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mr F. Kolkman
mr F. Kolkman

Algemene gegevens
Naam onderneming
SG W ellness B.V.
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Gegevens onderneming
Gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SG
W ELLNESS B.V., tevens handelende onder de naam XL FIT- EN W ELLNESS,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 32114453, voorheen gevestigd te (7461 TP) Rijssen aan de
Ambachtstraat 13. SG W ellness B.V. is opgericht op 28 januari 2008.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Het doel van de vennootschap is volgens de statuten (na de statutenw ijziging)
het verstrekken van en bemiddelen bij financieringen van duurzame
gebruiksartikelen w aaronder fitnesstoestellen; de handel in sport- en
fitnessapparatuur; het verlenen van diensten en het geven van adviezen met
betrekking tot fitnesstoestellen; het deelnemen in, het voeren van beheer
over, het verlenen van diensten aan en het financieren van andere
ondernemingen en vennootschappen; het beleggen van vermogen, het sluiten
van pensioen- en lijfrenteovereenkomsten en het beheren en exploiteren van
registergoederen, intellectuele eigendom en andere goederen alsmede al
hetgeen met een en ander verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin. De vennootschap mag zekerheid stellen, zich op andere
w ijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen
verbinden, tenzij dit geschiedt met het oog op het nemen of verkrijgen door
anderen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2011

€ 78.340,00

€ -26.414,00

€ 211.804,00

2012

€ 33.161,00

€ -891,00

€ 203.606,00

2013

€ 21.519,00

€ -44.209,00

€ 206.890,00

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt over de resultatenrekening over de jaren 2011, 2012 en
2013. Deze cijfers zijn in eigen beheer opgesteld. Uit deze cijfers blijkt het
bovenstaande. De curator ziet af van het trekken van conclusies op basis van
de bovenstaande cijfers. Redenen hiervoor zijn dat de feitelijk
verkoopactiviteiten in 2011 zijn ondergebracht in RF Sports Equipment B.V. en
de beschikbare cijfers intern zijn opgesteld.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
2
Toelichting
Volgens verklaring van de bestuurder w as er ten tijde van het faillissement
sprake van tw ee personeelsleden.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 0,00

20-06-2018
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 20 juni 2018 nihil.
€ 0,00

30-10-2018
10

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 30 oktober 2018 nihil.
€ 0,00

18-02-2019
11

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 20 februari 2019 nihil.
€ 0,00

20-03-2020
12

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 20 maart 2020 nihil.
€ 0,00

17-11-2020
13

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 17 november 2020 nihil.
€ 0,00

08-03-2021
14

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 8 maart 2021 nihil.
Tijdens deze verslagperiode hebben zich ook geen mutaties voorgedaan op de
rekening.
€ 0,00

16-07-2021
15

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 16 juli 2021 nihil.
€ 0,00
Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 4 oktober 2021 nihil.

Verslagperiode
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Verslagperiode
van
21-2-2018

20-06-2018
5

t/m
20-6-2018
van
21-6-2018

30-10-2018
10

t/m
30-10-2018
van
31-10-2018

18-02-2019
11

t/m
18-2-2019
van
19-2-2019

20-03-2020
12

t/m
20-3-2020
van
21-3-2020

17-11-2020
13

t/m
17-11-2020
van
18-11-2020

08-03-2021
14

t/m
8-3-2021
van
9-3-2021

16-07-2021
15

t/m
16-7-2021
van
17-7-2021
t/m
4-10-2021

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

1 uur 18 min

10

1 uur 18 min

11

0 uur 48 min

12

1 uur 48 min

13

0 uur 48 min

14

2 uur 54 min

15

0 uur 48 min

16

0 uur 54 min

totaal

10 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Aan dit faillissement zijn in totaal de volgende uren besteed:
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mr. F. Kolkman 29,23 uren
mr. R. Shenouda 2,20 uren
C. Gent 10,55 uren
Totaal 41,98 uren
*************************************************************************Disclaimer
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de
volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of - achterafbijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag w eergegeven constateringen en/of de geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
*************************************************************************
Aan dit faillissement zijn vanaf 22 april 2015 in totaal 43,28 uren besteed.

30-10-2018
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Aan dit faillissement zijn vanaf 22 april 2015 in totaal 44,08 uren besteed.

18-02-2019
11

Aan dit faillissement zijn vanaf 22 april 2015 in totaal 45,88uren besteed.

20-03-2020
12

Aan dit faillissement zijn vanaf 22 april 2015 in totaal 46,68uren besteed.

17-11-2020
13

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De rechtsvorm van SG W ellness B.V. is een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. SG W ellness B.V. is opgericht bij notariële akte van
28 januari 2008 onder de naam Innoideas Consulting B.V. De eerste
inschrijving in het handelsregister dateert van 30 januari 2008. Het
maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000,--. Daarvan is bij de oprichting
geplaatst € 18.000,--.
Bij notariële akte van 2 maart 2009 heeft een statutenw ijziging plaats
gevonden w aarbij de naam van Innoideas Consulting B.V. is gew ijzigd in SG
W ellness B.V.
Het doel van de vennootschap is volgens de statuten (na de statutenw ijziging)
het verstrekken van en bemiddelen bij financieringen van duurzame
gebruiksartikelen w aaronder fitnesstoestellen; de handel in sport- en
fitnessapparatuur; het verlenen van diensten en het geven van adviezen met
betrekking tot fitnesstoestellen; het deelnemen in, het voeren van beheer
over, het verlenen van diensten aan en het financieren van andere
ondernemingen en vennootschappen; het beleggen van vermogen, het sluiten
van pensioen- en lijfrenteovereenkomsten en het beheren en exploiteren van
registergoederen, intellectuele eigendom en andere goederen alsmede al
hetgeen met een en ander verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin. De vennootschap mag zekerheid stellen, zich op andere
w ijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen
verbinden, tenzij dit geschiedt met het oog op het nemen of verkrijgen door
anderen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan.
Volgens de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten uit het exploiteren
van fitnesscentra, de groothandel in sportartikelen (geen w atersport), het
runnen van fit- en w ellnesscentrum in alle vormen w aarin dit mogelijk is, het
adviseren in voedings- en trainingsmogelijkheden en de groothandel in en
financieren van sport- en fitnessapparatuur.
In de praktijk w aren deze activiteiten van SG W ellness B.V. reeds beëindigd
door dat deze in december 2011 zijn ondergebracht in RF Sports Equipment
B.V. Deze vennootschap is op 1 april 2015 in staat van faillissement verklaard
met onder benoeming van mr. M.C. Bosch tot rechter-commissaris en
aanstelling van mr. F. Kolkman tot curator. Deze insolventie is bekend onder
nummer C/08/15/193 F. Voor informatie in dit faillissement verw ijst de curator
naar de afzonderlijke verslaglegging.
Ten tijde van het faillissement w aren tw ee personeelsleden van SG W ellness
B.V. uitgeleend aan RF Sports Equipment B.V. De loonkosten w erden
doorbelast aan RF Sports Equipment
B.V. Dat w aren op faillissementsdatum volgens de verklaring van de
bestuurder de enige activiteiten van de vennootschap.
SG W ellness B.V. is opgericht door mevrouw L.A.H. Betancourt die vanaf de
oprichting tevens 100% aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap
w as.
Op 25 februari 2009 zijn de aandelen overgedragen aan de heer S. Goossen
(96 %) en de heer J. Hilgeholt (4 %).
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Bestuurder van de vennootschap sinds die datum is de heer S. Goossen. Bij de
statutenw ijziging van 2 maart 2009 heeft de vennootschap haar huidige naam
verkregen.

1.2 Lopende procedures
Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende
procedures. Die heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet aangetroffen.
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1.3 Verzekeringen
Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende
verzekeringen. Die heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet
aangetroffen.
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1.4 Huur
De vennootschap is officieel gevestigd in het bedrijfspand aan de
Ambachtstraat 13 te Rijssen. In hetzelfde pand is ook RF Sports Equipment B.V.
gevestigd. Voor zover de curator bekend is de huurovereenkomst gesloten
tussen A&S Vastgoed B.V. en de op 1 april 2015 gefailleerde RF Sports
Equipment B.V. SG W ellness B.V. is daar geen partij bij. Dat bedrijfspand is al
enkele maanden geleden ontruimd.
De curator gaat er vooralsnog van uit dat er geen sprake is van een lopende
huurovereenkomst. Zekerheidshalve heeft de curator een eventuele
huurovereenkomst tussen SG W ellness B.V. en A&S Vastgoed B.V.
voorw aardelijk opgezegd met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is volgens verklaring van de bestuurder aangevraagd omdat
RF Sports Equipment B.V op 1 april 2015 in staat van faillissement is verklaard.
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De enige activiteiten van SG W ellness B.V. bestonden uit het uitlenen van
personeel aan RF Sports Equipment B.V.
Nu deze activiteiten zijn beëindigd en er geen inkomsten meer zijn zag de
bestuurder geen andere optie dan het aanvragen van het faillissement van de
vennootschap. Daartoe is de eigen aangifte tot faillietverklaring gedaan w elke
heeft geleid tot het onderhavige faillissement.
De curator doet onderzoek naar mogelijke andere oorzaken w elke geleid
hebben tot het faillissement en zal over de uitkomst van zijn onderzoek in een
volgend verslag berichten.
De rechter-commissaris heeft op 26 mei 2015 een positief advies gegeven
inzake het voorstel van de curator om een aanvraag te doen voor de kosten
van het vooronderzoek op grond van de "Garantstellingregeling Curatoren
2012" bij het Ministerie van Justitie.
De curator heeft een aanvraag gedaan voor een kostenvergoeding bij het
ministerie van Justitie uit hoofde van de "Garantstellingregeling Curatoren
2012".
De curator heeft op 2 juli 2016 van het Ministerie van Justitie een bevestiging
ontvangen van het toekennen van een proceskostengarantie uit hoofde van
de regeling "Garantstellingregeling Curatoren 2012" ten behoeve van het
onderzoeken van de mogelijkheden van bestuurdersaansprakelijkheid of
faillissementspauliana.
De curator heeft na het afronden van zijn onderzoek naar de
verhaalsmogelijkheden een aanvraag gedaan bij het Ministerie van Justitie
inzake een proceskostengarantie voor de op te starten procedure
bestuurdersaansprakelijkheid. Het ministerie heeft aanvullende informatie
gevraagd met betrekking tot de verhaalsmogelijkheden. De curator heeft
daarop ter zake aanvullend onderzoek gedaan en het ministerie van justitie
nader bericht. De curator is in afw achting van het standpunt van het ministerie
van justitie.

30-10-2018
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Het ministerie van Justitie heeft op 14 november 2018 het verzoek voor een
proceskostengarantie afgew ezen.

18-02-2019
11

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

20-06-2018
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Toelichting
Volgens verklaring van de bestuurder w as er ten tijde van het faillissement
sprake van tw ee personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2
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Toelichting
Volgens verklaring van de bestuurder w aren er in het jaar voorafgaande aan
het faillissement een gelijk aantal personeelsleden in dienst van de
vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-6-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft met telefonische machtiging van de rechter-commissaris d.d.
29 april 2015 de arbeidsovereenkomsten met de tw ee personeelsleden per
gelijke datum opgezegd met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn.
Die opzegging heeft zow el mondeling plaatsgevonden alsmede via middels een
zow el per aangetekende als per gew one post verzonden brief.
De bestuurder w as -voor zover de curator bekend- niet in loondienst bij de
vennootschap. Omdat het de curator ook niet duidelijk is of er sprake w as van
een management- overeenkomst en of deze is opgezegd heeft de curator een
eventuele arbeidsovereenkomst en een eventuele managementovereenkomst
voorw aardelijk opgezegd Die opzegging heeft op 29 april 2015
plaatsgevonden middels een zow el per aangetekende als per gew one post
verzonden brief.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
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Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft op faillissementsdatum geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.
Uit onderzoek van de curator is niets gebleken van bedrijfsmiddelen. De
curator heeft zijn onderzoek ter zake afgesloten.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing nu de curator geen actief heeft aangetroffen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft op faillissementsdatum geen voorraden aangetroffen.
Uit het onderzoek van de curator is gebleken uit de administratie dat de nog
aanw ezige voorraden enkele maanden voor faillissementsdatum zouden zijn
verkocht aan RF Sports Equipment B.V.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Vordering personeelslid

€ 0,00

€ 0,00

Vordering bestuurder

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Blijkens de kolommenbalans per 31-12-2015 heeft de vennootschap een
vordering op haar bestuurder en een personeelslid tot een totaalbedrag van €
39.995,77. Daarop hebben in 2014 diverse afboekingen plaats gevonden.
Daarnaast is in 2014 een lening van een ander personeelslid geheel
afgeboekt. De curator onderzoekt de mutaties in die leningen.
De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de mutaties in rekeningcourant en de rechter- commissaris ter zake voorstellen gedaan.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

RF Sports Equipment B.V.

€ 31.825,43

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 31.825,43

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de aangeleverde administratie is de enige debiteur in dit faillissement
de op 1 april 2015 gefailleerde RF Sports Equipment B.V. met een openstaande
bedrag van € 31.825,43.
De curator is na onderzoek van de administratie niet gebleken van het bestaan
van andere debiteuren.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
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Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van externe financieringen

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
retentierechten.
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5.7 Reclamerechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op het
recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Aangezien de activiteiten vrijw el alleen nog bestonden uit het uitlenen van
personeel aan de op 1 april 2015 gefailleerde RF Sports Equipment B.V. kan er
van het voorzetten van de activiteiten geen sprake zijn.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming
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6.4 Beschrijving
Van een doorstart kan geen sprake zijn gelet op hetgeen is vermeld onder
hoofdstuk 6.1 van dit verslag.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft kort na het faillissement van de externe administrateur
diverse stukken ontvangen. De curator onderzoekt of aan de boekhoudplicht is
voldaan.
Uit onderzoek is de curator gebleken dat mutaties in de boekhouding hebben
plaats gevonden op basis van bedragen die verrekend zijn met RF Sports
Equipment B.V. Dit betreft met name boekhoudkundige afboekingen van
leningen en rekening-courantverhoudingen. De curator in het faillissement van
RF Sports Equipment B.V. is van mening dat in dat faillissement niet aan de
boekhoudplicht is voldaan. Daardoor is er naar mening van de curator in het
onderhavige faillissement ook niet voldaan aan de boekhoudplicht. De curator
heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
De curator is nog in afw achting van verhaalsinformatie van de fiscus. Zodra
deze is ontvangen zal de curator de rechter-commissaris ter zake een nader
voorstel doen.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
Op 13 januari 2015 heeft de vennootschap de jaarrekening over het jaar 2013
bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 7 januari 2015 definitief
zou zijn vastgesteld.
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Op 13 januari 2015 heeft de vennootschap de jaarrekening over het jaar 2012
bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 20 juli 2014 definitief zou
zijn vastgesteld.
Op 19 augustus 2013 heeft de vennootschap de jaarrekening over het jaar
2011 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 9 augustus 2013
definitief zou zijn vastgesteld.
De curator concludeert dat niet aan de deponeringsplicht is voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is er geen goedkeurende verklaring
vereist. Er is ook geen samenstellingsverklaring afgegeven nu de jaarstukken
in eigen beheer zijn opgesteld.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van SG W ellness B.V, bedraagt € 90.000,-verdeeld in 90.000 gew one aandelen van € 1,--. Hiervan zijn bij de oprichting
18.000 aandelen geplaatst.
Blijkens een aan de oprichtingsakte gehechte verklaring zou de volstoring van
het geplaatste aandelenkapitaal hebben plaats gevonden in contanten.
Aangezien de vennootschap in 2008 is opgericht is nader onderzoek naar de
volstortingsverplichting bij de oprichting niet meer zinvol nu een eventuele
vordering al is verjaard.
Uit de jaarrekening blijkt dat de vennootschap een vordering heeft op de
bestuurder en aandeelhouder, de heer S. Goossen, van € 18.000,-- inzake niet
gestort aandelen kapitaal. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake
een voorstel gedaan.
De curator is nog in afw achting van verhaalsinformatie van de fiscus. Zodra
deze is ontvangen zal de curator de rechter-commissaris ter zake een nader
voorstel doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
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Toelichting
De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan met betrekking
tot het onbehoorlijk bestuur.
De curator heeft een vanw ege het ontbreken van enig actief in dit faillissement
een garantstelling aangevraagd bij het Ministerie van Justitie voor de kosten
van de bestuurdersaansprakelijkheid op basis van de "Proceskostenregeling
Curatoren 2012".
Zodra de curator daarop een beslissing heeft ontvangen zal hij zijn
w erkzaamheden ter zake voortzetten.
In verband met de samenhang met het faillissement van RF Sports Equipment
B.V. heeft het Ministerie van Justitie verzocht een gecombineerde aanvraag op
grond van de "Proces-kostenregeling Curatoren 2012". De curator is bezig met
het opstellen van deze aanvraag van de proceskostengarantie.

Toelichting
De curator heeft na het afronden van zijn onderzoek naar de
verhaalsmogelijkheden een aanvraag gedaan bij het Ministerie van Justitie
inzake een proceskostengarantie voor de op te starten procedure
bestuurdersaansprakelijkheid. Het ministerie heeft aanvullende informatie
gevraagd met betrekking tot de verhaalsmogelijkheden. De curator heeft
daarop ter zake aanvullend onderzoek gedaan en het ministerie van justitie
nader bericht. De curator is in afw achting van het standpunt van het ministerie
van justitie.
Nee

30-10-2018
10

18-02-2019
11

Toelichting
Het ministerie van Justitie heeft op 14 november 2018 het verzoek voor een
proceskostengarantie afgew ezen.
Ja

20-03-2020
12

Toelichting
De curator heeft rechtsmaatregelen aan de rechter-commissaris voorgelegd.
Ja

17-11-2020
13

Toelichting
De rechtsmaatregelen hebben betrekking op het faillissement van RF Sports
Equipment B.V. gezien de verhoging van de proceskostenverhoging in dit
faillissement is afgew ezen.
Ja
Toelichting
De curator verw ijst ter zake naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 7.5 in
het verslag van het faillissement van RF Sports Equipment B.V.

7.6 Paulianeus handelen

08-03-2021
14

7.6 Paulianeus handelen
Ja

20-06-2018
5

Toelichting
De curator doet onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties en zal over
de uitkomst van zijn onderzoek in een volgend verslag berichten.
De curator heeft vanw ege het ontbreken van enig actief in dit faillissement een
garantstelling aangevraagd bij het Ministerie van Justitie voor de kosten voor
het vooronderzoek op basis van de "Proceskostenregeling Curatoren 2012".
De curator heeft op 2 juli 2016 van het Ministerie van Justitie een bevestiging
ontvangen van het toekennen van een proceskostengarantie uit hoofde van
de regeling "Garantstellingregeling Curatoren 2012" ten behoeve van het
onderzoeken van de mogelijkheden van bestuurders-aansprakelijkheid of
faillissementspauliana. De curator zet zijn onderzoek naar de diverse kw esties
in dit faillissement voort.
Ja

18-02-2019
11

Toelichting
Het ministerie van Justitie heeft op 14 november 2018 het verzoek voor een
proceskostengarantie afgew ezen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15,13
Toelichting
De kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor
het verw erken van de vorderingen bedragen tot op de verslagdatum € 15,13.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

20-06-2018
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.250,14

20-06-2018
5

Toelichting
De fiscus heeft tot een vordering ingediend voor onbetaald gebleven
aanslagen loonheffing en omzetbelasting tot een totaalbedrag van €
27.679,14 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel
21 IW .
De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor diverse aanslagen
loonheffing en omzetbelasting tot een totaalbedrag van € 6.791,--. De totale
vordering van de fiscus komt daarmee op € 35.185,14.
De fiscus heeft aanvullende vordering ingediend voor aanslagen loonheffing tot
een totaalbedrag van € 65,--. De totale vordering van de fiscus komt daarmee
op € 35.250,14.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

20-06-2018
5

Toelichting
Het UW V heeft tot op de verslagdatum geen vordering ingediend. De curator
verw acht nog w el een vordering van het UW V inzake de overgenomen
loondoorbetalingsverplichting.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

20-06-2018
5

Toelichting
Tot op de verslagdatum is er geen sprake van andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

20-06-2018
5

Toelichting
Op basis van de aangeleverde administratie heeft de curator in dit faillissement
in totaal vier crediteuren aangeschreven die in totaal € 6.322,74 te vorderen
zouden hebben.
Tot op 22 juni 2017 hebben drie concurrente crediteuren hun vorderingen
ingediend.
Tot op 20 juni 2018 hebben zich geen w ijzigingen voorgedaan in het aantal
ingediende concurrente vorderingen.
3
Toelichting
Tot op 8 maart 2021 hebben zich geen w ijzigingen voorgedaan in het aantal
ingediende concurrente vorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

08-03-2021
14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.422,10

20-06-2018
5

Toelichting
De drie concurrente crediteuren hebben tot op 23 december 2016 vorderingen
ingediend tot een totaalbedrag van € 5.422,10.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.
Tot op 20 juni 2018 heeft zich geen w ijzigingen voorgedaan in het
totaalbedrag aan ingediende concurrente vorderingen.
€ 5.422,10

08-03-2021
14

Toelichting
Tot op 8 maart 2021 heeft zich geen w ijzigingen voorgedaan in het
totaalbedrag aan ingediende concurrente vorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

20-06-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

20-06-2018
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

20-06-2018
5

1. Afw ikkelen kw estie bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 1.7)
(6 maanden en 20 uren)
18-2-2019
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

18-02-2019
11

1. Afw ikkelen kw estie bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 1.7) (6
maanden en 20 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

20-03-2020
12

1. Afw ikkelen kw estie bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 1.7) (3
maanden en 26 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

17-11-2020
13

1. Afw ikkelen kw estie bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 1.7) (3
maanden en 26 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

08-03-2021
14

1. Afw ikkelen kw estie bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 1.7) (3
maanden en 26 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

16-07-2021
15

1. Afw ikkelen kw estie bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 7.5) (3
maanden en 26 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te
w orden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een
inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens
de termijn die voor de afw ikkeling benodigd is.

04-10-2021
16

1. Afw ikkelen kw estie bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 7.5) (3
maanden en 26 uren)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de termijn voor
de afw ikkeling van dit faillissement.

20-06-2018
5

10.3 Indiening volgend verslag
4-1-2022

10.4 Werkzaamheden overig

04-10-2021
16

10.4 Werkzaamheden overig
In de 9e verslagperiode zijn de volgende uren besteed aan deze
tijdschrijfgroep:

20-06-2018
5

mr. F. Kolkman 1,00 uren
mr. R.A. Shenouda 0,40 uren
Totaal 1,40 uren
In de 11e verslagperiode zijn de volgende uren besteed aan deze
tijdschrijfgroep:
mr. F. Kolkman 0,70 uren
mr. R.A. Shenouda 0,10 uren
Totaal 0,80 uren

Bijlagen
Bijlagen

18-02-2019
11

