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

11
04-06-2021
F.09/18/372
NL:TZ:0000078345:F001
05-11-2018

R-C
Curator

mr. A.C.M. Höppener
mr R.O. Tefij

Algemene gegevens
Naam onderneming
sport2connect B.V.

05-12-2018
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap sport2connect B.V., statutair gevestigd te
Rotterdam en kantoorhoudende te (2404 XG) Alphen aan den Rijn aan het
adres Baronie 54

05-12-2018
1

Activiteiten onderneming
de activiteiten bestonden volgens de directie van gefailleerde uit de exploitatie
en het beheer van horecagelegenheden in de sportbranche alsmede uit
(advisering/consultancy) van marketing- en salesactiviteiten in de sportbranche

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 110.450,00

€ -41.404,00

€ 762.018,00

2017

€ 463.614,00

€ 49.115,00

€ 501.125,00

2015

€ 225.676,00

€ -23.827,00

€ 26.438,00

2016

€ 275.900,00

€ -29.970,00

€ 185.163,00

Toelichting financiële gegevens

05-12-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Het boekjaar 2015 betreft het boekjaar 2014/2015. De hierboven vermelde
gegevens zijn afgeleid uit de (concept) jaarrekeningen en de financiële
administratie van gefailleerde.

05-12-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

05-12-2018
1

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring w as (nog) sprake van 1 w erknemer, zijnde de
bestuurder. Voor de historie w ordt verw ezen naar het onder 2 vermelde.

Boedelsaldo
€ 1.385,36

05-12-2018
1

€ 1.712,76

05-03-2019
2

€ 2.708,57

04-06-2019
3

€ 6.066,60

04-09-2019
4

€ 7.935,85

04-03-2020
6

€ 7.935,85

04-06-2020
7

€ 37.935,85

04-03-2021
10

Toelichting
Het boedelsaldo is vermeerderd met de door de curator ontvangen
schikkingsbedragen van bestuurders.
€ 37.925,25

04-06-2021
11

Toelichting
Het boedelsaldo is verminderd met bankkosten.

Verslagperiode
van
5-11-2018

05-12-2018
1

t/m
2-12-2018
van
3-12-2018
t/m

05-03-2019
2

28-2-2019
van
1-3-2019

04-06-2019
3

t/m
2-6-2019
van
3-6-2019

04-09-2019
4

t/m
4-9-2019
van
5-9-2019

04-12-2019
5

t/m
3-12-2019
van
4-12-2019

04-03-2020
6

t/m
4-3-2020
van
5-3-2020

04-06-2020
7

t/m
4-6-2020
van
5-6-2020

04-09-2020
8

t/m
4-9-2020
van
4-9-2020

04-12-2020
9

t/m
3-12-2020
van
4-12-2020

04-03-2021
10

t/m
3-3-2021
van
4-3-2021
t/m
3-6-2021

Bestede uren

04-06-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 50 min

2

5 uur 8 min

3

27 uur 7 min

4

23 uur 0 min

5

12 uur 30 min

6

24 uur 27 min

7

31 uur 30 min

8

4 uur 18 min

9

11 uur 48 min

10

9 uur 12 min

11

2 uur 42 min

totaal

177 uur 32 min

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren tot en met 2 december 2018:
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 6,67 uur
mr. R. Mons: 12,92 uur
Insolventieafdeling: 6,25 uur

05-12-2018
1

Totaal bestede uren tot en met 27 februari 2019:
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 8,34 uur
mr. R. Mons: 15,50 uur
mr. T. Tew ij: 0,30 uur
Insolventieafdeling: 6,83 uur

05-03-2019
2

Totaal bestede uren tot en met 2 juni 2019:
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 12,18 uur
mr. R. Mons: 21,82 uur
mr. T. Tew ij: 13,55 uur
Insolventieafdeling: 10,53 uur

04-06-2019
3

* In de vorige verslaglegging zijn de uren vanaf 1 januari 2019 niet
meegenomen in verband met een niet w erkend uren systeem door de fusie.
Inmiddels is dit probleem verholpen. De uren vanaf 1 januari 2019 zijn
meegenomen onder "verslag 3".
Totaal bestede uren tot en met 4 september 2019:
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 12,18 uur
mr. R. Mons: 33,52 uur
mr. T. Tefij: 24,75 uur
Insolventieafdeling: 10,83 uur

04-09-2019
4

Totaal bestede uren tot en met 3 december 2019:
mr. R.O. Tefij: 27,95 uur
mr. R. Mons: 42,72 uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 12,18 uur
Insolventieafdeling: 11,13 uur

04-12-2019
5

Totaal bestede uren tot en met 2 maart 2020:
mr. R.O. Tefij: 29,85 uur
mr. R. Mons: 64,52 uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 12,18 uur
Insolventieafdeling: 11,68 uur

04-03-2020
6

Totaal bestede uren tot en met 2 juni 2020:
mr. R.O. Tefij: 34,85 uur
mr. R. Mons: 90,92 uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 12,18 uur
Insolventieafdeling: 11,78 uur

04-06-2020
7

Totaal bestede uren tot en met 3 september 2020:
mr. R.O. Tefij: 35:32 uur
mr. R. Mons: 94:31 uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 12:11 uur
Insolventieafdeling: 11:53 uur

04-09-2020
8

Totaal bestede uren tot en met 3 december 2020: 167:33 uur.

04-12-2020
9

Totaal bestede uren tot en met 3 maart 2021: 176:51 uur.

04-03-2021
10

Totaal bestede uren tot en met 3 juni 2021: 179:33 uur.

04-06-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 1 juli 2014 met
als statutaire naam MediaLab010 B.V. Het geplaatst en gestort kapitaal
beloopt € 1,00. Sinds 17 februari 2015 w orden de aandelen gehouden door de
heren E.J.M. Rensen (50%) en R.W . de Knegt (50%), die tevens vanaf dat
moment het bestuur van gefailleerde vormden. Per 28 september 2015 heeft
een statutenw ijziging plaatsgevonden, w aarbij de naam van de vennootschap
is gew ijzigd in 'sport2connect B.V.'. De heer De Knegt heeft zich per 10
augustus 2018 uitgeschreven als bestuurder van gefailleerde.
Naar zeggen van de directie w aren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde
tw eeledig: enerzijds de exploitatie en het beheer van horecagelegenheden in
de sportbranche (zoals kantines van sportverenigingen en in sportcomplexen)
en anderzijds (de advisering/consultancy van) marketing- en salesactiviteiten
in dezelfde branche. Deze activiteiten w erden hoofdzakelijk in de omgeving
van Tilburg en Alphen aan den Rijn uitgeoefend.

1.2 Lopende procedures

05-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
Hiervan is volgens de directie geen sprake. De curator is hier evenmin van
gebleken.

05-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
Ten tijde van de faillietverklaring w as sprake van de gebruikelijke
bedrijfsverzekeringen. De curator heeft de betreffende verzekeringen
opgezegd en in onderzoek genomen of aanspraak op premierestitutie bestaat.

05-12-2018
1

Verslag 2:
De curator is niet gebleken van een aanspraak op premierestitutie.

05-03-2019
2

1.4 Huur
Ten tijde van faillietverklaring w as geen sprake (meer) van een
huurovereenkomst. Volgens zeggen van de bestuurder is de
huurovereenkomst ter zake de bedrijfsruimte aan de Baronie 54 te Alphen aan
den Rijn reeds voor de surseanceverlening geëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

05-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bij verzoekschrift van 29 oktober 2018 heeft gefailleerde de rechtbank
verzocht om aan haar voorlopige surseance van betaling te verlenen. Op dat
moment w as de heer E.G.M. Rensen (nog) enig statutair bestuurder van
gefailleerde. Dit verzoek is op 30 oktober 2018 door de rechtbank
toegew ezen. De bew indvoerder heeft kort na de surseanceverlening
besprekingen gevoerd met zow el de huidige statutair bestuurder (de heer
Rensen) als de per 10 augustus 2018 uitgeschreven statutair bestuurder (de
heer De Knegt).

05-12-2018
1

Beiden hebben verklaard dat de w erkzaamheden tussen hen w erden verdeeld.
Bestuurder Rensen hield zich voornamelijk bezig met de consultancy
w erkzaamheden en voormalig bestuurder De Knegt met de horeca-exploitatie.
Sinds begin 2018 hebben zij geprobeerd de activiteiten van gefailleerde te
ontvlechten. Naar zeggen van bestuurder Rensen heeft hij in deze periode
vastgesteld dat sprake w as van onregelmatigheden in de administratie van
gefailleerde als gevolg w aarvan sprake zou zijn van een substantiële vordering
op de voormalig bestuurder. De voormalig bestuurder heeft de aantijgingen
hierover ontkend. Dit heeft ten grondslag gelegen aan een opgelopen
bestuursgeschil als gevolg w aarvan de heer De Knegt zich volgens zijn zeggen
uiteindelijk genoodzaakt zag af te treden als bestuurder en zich per 10
augustus 2018 als zodanig heeft uitgeschreven uit het handelsregister. Naar
zeggen van de heer Rensen heeft hij sindsdien geprobeerd een en ander vlot
te trekken onder meer door de exploitatie van de horeca-activiteiten ten
behoeve van een esports onderneming, die in feite door de heer De Knegt
voor gefailleerde w erden uitgeoefend, over te dragen aan de esports
onderneming. Uiteindelijk zag de heer Rensen zich genoodzaakt voor de
vennootschap voorlopige surseance van betaling aan te vragen.
De bew indvoerder heeft tijdens de gevoerde besprekingen met de bestuurder
en voormalig bestuurder gepoogd om een oplossing te vinden voor het
ontstane geschil en de financiële problemen van gefailleerde. Een adequate
oplossing bleek evenw el niet voorhanden te zijn en mede gelet op het feit dat
de orderportefeuille ten tijde van de surseanceverlening vrijw el leeg w as en
een voortzetting van de activiteiten, gelet op de daarmee gepaard gaande
kosten, niet rendabel zou zijn, is de voorlopige surseance van betaling op
verzoek van de bew indvoerder op 5 november 2018 omgezet in faillissement.
De curator zal, in samenhang met het rechtmatigheidsonderzoek, nader
onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.
Verslag 2:
Het onderzoek is gaande.

05-03-2019
2

Verslag 5:
Het oorzakenonderzoek is betrokken bij het rechtmatigheidsonderzoek. Voor
het verdere verloop ter zake w ordt verw ezen naar onderdeel 7 van dit verslag.

04-12-2019
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

05-12-2018
1

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring w as (nog) 1 w erknemer in dienst van
gefailleerde, zijnde de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17

05-12-2018
1

Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder w aren in het jaar voor het faillissement 17
personeelsleden in dienst van gefailleerde. De laatste w erknemers zijn per 31
augustus 2018 uit dienst getreden. Omdat deze w erknemers mogelijk een
loonvordering op gefailleerde hebben, heeft de curator UW V ingeschakeld in
verband met een potentieel beroep op de Loongarantieregeling. Vooralsnog is
ten aanzien van 1 ex-w erknemer daar een beroep op gedaan.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-11-2018

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- inventarisatie w erknemers
- ontslagaanzegging w erknemers
- begeleiding intake vorderingen w erknemers door UW V

05-12-2018
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-03-2021
10

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Daarvan is geen sprake.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

05-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

05-12-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Daarvan is geen sprake.

05-12-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Indien sprake zou zijn van bedrijfsmiddelen, is de fiscus bevoorrecht op de
opbrengst hiervan voor zover het bodemzaken betreft.

05-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

05-12-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van voorraad is geen sprake. Ten tijde van de surseanceverlening w as sprake
van één opdracht van een landelijke sportvereniging voor de exploitatie van
marketingactiviteiten, w aaronder (kortings)passen voor de leden. Aan deze
opdracht w as evenw el nog geen uitvoering gegeven.

05-12-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek/inventarisatie voorraden / onderhanden w erk

3.8 Andere activa
Beschrijving
teruggaaf Eneco

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 327,40

banksaldo

€ 3.254,61

totaal

€ 3.582,01

Toelichting andere activa

€ 0,00

05-12-2018
1

Toelichting andere activa
Het saldo op de lopende bankrekening van gefailleerde is op verzoek van de
curator overgemaakt naar de boedelrekening.
Volgens de administratie van gefailleerde per datum faillietverklaring is sprake
van vorderingen uit hoofde van rekening-courant op de bestuurders ad in
totaal € 35.080,96 alsmede een vordering van € 45.000. De curator heeft (het
ontstaan van) deze vorderingen in onderzoek genomen.

05-12-2018
1

Verslag 2:
In afgelopen verslagperiode is gebleken dat de boedel recht heeft op een
teruggaaf van vooruitbetaalde voorschotten voor energielevering. Deze
teruggaaf van € 327,40 is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

05-03-2019
2

Voorts is gebleken dat gefailleerde aan de voormalig bestuurder een bedrag
van € 5.000,00 heeft geleend. De curator heeft de voormalig bestuurder
verzocht over te gaan tot betaling van dit bedrag.
Verslag 3:
De voormalig bestuurder is niet overgegaan tot betaling van de lening van €
5.000,00 en heeft daartegen verw eer gevoerd. De curator heeft een en ander
in beraad genomen.

04-06-2019
3

Op de bankrekening van gefailleerde stond nog een creditbedrag ad in totaal €
995,81. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.
Verslag 4:
De curator is een incassotraject gestart voor de openstaande lening van €
5.000,00. Dat heeft ertoe geleid dat de lening is integraal terugbetaald. Na
aftrek van de kosten van het incassotraject is de boedel een bedrag van €
4.890,18 tegemoet gekomen.

04-09-2019
4

Verslag 6:
ABN AMRO Bank N.V. heeft in december nog een bedrag ad € 1.869,25
overgemaakt terzake creditsaldo dat nog aanw ezig w as op de betaalrekening
van gefailleerde.

04-03-2020
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
- onderzoek/inventarisatie overige activa

05-12-2018
1

Verslag 4:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-09-2019
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vordering op derde

€ 479,16

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Bonusaanspraken verkoop dranken
totaal

€ 479,16

Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder is sprake van één debiteur van € 479,16. De curator
heeft deze debiteur aangeschreven met het verzoek over te gaan tot betaling.

05-12-2018
1

Verslag 2:
De debiteur heeft niet gereageerd op het verzoek tot betaling en is door de
curator aangemaand.

05-03-2019
2

Verslag 3:
De curator is gebleken dat de openstaande vordering reeds vóór faillissement
is voldaan. De kw estie is afgehandeld.

04-06-2019
3

Verslag 10:
Gebleken is dat gefailleerde mogelijk nog aanspraak heeft op een
bonusuitkering in verband met de verkoop van dranken. Dit w ordt momenteel
onderzocht.

04-03-2021
10

Verslag 11:
Het onderzoek is lopende. De curator streeft ernaar in de komende
verslagperiode deze kw estie af te ronden en tot afw ikkeling van het
faillissement over te gaan.

04-06-2021
11

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- inventarisatie en aanschrijven debiteur

05-12-2018
1

Verslag 2:
- voortzetten incasso

05-03-2019
2

Verslag 3:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-06-2019
3

Verslag 10:
Onderzoek bonusuitkering.

04-03-2021
10

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

05-12-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De curator is niet gebleken van een bancaire vordering.

5.2 Leasecontracten
Ten tijde van de faillietverklaring w as sprake van tw ee financial
leasecontracten ter zake de personenauto's van de bestuurders. Na
onderzoek bleek dat voortzetting c.q. inlossing niet in het belang van de
boedel w as. De auto's zijn ingeleverd bij de leasemaatschappij. De
leasemaatschappij heeft aangekondigd de voertuigen te verkopen via een
veiling. De curator zal deze veiling monitoren.

05-12-2018
1

Verslag 2:
De leasemaatschappij heeft laten w eten dat de voertuigen zijn verkocht en
heeft haar restantvordering ingediend ter verificatie. De w erkzaamheden ter
zake zijn afgerond.

05-03-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Hiervan is volgens de bestuurder geen sprake. De curator is hier evenmin van
gebleken.

05-12-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is volgens de bestuurder geen sprake. De curator is hier evenmin van
gebleken.

05-12-2018
1

5.6 Retentierechten
Hiervan is volgens de bestuurder geen sprake. De curator is hier evenmin van
gebleken.

05-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
Hiervan is volgens de bestuurder geen sprake. De curator is hier evenmin van
gebleken.

05-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-12-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- onderzoek/inventarisatie rechten van derden

05-12-2018
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-03-2021
10

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Daarvan is geen sprake; de bedrijfsactiviteiten zijn vóór de faillietverklaring
gestaakt.

05-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

05-12-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Hiervan is geen sprake.

05-12-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-12-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

05-12-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-12-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

05-12-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit w ordt onderzocht. De bestuurder heeft de fysieke administratie aan de
curator overhandigd. In opdracht van de curator heeft een externe deskundige
de digitale data veiliggesteld.

05-12-2018
1

Verslag 2:
Het onderzoek is gaande.

05-03-2019
2

Verslag 3:
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

04-06-2019
3

Verslag 4:
Het onderzoek is gaande.

04-09-2019
4

Verslag 5:
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de boekhoudplicht niet is
nageleefd.

04-12-2019
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het Handelsregister blijkt het volgende:
- boekjaar 2014/2015: gedeponeerd op 31 januari 2017
- boekjaar 2016: niet gedeponeerd

05-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Daarvan is geen sprake. Deze verklaring is ook niet vereist nu gefailleerde valt
binnen de door de w et gestelde grenzen van artikel 2:396 lid 1 BW en is
vrijgesteld van accountantscontrole.

05-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nu met de volstorting van de aandelen slechts € 1,00 is gemoeid, zullen deze
w erkzaamheden uit kostentechnisch oogpunt achterw ege blijven.

05-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit w ordt onderzocht.

Toelichting
Verslag 2:
Het onderzoek is gaande.

Toelichting
Verslag 3:
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 4:
Het onderzoek is gaande.
Ja

05-12-2018
1

05-03-2019
2

04-06-2019
3

04-09-2019
4

04-12-2019
5

Toelichting
Verslag 5:
Aangezien de boekhoud- en deponeringsplicht niet is nageleefd is sprake van
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur in de zin van artikel
2:248 BW . De curator heeft de bestuurder en voormalig bestuurder hierover
aangeschreven met het verzoek hun visies over de oorzaak of oorzaken van
het faillissement te verstrekken. Deze visies zijn ontvangen. De curator
beraadt zich op vervolgstappen.
Ja

04-03-2020
6

Toelichting
Verslag 6:
De curator beraadt zich vooralsnog op vervolgstappen.
Ja

04-06-2020
7

Toelichting
Verslag 7:
De curator heeft de (voormalig) bestuurders op grond van artikel 2:248 en 2:9
BW aansprakelijk gesteld een aangekondigd rechtsmaatregelen te treffen. De
curator is in afw achting van een reactie op de aansprakelijkheidstelling.

Toelichting
Verslag 8:
De voormalig bestuurder en bestuurder hebben beiden een advocaat in de arm
genomen. De curator is in overleg met de advocaten over de
aansprakelijkheidstelling en onderzoekt of een minnelijke regeling tot de
mogelijkheden behoort. Indien dat niet het geval is, dan zal de curator de
(voormalig) bestuurders in rechte te betrekken.

Toelichting
De curator enerzijds en (de advocaten van) de voormalig bestuurder en
bestuurder anderzijds zijn nog steeds in overleg met elkaar over een mogelijke
minnelijke regeling.

04-09-2020
8

04-12-2020
9

Ja

04-03-2021
10

Toelichting
De curator enerzijds en (de advocaten van) de voormalig bestuurder en
bestuurder anderzijds hebben met toestemming van de rechter-commissaris
een minnelijke regeling bereikt ter zake de afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek. De voormalig bestuurder en bestuurder hebben
een bedrag van € 30.000,00 voldaan in het kader van deze regeling. Dit
bedrag is inmiddels ontvangen op de boedelrekening. Voorts hebben zij
toegezegd de w erkzaamheden te verrichten om de bonusuitkering te
onderzoeken (zie onderdeel 4).

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit w ordt onderzocht.

Toelichting
Verslag 2:
Het onderzoek is gaande.

Toelichting
Verslag 3:
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.
In onderzoek

05-12-2018
1

05-03-2019
2

04-06-2019
3

04-09-2019
4

Toelichting
Verslag 4:
Het onderzoek is gaande.
Nee
Toelichting
Verslag 5:
Van paulianeus handelen is (thans) niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

04-12-2019
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In het rechtmatigheidsonderzoek zal de curator de naleving van de
administratie- en deponeringsplicht beoordelen, evenals de hiervoor gemelde
punten onder 7.5 en 7.6 ter zake mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen.

05-12-2018
1

Verslag 2:
Het onderzoek is gaande.

05-03-2019
2

Verslag 3:
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

04-06-2019
3

Verslag 4:
Het onderzoek is gaande.

04-09-2019
4

Verslag 5:
De w erkzaamheden in het rechtmatigheidsonderzoek spitsen zich toe op het
onderzoek naar onbehoorlijk bestuur in combinatie met het
oorzakenonderzoek.

04-12-2019
5

Verslag 6:
Dit is ongew ijzigd.

04-03-2020
6

Verw ezen w ordt naar het gestelde sub 7.5 en 7.8.

04-03-2021
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie ingenomen, de digitale administratie veilig
laten stellen en onderzoek gedaan naar de deponering van de jaarrekeningen,
de goedkeuringsverklaring van de accountant en de volstorting van de
aandelen. De overige punten zullen nog (verder) w orden onderzocht.

05-12-2018
1

Verslag 2:
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek

05-03-2019
2

Verslag 3:
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

04-06-2019
3

Verslag 4:
Het onderzoek is gaande.

04-09-2019
4

Verslag 5:
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

04-12-2019
5

Verslag 6:
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

04-03-2020
6

Verslag 7:
voortzetten rechtmatigheidsonderzoek

04-06-2020
7

Verslag 10:
De w erkzaamheden zijn afgerond, met dien verstande dat het onderzoek
omtrent de bonusuitkering zal w orden gemonitord. Dit w ordt in onderdeel 4
van dit verslag verder verantw oord.

04-03-2021
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-12-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.461,00

05-12-2018
1

Toelichting
De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:
Omzetbelasting: € 2.697,00
Loonbelasting: € 9.255,00
Vennootschapsbelasting: € 2.639,00
Motorrijtuigenbelasting: € 870,00
€ 39.799,00

05-03-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:
- omzetbelasting € 26.297,00
- loonbelasting € 9.993,00 (inclusief € 16,00 kosten)
- vennootschapsbelasting € 2.639,00
- motorrijtuigbelasting € 870,00
€ 43.496,00

04-06-2019
3

Toelichting
De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:
- omzetbelasting € 29.967,00
- loonbelasting € 9.993,00 (inclusief € 16,00 kosten)
- vennootschapsbelasting € 2.639,00
- motorrijtuigbelasting € 870,00
€ 43.469,00

04-03-2020
6

Toelichting
De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:
- omzetbelasting € 29.967,00
- loonbelasting € 9.993,00 (inclusief € 16,00 kosten)
- vennootschapsbelasting € 2.639,00
- motorrijtuigbelasting € 870,00
€ 62.242,00

04-03-2021
10

Toelichting
Na het uitvoeren van een boekenonderzoek heeft de fiscus de volgende
vorderingen ingediend:
- omzetbelasting € 59.130,00
- loonbelasting € 538,00 (inclusief € 16,00 kosten)
- vennootschapsbelasting € 2.139,00
- motorrijtuigbelasting € 435,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft vooralsnog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

05-12-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet van toepassing.

05-12-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De volgens de administratie van gefailleerde openstaande crediteuren zijn
door de curator aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen
(voor zover dat al niet tijdens de surseanceperiode heeft plaatsgevonden). In
het volgende verslag zal een opgave w orden gegeven van het aantal
crediteuren dat concurrente vorderingen heeft ingediend.
16

05-12-2018
1

05-03-2019
2

Toelichting
Per 1 maart 2019 hebben 16 crediteuren concurrente vorderingen ter
verificatie ingediend.
18

04-06-2019
3

Toelichting
Per 2 juni 2019 hebben 18 crediteuren concurrente vorderingen ter verificatie
ingediend.
19

04-12-2019
5

Toelichting
Per 2 december 2019 hebben 19 crediteuren concurrente vorderingen ter
verificatie ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Per datum faillietverklaring beliep het saldo van de openstaande
handelscrediteuren volgens de administratie van gefailleerde € 39.251,09. In
het volgende verslag zal een opgave w orden gegeven van de ingediende
vorderingen.
€ 78.037,76

05-12-2018
1

05-03-2019
2

Toelichting
Per 1 maart 2019 is in totaal een bedrag van € 78.037,76 aan concurrente
vorderingen ter verificatie ingediend.
€ 107.377,86

04-06-2019
3

Toelichting
Per 2 juni 2019 is in totaal een bedrag van € 107.377,86 aan concurrente
vorderingen ter verificatie ingediend.
€ 109.526,04

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

04-12-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

05-12-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- inventarisatie en aanschrijven crediteuren.

05-12-2018
1

- controleren vorderingen.

04-03-2021
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-12-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-12-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-12-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
- onderzoek/inventarisatie eventuele procedures

05-12-2018
1

- de w erkzaamheden zijn afgerond.

04-03-2021
10

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt c.q.
voortgezet:
- onderzoek premierestitutie verzekeringen

05-12-2018
1

- onderzoek oorzaak faillissement
- onderzoek vorderingen op bestuurders
- incasso debiteur
- monitoren veiling leasevoertuigen
- rechtmatigheidsonderzoek
- inventarisatie crediteuren
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt c.q.
voortgezet:
- onderzoek oorzaak faillissement
- incasso lening voormalig bestuurder
- incasso debiteur
- rechtmatigheidsonderzoek
- inventarisatie crediteuren

05-03-2019
2

Verslag 3:
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden voortgezet:
- onderzoek oorzaak faillissement
- incasso lening voormalig bestuurder
- rechtmatigheidsonderzoek
- inventarisatie crediteuren

04-06-2019
3

Verslag 4:
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden voortgezet:
- onderzoek oorzaak faillissement
- rechtmatigheidsonderzoek
- inventarisatie crediteuren

04-09-2019
4

Verslag 5:
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

04-12-2019
5

Verslag 6:
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

04-03-2020
6

Verslag 7:
De w erkzaamheden in het rechtmatigheidsonderzoek en het inventariseren
van de crediteuren w orden voortgezet.

04-06-2020
7

Verslag 10:
De curator doet onderzoek naar een mogelijke bonusuitkering. Indien dit
onderzoek is afgerond, lijkt het faillissement gereed te zijn voor afw ikkeling.
Het is nu nog niet duidelijk w anneer dat zal zijn.

04-03-2021
10

Verslag 11:
De curator streeft ernaar zijn w erkzaamheden in de komende verslagperiode
af te ronden, zodat de afw ikkeling van het faillissement kan w orden ingezet.

04-06-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

10.3 Indiening volgend verslag

05-12-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
4-9-2021

04-06-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
zie hiervoor onder 10.1

Bijlagen
Bijlagen

05-12-2018
1

