w ederzijds goedvinden met
onmiddellijke ingang geëindigd.

05-04-2022
1

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat gefailleerde - anders dan
eerdere verklaringen van de echtgenote van de bestuurder van gefailleerde toch een loods naast het w oonhuis van de bestuurder van gefailleerde heeft
gehuurd. Deze huurovereenkomst is inmiddels geëindigd.

06-07-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
W egens persoonlijke omstandigheden kon de bestuurder nog geen gesprek
voeren met de curator. W el heeft een bespreking met de echtgenote van de
bestuurder plaatsgevonden. Daaruit is naar voren gekomen dat het
faillissement ten dele te w ijten is aan de betreffende persoonlijke
omstandigheden van de bestuurder. Bovendien speelde de coranacrisis een
rol. Er zijn veel schulden ontstaan. De curator heeft één en ander in
onderzoek.

05-04-2022
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de bestuurder van
gefailleerde gesproken. De curator heeft onder meer gevraagd naar w at
volgens de bestuurder de oorzaak van het faillissement is gew eest. De curator
is nog in afw achting van de opgaaf van de bestuurder.

06-07-2022
2

De afgelopen periode heeft de curator (verder) onderzoek verricht naar de
oorzaken van het faillissement. De curator heeft de bestuurder over zijn
bevindingen geïnformeerd en hem gevraagd om onduidelijkheden te
verklaren. Tijdens een bespreking met de bestuurder heeft de curator de
bestuurder nogmaals over zijn bevindingen geïnformeerd en nogmaals de
vragen gesteld, nu de bestuurder stelde niet bekend te zijn met de inhoud
van de eerder toegezonden brief. De brief en de bespreking hebben evenw el
niet geleid tot opheldering.

15-09-2022
3

De curator meent dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak
van het faillissement is. Evenw el biedt de bestuurder van gefailleerde - voor
zover de curator kan overzien - geen verhaal voor de vorderingen van de
curator. Gelet daarop zal de curator het faillissement voordragen voor
opheffing w egens de toestand van de boedel.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

05-04-2022
1

Toelichting
Op de faillissementsdatum w aren er geen w erknemers meer in dienst bij
gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

05-04-2022
1

Toelichting
Gefailleerde zou in het jaar voorafgaand aan het faillissement nog vijf
w erknemers in dienst hebben gehad. De curator heeft de betreffende
voormalige w erknemers in contact gebracht met UW V om te laten
inventariseren in hoeverre deze w erknemers nog aanspraak maakten op enige
uitkering voortvloeiend uit de loongarantieregeling.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie w erknemersgegevens, contacten met UW V.

05-04-2022
1

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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

05-04-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

05-04-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen

€ 4.053,50

totaal

€ 4.053,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor een bedrag van € 3.350 exclusief btw ,
derhalve € 4.053,50 inclusief btw .

05-04-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator is niet bekend met enig pandrecht op de inventariszaken van
gefailleerde. Evenw el bevonden zich geen inventariszaken van gefailleerde
meer op de door haar gehuurde bodem. Daarom zou er geen sprake zijn
gew eest van enig bodemvoorrecht op de betreffende inventariszaken.

05-04-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Taxatie en verkoop bedrijfsmiddelen.

05-04-2022
1

In de afgelopen periode heeft de curator nog enkele nagekomen
w erkzaamheden met betrekking tot de geleverde bedrijfsmiddelen verricht.

06-07-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Geen.

05-04-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

05-04-2022
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

3.9 Werkzaamheden andere activa

05-04-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

05-04-2022
1

Contact met fiscus over Tegemoetkoming Vaste Lasten.

15-09-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De echtgenote van de bestuurder van gefailleerde meldde kort na de
faillissementsdatum nog dat gefailleerde een debiteurenportefeuille zou
hebben. Uit de stukken die aan de curator zijn overhandigd, blijkt dat evenw el
niet. W el heeft de gemachtigde van een factormaatschappij contact gezocht
met de curator. De curator heeft één en ander in onderzoek.

05-04-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteurenportefeuille en contacten met gemachtigde
factormaatschappij.

05-04-2022
1

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

05-04-2022
1

Gefailleerde bankierde bij ING Bank en Knab bank. De bij deze banken
aangehouden bankrekeningen vertoonden op de faillissementsdatum
debetsaldi. Deze banken hebben vooralsnog hun vorderingen niet ter
verificatie aangemeld. De bij ING Bank aangehouden G-rekening vertoonde op
de faillissementsdatum een beperkt positief saldo; dat saldo is betaald aan de
Belastingdienst.

€ 34.549,46
Toelichting vordering van bank(en)
Vesting Finance heeft namens ING Bank een vordering van € 34.549,46 ter
verificatie aangemeld, onder aantekening van haar pandrechten op de
bedrijfsmiddelen en vorderingen van gefailleerde.

06-07-2022
2

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasete op basis van financial lease zeven voertuigen. Deze
voertuigen zijn door de leasemaatschappij retourgenomen en te gelde
gemaakt. Met de verkoop van deze voertuigen kon geen overw aarde w orden
gerealiseerd.

05-04-2022
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de vrijw aringen ter zake de
geleasete objecten ontvangen.

06-07-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is niet bekend met door gefailleerde verstrekte zekerheden.

05-04-2022
1

Inmiddels is gebleken dat ING Bank pandrechten heeft verkregen op de
bedrijfsmiddelen en vorderingen van gefailleerde. Ter zake de in de eerste
verslagperiode verkochte bedrijfsmiddelen heeft de curator de betreffende
verkoopopbrengsten inmiddels geoormerkt. Zodra de curator bekend geraakt
met eventuele vorderingen op debiteuren van gefailleerde, zal hij met ING
Bank contact opnemen om te overleggen over de inning daarvan.

06-07-2022
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-04-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator zijn geen claims bekend.

05-04-2022
1

5.6 Retentierechten
De curator zijn geen claims bekend.

05-04-2022
1

5.7 Reclamerechten
De curator zijn geen claims bekend.

05-04-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-04-2022
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contacten met banken en leasemaatschappij.

05-04-2022
1

Contacten met gemachtigde bank en leasemaatschappij.

06-07-2022
2

Contact met bank over rekeningafschriften.

15-09-2022
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

05-04-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-04-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

05-04-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

05-04-2022
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-04-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-04-2022
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

05-04-2022
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

05-04-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft diverse administratieve bescheiden van de echtgenote van de
bestuurder. Deze dienen nog nader bestudeerd te w orden.

05-04-2022
1

Tijdens het gesprek met de bestuurder van gefailleerde heeft de curator
gemeld dat hij nog lang niet over alle benodigde stukken beschikt. De
bestuurder van gefailleerde heeft toegezegd zich ertoe in te spannen dat de
curator de benodigde stukken ontvangt. Vooralsnog heeft de curator deze
stukken evenw el niet ontvangen.

06-07-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is op 28 oktober 2020 gedeponeerd.
De jaarrekening over 2019 is op 12 november 2020 gedeponeerd.
De jaarrekening over 2020 is niet gedeponeerd.

05-04-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op haar omvang is gefailleerde niet controleplichtig.

05-04-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal geen onderzoek verrichten naar stortingsverplichting, gelet op
het feit dat een vordering uit dien hoofde reeds verjaard zou zijn.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-04-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

05-04-2022
1

Omdat de jaarrekening over 2020 in het geheel niet is gedeponeerd, staat
kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en w ordt vermoed dat kennelijk
onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De
curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en komt zo
nodig in een volgend verslag op dit onderw erp terug.

Ja
Toelichting
De onder randnummer 1.5 van dit verslag genoemde brief en bespreking
hebben er niet toe geleid dat de bestuurder de onduidelijkheden heeft
opgehelderd. In plaats daarvan heeft de bestuurder zich gew end tot de
rechter-commissaris met stelling dat de curator niet bij hem, maar bij de
accountant moest aankloppen. Dat had de curator al gedaan, maar de
accountant beschikte niet over de benodigde informatie.
Enige opheldering van of namens de bestuurder is uitgebleven. De
bestuurder en de curator zijn daarop door de rechter-commissaris
uitgenodigd voor een bespreking op de rechtbank. Deze bespreking vond
plaats op 12 augustus jl. De bestuurder is - zonder tegenbericht - niet
verschenen. Een medew erker van de curator heeft met de rechtercommissaris gesproken over het verloop en de afw ikkeling van het
faillissement.
Omdat de deponeringsplicht is geschonden, staat vast dat sprake is van
kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van 2:248 lid 2 BW en w ordt vermoed
dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is. De curator meent voorts dat ook de administratieplicht is
geschonden. De overgelegde stukken bieden immers inzicht in de
bedrijfsvoering van gefailleerde tot eind 2020 en (voor een beperkt deel) tot
medio 2021. Dat terw ijl het faillissement op 15 februari jl. uitgesproken is.
Daarnaast is sprake van rekening-courantverhoudingen tussen gefailleerde
en haar bestuurder in privé, maar ook tussen gefailleerde en een
vennootschap w aarvan de bestuurder enig aandeelhouder en enig
bestuurder is. Het bestaan en de hoogte van deze verhoudingen zijn voor
reactie voorgelegd aan de bestuurder. Verder zijn zow el de bestuurder als
de vennootschap gesommeerd tot het betalen van de geconstateerde
bedragen aan de boedel. Aan die sommaties is evenw el geen gehoor
gegeven. Evenmin is uitleg geboden over het ontstaan van en de hoogte van
de rekening-courantverhoudingen.
Gezien het voorgaande en de overige geconstateerde feiten en
omstandigheden meent de curator dat sprake is van faillissementsfraude. De
melding daartoe is dan ook ingediend. De curator draagt het faillissement
evenw el voor opheffing voor gelet op de verhaalsmogelijkheden aan de zijde
van de bestuurder. Enig vermogen w aarop een vordering kan w orden
verhaald, ontbreekt namelijk. De curator meent dan ook dat het niet in het
belang van de gezamenlijke schuldeisers van gefailleerde is om het
faillissement langer aan te houden.

7.6 Paulianeus handelen

15-09-2022
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-04-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zet de onderzoeken voort.

06-07-2022
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestudering administratie.

05-04-2022
1

Uitvoering rechtmatigheidsonderzoeken.

06-07-2022
2

Uitvoering rechtmatigheidsonderzoeken, bespreking bestuurder, contact en
bespreking rechtbank, melding faillissementsfraude.

15-09-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De curator heeft vooralsnog geen boedelvorderingen genoteerd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-04-2022
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 507.301,56

05-04-2022
1

Toelichting
Loonheffingen 2016 - 2021: 339.079,56
Omzetbelasting 2018 - 2022: 114.388,00
Vennootschapsbelasting 2013 - 2019: 33.978,00
Motorrijtuigenbelasting: 19.856,00

€ 561.332,56

06-07-2022
2

Toelichting
Loonheffingen 2016 - 2021: 349.149,56
Omzetbelasting 2018 - 2022: 130.986,=
Vennootschapsbelasting 2013 - 2019: 33.978,=
Motorrijtuigenbelasting: 20.219,=
Aanslag ex art. 29 lid 7 OB: 27.000,=

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

05-04-2022
1

De curator is vooralsnog niet bekend met enige preferente vordering van UW V.

€ 9.905,05

06-07-2022
2

Toelichting
loonvordering ex art. 66 lid 1 W W : 8.314,11
premievordering ex art. 66 lid 3 W W : 1.590,94

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

05-04-2022
1

De curator is vooralsnog niet bekend met andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

05-04-2022
1

32

06-07-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 231.756,88

05-04-2022
1

€ 461.204,94

06-07-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

05-04-2022
1

Opheffing w egens gebrek aan baten.

15-09-2022
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contacten met crediteuren.

05-04-2022
1

Contacten met crediteuren.

06-07-2022
2

Contacten met crediteuren.

15-09-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-04-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-04-2022
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-04-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

05-04-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:

05-04-2022
1

de rechtmatigheidsonderzoeken;
het inventariseren van de crediteurenposities van gefailleerde.
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op de
rechtmatigheidsonderzoeken.

06-07-2022
2

De w erkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. Samen met de indiening
van dit verslag w ordt de rechter-commissaris verzocht het faillissement bij de
rechtbank voor te dragen voor opheffing w egens toestand van de boedel.

15-09-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator streeft ernaar de afw ikkeling van het faillissement binnen een jaar
na het uitbrengen van dit verslag te kunnen inzetten.

05-04-2022
1

De curator streeft ernaar de afw ikkeling van het faillissement binnen negen
maanden na het uitbrengen van dit verslag te kunnen inzetten

06-07-2022
2

Dit verslag dient als eindverslag.

15-09-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

05-04-2022
1

Verslaglegging.

06-07-2022
2

Verslaglegging en correspondentie rechtbank.

15-09-2022
3

Bijlagen
Bijlagen

