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

10
01-09-2022
F.09/20/127
NL:TZ:0000139029:F001
21-04-2020

R-C
Curator

mr. R.G.C. Veneman
mr R. Mons

Algemene gegevens
Naam onderneming
Kenniscentrum Tama Alphen B.V.

20-05-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met Kenniscentrum Tama Alphen B.V., mede
handelend onder de naam Tama Online, statutair gevestigd te Hazersw oude,
kantoorhoudende te (2547 LN) 's-Gravenhage aan de Hoogkarspelstraat 4.

20-05-2020
1

Activiteiten onderneming
In het Handelsregister is hierover het volgende opgenomen:
"Het (doen) verlenen van diensten zow el alleen als samen met anderen, w aar
ook ter w ereld, op het gebied van talentontw ikkeling, onderw ijs en educatie
en consultancy, online inburgeringscursus "blended NT onderw ijs"."

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 8.704.837,00

€ 58.551,00

€ 819.478,00

2016

€ 2.009.837,00

€ 7.542,00

€ 295.238,00

2019

€ 1.947.440,00

€ -15.393,00

€ 190.752,00

2017

€ 5.001.746,00

€ 26.458,00

€ 772.214,00

Toelichting financiële gegevens

20-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens van gefailleerde zijn afkomstig uit de (concept)
jaarstukken of boekhoudkundige gegevens.

20-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

20-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

20-05-2020
1

€ 0,00

19-08-2020
2

€ 2.515,31

19-11-2020
3

Toelichting
Het saldo is opgebouw d uit een betaling van de leasemaatschappij, nu met de
veilingopbrengst van het leasevoertuig de schuld van de leasemaatschappij
volledig kon w orden voldaan en het surplus aan de boedel is toegekomen.

€ 2.515,31

19-02-2021
4

€ 2.767,27

19-05-2021
5

Toelichting
In afgelopen periode is de veilingopbrengst van de activaverkoop ontvangen
en afgerekend met de zekerheidsgerechtigde.

€ 2.751,37

19-08-2021
6

Toelichting
In de verslagperiode is er vanaf de garantstellingsrekening een bedrag inzake
uitbetaling honorarium uit de garantstelling binnengekomen op de
boedelrekening. Dit bedrag is vervolgens overgemaakt naar de
kantoorrekening. Het saldo op de boedelrekening is afgenomen met de per
kw artaal in rekening gebrachte bankkosten.

€ 2.735,47

23-11-2021
7

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening is afgenomen met de per kw artaal in rekening
gebrachte bankkosten.

€ 2.719,57
Toelichting

01-03-2022
8

In deze verslagperiode is het saldo op de boedelrekening afgenomen met de
per kw artaal in rekening gebrachte bankkosten.

€ 2.719,57

01-06-2022
9

Toelichting
In deze verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden.

€ 2.719,57

01-09-2022
10

Toelichting
In deze verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Verslagperiode
van
21-4-2020

20-05-2020
1

t/m
20-5-2020
van
21-5-2020

19-08-2020
2

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020

19-11-2020
3

t/m
19-11-2020
van
20-11-2020

19-02-2021
4

t/m
18-2-2021
van
19-2-2021

19-05-2021
5

t/m
18-5-2021
van
19-5-2021

19-08-2021
6

t/m
18-8-2021
van
19-8-2021
t/m
18-11-2021

23-11-2021
7

van
19-11-2021

01-03-2022
8

t/m
28-2-2022
van
1-3-2022

01-06-2022
9

t/m
31-5-2022
van
1-6-2022

01-09-2022
10

t/m
31-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

44 uur 57 min

2

57 uur 28 min

3

41 uur 2 min

4

39 uur 35 min

5

66 uur 11 min

6

79 uur 56 min

7

20 uur 10 min

8

35 uur 33 min

9

6 uur 34 min

10

25 uur 48 min

totaal

417 uur 14 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor
faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van
informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementsw et. De curator
staat niet in voor de volledigheid, juistheid en deugdelijkheid van de aan hem
aangeleverde informatie. Derhalve kunnen aan het verslag geen rechten
w orden ontleend.

20-05-2020
1

De navolgende uren zijn in de verslagperiode besteed:
mr. R. Mons: 30:12 uur;
mr. P. Frölich: 10:24 uur;
Insolventieafdeling: 16:45 uur.

19-08-2020
2

Tot en met 19-8-2020 zijn de navolgende uren besteed:
mr. R. Mons: 71:00 uur;
mr. P. Frölich: 10:24 uur;
Insolventieafdeling: 21:25 uur.
In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor
faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van
informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementsw et. De curator
staat niet in voor de volledigheid, juistheid en deugdelijkheid van de aan hem
aangeleverde informatie. Derhalve kunnen aan het verslag geen rechten
w orden ontleend.
De navolgende uren zijn in de verslagperiode besteed:
mr. R. Mons: 12:30 uur;
mr. P. Frölich: 26:43 uur;
mr. W . van Meegdenburg: 0;12 uur;
Insolventieafdeling: 1:37 uur;

19-11-2020
3

Tot en met 19 november 2020 zijn de verslagperiode besteed:
mr. R. Mons: 83:30 uur;
mr. P. Frölich: 37:07 uur;
mr. W . van Meegdenburg: 0:12 uur;
Insolventieafdeling: 23:02 uur.
In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor
faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van
informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementsw et. De curator
staat niet in voor de volledigheid, juistheid en deugdelijkheid van de aan hem
aangeleverde informatie. Derhalve kunnen aan het verslag geen rechten
w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 4 januari 2016. Enig
aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is TAMA Holding B.V., een
vennootschap w aarvan mevrouw L. Tebi enig aandeelhouder en bestuurder
van is.

20-05-2020
1

De bedrijfsactiviteiten bestonden naar zeggen van haar bestuurder uit het
exploiteren van een taalschool onder de naam Tama Online. Dat w erd gedaan
in een samenw erkingsverband met een andere vennootschap, DigitalEdu B.V.
DigitalEdu B.V. verzorgde de administratie, w as verantw oordelijk voor de
marketing en beheerde de ICT-omgeving voor de cursisten. Gefailleerde droeg
zorg voor de inhoud en kw aliteit van het onderw ijs. Daarnaast w erden
w erknemers van de afgelopen jaar gefailleerde Samen Naar W erk Academie
B.V. (F.09/19/77) ingezet als supportteam van cursisten van Tama Online.

1.2 Lopende procedures
Een voormalig w erknemer van gefailleerde heeft gefailleerde gedagvaard
teneinde betaling van achterstallig loon af te dw ingen. Verw ezen w ordt naar
onderdeel 9 van dit verslag.

20-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten. De
verzekeraar is aangeschreven over het faillissement van gefailleerde.

20-05-2020
1

Alle gebruikelijke bedrijfsverzekeringen zijn inmiddels geroyeerd.

19-08-2020
2

1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfspand
aan de Briljantstraat 62A te Alphen aan den Rijn. De huurovereenkomst is met
machtiging van de rechter-commissaris opgezegd tegen de rechtens kortst
mogelijke opzegtermijn. De curator heeft de verhuurder uitgenodigd tot het
indienen van zijn vordering (ter verificatie).

20-05-2020
1

Het bedrijfspand is inmiddels opgeleverd aan de verhuurder. De vordering van
de verhuurder is inmiddels ingediend.

19-08-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de bestuurder zijn de financiële problemen van gefailleerde
medio 2018 ontstaan toen Blik op W erk (hierna: "BoW ") de benodigde
certificering van Tama Online heeft ingetrokken. Die beslissing is kort daarna
gedeeltelijk teruggedraaid, maar Tama Online kon niet meer dezelfde
onderw ijsstructuur hanteren ter aanbieding van taalcursussen. Volgens de
bestuurder heeft dit tot een substantiële daling van het aantal cursisten
geleid.

20-05-2020
1

In 2019 hebben gefailleerde en DigitalEdu B.V. geprobeerd een oplossing te
vinden om meer cursisten ana te trekken, maar dat is niet gelukt. Daarnaast
konden partijen het ook niet eens w orden op organisatorische en financiële
punten, aldus de bestuurder.
Begin 2020 heeft Blik op W erk alsnog de certificering van Tama Online
ingetrokken, w aardoor de samenw erkingsovereenkomst met DigitalEdu B.V.
ten einde is gekomen.
Tussen gefailleerde en DigitalEdu B.V. is voorts een geschil ontstaan over de
vraag of en, zo ja, w elk bedrag verschuldigd tussen partijen zou zijn. De
bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat dit geschil en de opgelopen
schuldenlast van gefailleerde er geen andere mogelijkheid dan het doen van
eigen aangifte van het faillissement.
De curator zal onderzoek doen naar de oorzaak of oorzaken van het
faillissement, mede in samenhang met het onderdeel 7 van dit verslag.
Het oorzakenonderzoek zal in onderdeel 7.8 w orden verantw oord.

01-03-2022
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

20-05-2020
1

Toelichting
Er zijn geen personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

20-05-2020
1

Toelichting
In 2019 w aren er volgens de bestuurder 13 personeelsleden in dienst. Deze
zijn in 2019 en 2020 geleidelijk uit dienst getreden. De arbeidsovereenkomst
van het laatste uit dienst getreden personeelslid is eind januari 2020 niet
verlengd. Dit personeelslid heeft inmiddels een vordering ter verificatie
ingediend. De curator neemt de vordering in onderzoek en heeft UW V
ingeschakeld voor de overname van een deel van deze vordering.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft UW V ingeschakeld voor het deel van de onbetaalde
loonvordering dat mogelijk onder de loongarantieregeling valt. Overige
w erkzaamheden lijken er vooralsnog niet te bestaan.

20-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Hiervan is geen sprake.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

20-05-2020
1

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

20-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

kantoorinventaris

€ 504,57

€ 251,65

totaal

€ 504,57

€ 251,65

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een sobere kantoorinventaris aangetroffen. In overleg met de
pandhouder w ordt onderzocht of de inventaris te gelde kan w orden gemaakt.

20-05-2020
1

De kantoorinventaris is achtergebleven in het bedrijfspand en zal niet te gelde
w orden gemaakt. Verder is w el nog apparatuur aangetroffen. De curator is met
de pandhouder in overleg op w elke w ijze dit moet w orden afgew ikkeld.

19-08-2020
2

De curator heeft in overleg met de pandhouder afgesproken dat de
aangetroffen bedrijfsmiddelen w orden verkocht via een openbare
internetveiling.

19-11-2020
3

De veiling heeft plaatsgevonden. De financiële afrekening zal binnenkort
plaatsvinden.

19-02-2021
4

De financiële afrekening heeft inmiddels plaatsgevonden, ook met de
pandhouder. De bruto opbrengst (dus opbrengst inclusief btw ) bedroeg €
504,57. Na aftrek van de veilingkosten is de opbrengst pondspondsgew ijs
verdeeld tussen de boedel en Rabobank.

19-05-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus is bevoorrecht op de eventuele opbrengst van bodemzaken.

20-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
onderzoek en eventuele verkoop inventaris
overleg pandhouder
De w erkzaamheden zijn afgerond.

19-05-2021
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

20-05-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van voorraad of onderhanden w erk is de curator niet gebleken.

20-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

20-05-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator is vooralsnog niet van andere activa gebleken.

20-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
20-05-2020
1

onderzoek naar andere activa
De w erkzaamheden zijn afgerond.

19-02-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurenportefeuille

€ 493.409,78

totaal

€ 493.409,78

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Naar opgave van de bestuurder is sprake van een omvangrijke
debiteurenportefeuille, w aarbij het merendeel van de portefeuille ziet op een
vordering op DigitalEdu B.V. De curator neemt deze vordering en de andere
vorderingen in onderzoek en zal in overleg met de pandhouder zonodig de
incasso hiervan ter hand nemen.

20-05-2020
1

De curator heeft in overleg met de pandhouder een van de debiteuren
aangeschreven met het verzoek over te gaan tot betaling. Daarop is tot op
heden nog geen reactie gekomen. Ten aanzien van DigitalEdu B.V. heeft de
debiteur te kennen gegeven dat er geen vordering op haar bestaat. De curator
heeft deze reactie in behandeling genomen.

19-08-2020
2

De reactie van DigitalEdu B.V. is betrokken in het rechtmatigheidsonderzoek,
nu de curator (ook) onderzoekt of sprake is van onregelmatigheden w aar
DigitalEdu B.V. voor kan w orden aangesproken.

19-11-2020
3

Van de andere debiteur is nog steeds geen reactie ontvangen. De curator
beraadt zich op vervolgstappen.
De debiteurenincasso w ordt voortgezet. Voor de vordering op DigitalEdu B.V.
w ordt ook verw ezen naar onderdeel 8.6 van dit verslag.

19-02-2021
4

In de afgelopen periode heeft de curator gecorrespondeerd met de
gemachtigde van de andere debiteur, w aarvan de vordering circa € 22.000,00
bedraagt. De curator heeft naar aanleiding van de gevoerde correspondentie
zijn standpunt gehandhaafd en betaling aan de debiteur verzocht. Aan dat
verzoek is (nog) geen gehoor gegeven.

19-05-2021
5

Rabobank heeft inmiddels aangegeven afstand te doen van haar pandrecht ter
zake deze vordering.
In de afgelopen verslagperiode is door de debiteur, w aarvan de vordering circa
€ 22.000,00 bedraagt, nog geen gehoor gegeven aan het verzoek tot betaling.

19-08-2021
6

Ook in deze afgelopen verslagperiode is door de debiteur, w aarvan de
vordering circa € 22.000,00 bedraagt, nog geen gehoor gegeven aan het
verzoek tot betaling. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de
activiteiten tot het verkrijgen van een reactie voortgezet en zal dit de komende
verslagperiode ook doen.

23-11-2021
7

Door de curator zijn de activiteiten tot het verkrijgen van een reactie van de
debiteur, w aarvan de vordering circa € 22.000,00 bedraagt, voortgezet.
Inmiddels heeft de rechter-commissaris machtiging verleend om de debiteur in
rechte te betrekken. De curator zal met deze w erkzaamheden komende
verslagperiode starten.

01-03-2022
8

De w erkzaamheden van de curator tot het verkrijgen van een reactie van de
debiteur, w aarvan de vordering circa € 22.000,00 bedraagt is in deze
verslagperiode voortgezet. De procedure heeft geleid tot een verstekvonnis
van de kantonrechter, w aarbij de vordering van de curator is toegew ezen.

01-06-2022
9

In vervolg hierop is er nader verhaalsonderzoek verricht naar de debiteur in
kw estie. Hieruit is gebleken dat de debiteur geen verhaal biedt voor de
vordering. Om deze reden is door de curator besloten niet over te gaan tot
executie van het verstekvonnis.
De kw estie met debiteur DigitalEdu B.V. is nog lopende.
De situatie is ongew ijzigd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

01-09-2022
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren
onderzoek en incasso vorderingen
overleg pandhouder

voortzetten incassow erkzaamheden

20-05-2020
1

19-05-2021
5

Idem.

19-08-2021
6

Idem.

23-11-2021
7

voeren van een procedure
voortzetten incassow erkzaamheden
Voortzetten onderzoek debiteur DigitalEdu.

01-03-2022
8

01-06-2022
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 5.850,20

20-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Uit hoofde van een rekening courant-vordering heeft huisbankier Rabobank
een vordering ingediend van € 5.850,20 ter verificatie.

€ 3.399,83

19-02-2021
4

Toelichting vordering van bank(en)
De rekening-courantvordering van de Rabobank is verminderd als gevolg van
bijschrijvingen op de rekening-courant.

€ 3.222,60

19-05-2021
5

Toelichting vordering van bank(en)
De rekening-courantvordering van de Rabobank is verminderd met de
afrekening van de veiling ad € 177,23.

€ 3.222,60
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de Rabobank is in de afgelopen verslagperiode niet
gew ijzigd.

19-08-2021
6

€ 3.222,60

01-03-2022
8

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een leaseovereenkomst ter zake één voertuig. Dit voertuig
bevindt zich momenteel in depot bij de politie. De curator heeft de
leasemaatschappij voorzien van de benodigde informatie teneinde het voertuig
retour te krijgen, nu de ontbinding van de overeenkomst is ingeroepen. De
curator en de leasemaatschappij zijn in overleg over de afw ikkeling van de
leaseovereenkomst.

20-05-2020
1

De curator heeft de leasemaatschappij de gegevens verschaft met betrekking
tot de locatie van het voertuig. De curator heeft met de leasemaatschappij
afgesproken dat zij nog op de hoogte w ordt gehouden van de ontw ikkelingen.

19-08-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is een surplus van de veilingopbrengst van het
leasevoertuig ad € 2.515,31 overgemaakt op de boedelrekening. De kw estie is
hiermee afgehandeld.

19-11-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft pandrechten op inventaris en vorderingen op derden
ingeroepen. De curator heeft met Rabobank afgesproken dat de boedel de
inspanningen zal verrichten ter verkoop van de inventaris c.q. incasso van de
vorderingen tegen een boedelbijdrage van 15% exclusief BTW . Ten aanzien
van de vordering van Rabobank geldt voorts dat hoofdelijke aansprakelijkheid
geldt voor tw ee andere vennootschappen en de bestuurder.

20-05-2020
1

Het pandrecht ten aanzien van de inventaris is uitgew onnen. Met Rabobank is
hierover afgerekend. Rabobank heeft voorts aangegeven het pandrecht ten
aanzien van de vordering van € 22.000,00 te laten gaan, maar vastgehouden
aan de vordering op DigitalEdu B.V. (zie onderdeel 4.1).

19-08-2021
6

5.4 Separatistenpositie
Rabobank neemt met haar pandrecht een separatistenpositie in.

20-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Volgens bestuurder is er geen sprake van eigendomsvoorbehoud. De curator is
hiervan evenmin gebleken.

20-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Volgens bestuurder is er geen sprake van retentierechten. De curator is
hiervan evenmin gebleken.

5.7 Reclamerechten

20-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Volgens bestuurder is er geen sprake van reclamerechten. De curator is
hiervan evenmin gebleken.

20-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

20-05-2020
1

Hiervan is vooralsnog geen sprake.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
overleg pandhouder
uitw inning zekerheden
afw ikkeling leaseovereenkomst

overleg pandhouder
uitw inning zekerheden

overleg pandhouder
uitw inning zekerheden
Idem.

20-05-2020
1

19-05-2021
5

19-08-2021
6

23-11-2021
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van het voortzetten van bedrijfsactiviteiten is geen sprake, nu deze reeds
sinds begin 2020 de facto zijn geëindigd.

20-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

20-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een eventuele doorstart is geen sprake, nu de bedrijfsactiviteiten reeds
zijn gestaakt.

20-05-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

20-05-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

20-05-2020
1

Niet van toepassing.

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

20-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft het grootste deel van de administratie en boekhouding
ontvangen. Dit zal w orden onderzocht.

20-05-2020
1

De curator is inmiddels in het bezit gesteld van de aanw ezige fysieke en
digitale administratie. De curator zal deze administratie op deugdelijkheid en
volledigheid onderzoeken.

19-08-2020
2

De curator heeft vastgesteld dat hij niet in het bezit is gesteld van alle fysieke
administratie van gefailleerde.

19-02-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit de Kamer van Koophandel blijkt dat:

20-05-2020
1

de jaarrekening over 2016 op 28 december 2017 is gedeponeerd,
mitsdien tijdig;
de jaarrekening over 2017 op 27 december 2018 is gedeponeerd,
mitsdien tijdig;
de jaarrekening over 2018 op 3 maart 2020 is gedeponeerd, mitsdien te
laat.
De curator zal de gevolgen van de te late deponering van de jaarrekening over
boekjaar 2018 in onderzoek nemen.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Deze verklaring is 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.

20-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de statuten bedraagt het bij oprichting geplaatste kapitaal € 100,00.
De curator zal onderzoeken of volstorting van de aandelen plaatsgevonden.

20-05-2020
1

Gelet op het financiële belang ten opzichte van de kosten van de
w erkzaamheden voor het onderzoek, zullen de w erkzaamheden achterw ege
blijven.

19-08-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

20-05-2020
1

Dit zal w orden onderzocht.

Ja

19-02-2021
4

Toelichting
W egens schending van de administratieplicht en deponeringsplicht (Zie 7.1 en
7.2) is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De gevolgen hiervan w orden,
in samenhang met het oorzakenonderzoek (onderdeel 1.5), nader onderzocht.

Ja

19-05-2021
5

Toelichting
Het onderzoek naar de gevolgen van kennelijk onbehoorlijk bestuur in
samenhang met het oorzakenonderzoek (onderdeel 1.5) is nog lopende.

Toelichting

19-08-2021
6

Idem.

Toelichting

23-11-2021
7

Idem.

Toelichting
De verdere gang van zaken omtrent onbehoorlijk bestuur zal in onderdeel 7.8
w orden verantw oord.

7.6 Paulianeus handelen

01-03-2022
8

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-05-2020
1

Toelichting
Dit zal w orden onderzocht.

In onderzoek

19-02-2021
4

Toelichting
Het onderzoek is gaande.

In onderzoek

19-05-2021
5

Toelichting
Het onderzoek is nog gaande.

In onderzoek

19-08-2021
6

Toelichting
Het onderzoek is nog gaande.

In onderzoek

23-11-2021
7

Toelichting
Idem.

In onderzoek
Toelichting
De verdere gang van zaken omtrent paulianeus handelen zal in onderdeel 7.8
w orden verantw oord.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

01-03-2022
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal zich toespitsen op de boekhoudplicht,
deponeringsplicht, stortingsplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen.

20-05-2020
1

Het onderzoek aangaande de in het eerste verslag genoemde punten is
gaande.

19-11-2020
3

Het onderzoek zal zich in de komende periode richten op de gevolgen van het
onbehoorlijk bestuur in samenhang met het oorzakenonderzoek, evenals op
eventueel paulianeus handelen.

19-02-2021
4

Het onderzoek zal zich ook in de komende periode richten op de gevolgen van
het onbehoorlijk bestuur in samenhang met het oorzakenonderzoek, evenals
op eventueel paulianeus handelen.

19-05-2021
5

Het onderzoek zal zich ook in de komende periode richten op de gevolgen van
het onbehoorlijk bestuur in samenhang met het oorzakenonderzoek, evenals
op eventueel paulianeus handelen.

19-08-2021
6

Idem.

23-11-2021
7

De curator heeft in deze verslagperiode een analyse gemaakt van het
oorzakenonderzoek (onderdeel 1.5) en het rechtmatigheidsonderzoek
(onderdeel 7). In deze analyse zijn ook de leerstukken van onbehoorlijk
bestuur en paulianeus handelen betrokken. Dat zal vanaf nu in onderdeel 7.7
nader w orden verantw oord.

01-03-2022
8

De curator zal de gemaakte analyse op korte termijn delen met de bij
gefailleerde betrokken personen delen zodat daarop kan w orden gereageerd.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aan alle betrokken partijen de
gemaakte analyse toegezonden. Deze partijen hebben daarop inmiddels
allemaal gereageerd. De curator beraadt zich op deze reacties en de eventuele
vervolgstappen.

01-06-2022
9

De curator heeft de reacties van de partijen bestudeert en daarop een
schriftelijke reactie gegeven. De curator heeft de partijen in de gelegenheid
gesteld om een laatste reactie daarop te geven.

01-09-2022
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De w erkzaamheden als hiervoor vermeld zullen w orden uitgevoerd in komende
verslagperiode(n).

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

20-05-2020
1

Toelichting

20-05-2020
1

Salaris curator: PM.

€ 1.288,11

19-08-2020
2

Toelichting
Salaris curator: PM;
Huur: € 1.288,11;

€ 1.288,11

19-02-2021
4

Toelichting
Salaris curator: PM;
Huur: € 1.288,11;

€ 1.288,11

19-05-2021
5

Toelichting
Salaris curator: PM;
Huur: € 1.288,11.

€ 1.362,36

19-08-2021
6

Toelichting
Salaris curator: PM;
Door kantoor voorgeschoten kosten: € 74,25;
Huur: € 1.288,11.

€ 1.362,36

23-11-2021
7

Toelichting
Salaris curator: PM;
Door kantoor voorgeschoten kosten: € 74,25;
Huur: € 1.288,11.

€ 2.302,99

01-03-2022
8

Toelichting
Salaris curator: PM;
Door kantoor voorgeschoten kosten: € 1.014,88;
Huur: € 1.288,11.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.946,00
Toelichting
De fiscus heeft inmiddels de navolgende vorderingen ingediend:
loonheffingen: € 12.630,00, vermeerderd met € 537,00 aan kosten;

20-05-2020
1

motorrijtuigenbelasting: € 229,00, vermeerderd met € 66,00 aan kosten;
vennootschapsbelasting: € 8467,00, vermeerderd met € 17,00 aan kosten.

€ 16.180,00

19-08-2020
2

Toelichting
De fiscale vordering ter zake van loonheffingen is verlaagd met een bedrag ad
€ 600,00 in verband met een tegemoetkoming loonkosten oudere w erknemers.
De volgende bedragen zijn thans open:
loonheffingen: € 7.167,00;
motorrijtuigenbelasting: € 463,00, vermeerderd met € 66,00 aan kosten;
vennootschapsbelasting: € 8.467,00, vermeerderd met € 17,00 aan kosten.

€ 56.038,00

19-02-2021
4

Toelichting
De fiscale vordering bestaat thans uit:
loonheffingen: € 9.605,00;
motorrijtuigenbelasting: € 827,00;
vennootschapsbelasting: € 45.238,00;
omzetbelasting: € 368,00.

€ 36.339,00

19-05-2021
5

Toelichting
De fiscale vordering bestaat thans uit:
loonheffingen: € 9.605,00;
motorrijtuigenbelasting: € 827,00;
vennootschapsbelasting: € 25.539,00;
omzetbelasting: € 368,00.

€ 36.339,00

19-08-2021
6

Toelichting
De fiscale vordering bestaat thans uit:
loonheffingen: € 9.605,00;
motorrijtuigenbelasting: € 827,00;
vennootschapsbelasting: € 25.539,00;
omzetbelasting: € 368,00.

€ 36.321,00
Toelichting
De fiscale vordering bestaat thans uit:
loonheffingen: € 9.587,00;
motorrijtuigenbelasting: € 827,00;
vennootschapsbelasting: € 25.539,00;
omzetbelasting: € 368,00.

23-11-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

20-05-2020
1

UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 3.024,80

19-08-2020
2

Toelichting
UW V heeft de navolgende vordering ingediend:
premievordering: € 492,63
loonvordering: € 2.532,17

€ 3.024,80

19-02-2021
4

Toelichting
Idem.

€ 3.024,80

19-05-2021
5

Toelichting
Idem.

€ 3.024,80

19-08-2021
6

Toelichting
Idem.

€ 3.024,80
Toelichting
Idem.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-11-2021
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

20-05-2020
1

Toelichting
De bekende concurrente crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun
vordering in te dienen. Tot op heden hebben 7 crediteuren hun vordering
ingediend.

8

19-08-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben 8 crediteuren hun vordering ingediend.

9

19-11-2020
3

Toelichting
Inmiddels hebben 9 crediteuren hun vordering ingediend.

10

19-02-2021
4

Toelichting
Zie toelichting onder 8.6

9

19-05-2021
5

Toelichting
Idem.

9

19-08-2021
6

Toelichting
Idem.

9

23-11-2021
7

Toelichting
Idem.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 26.641,59

20-05-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben hebben de crediteuren vorderingen ingediend tot een
bedrag ad € 26.641,59.

€ 26.927,66

19-08-2020
2

Toelichting
Concurrente crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een bedrag ad €
26.927,66.

€ 28.205,32

19-11-2020
3

Toelichting
Concurrente crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een bedrag ad €
28.205,32.

€ 269.307,76

19-02-2021
4

Toelichting
Tot op heden zijn vorderingen ingediend tot een bedrag van € 269.307,76.
Er zijn drie w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag. Ten eerste is met
de verkoopopbrengst van een leasevoertuig de initiële vordering van de
leasemaatschappij voldaan. Ten tw eede is een aanvullende vordering van €
292,00 ingediend ter verificatie. Dit maakt dat de door de curator voorlopig lijst
van erkende schuldeisers uitkomt op € 19.619,67.
Ten derde is in eerdere verslaglegging vermeld (onderdeel 4) dat een
vordering bestaat op DigitalEdu B.V. en dat DigitalEdu B.V. deze vordering
betw ist. DigitalEdu B.V. heeft op haar beurt een vordering van € 249.688,09
ingediend ter verificatie in het faillissement. Deze vordering w as nog niet
eerder vermeld in onderdeel 8. De curator erkent de vordering niet zodat deze
vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig betw iste schuldeisers.

€ 269.130,53

19-05-2021
5

Toelichting
Tot op heden zijn vorderingen ingediend tot een bedrag van € 269.307,76.
Er is één w ijziging ten opzichte van het vorige verslag. Met de
verkoopopbrengst van inventaris is de vordering van de Rabobank verminderd
met € 177,23. Dit maakt dat de voorlopige lijst van erkende schuldeisers
uitkomt op € 19.442,44. In de lijst van voorlopig betw iste schuldeisers heeft
geen w ijziging plaatsgevonden en bedraagt nog € 249.688,09.

€ 269.021,24

19-08-2021
6

Toelichting
Tot op heden zijn vorderingen ingediend tot een bedrag van € 269.021,24.
De vordering van W oonforte is verminderd met een bedrag van € 109,29, het
creditbedrag aan afrekening servicekosten. Dit maakt dat de voorlopige lijst
van erkende schuldeisers uitkomt op € 19.333,15. In de lijst van voorlopig
betw iste schuldeisers heeft geen w ijziging plaatsgevonden en bedraagt nog €
249.688,09.

€ 269.021,24
Toelichting

23-11-2021
7

Tot op heden zijn vorderingen ingediend tot een bedrag van € 269.021,24.
De voorlopige lijst van erkende schuldeisers komt uit op € 19.333,15. In de lijst
van voorlopig betw iste schuldeisers heeft geen w ijziging plaatsgevonden en
bedraagt nog € 249.688,09.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daarover valt in dit stadium nog niets te zeggen.

20-05-2020
1

Hierover valt in dit stadium nog niets te zeggen.

19-08-2021
6

Idem.

23-11-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
onderzoek crediteuren;
aanschrijven crediteuren;

20-05-2020
1

controleren crediteuren.

19-05-2021
5

controleren crediteuren.

19-08-2021
6

Idem.

23-11-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voormalig w erknemer (eiser) heeft een dagvaardingsprocedure bij de
kantonrechter gestart. Vanw ege redenen van privacy w ordt de naam niet
w eergegeven.

20-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Vordering tot betaling van achterstallig loon.

20-05-2020
1

9.3 Stand procedures
De procedure is vanw ege het faillissement van rechtsw ege geschorst.

20-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten, anders dan kennisname van deze
vordering (zie ook onderdeel 2 van dit verslag).

20-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt:

20-05-2020
1

onderzoek oorzaak faillissement;
onderzoek en verkoop activa;
onderzoek en incasso debiteuren;
afw ikkeling leaseovereenkomst;
overleg pandhouder inzake verkoop activa en incasso debiteuren;
rechtmatigheidsonderzoek;
inventarisatie crediteuren.
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden voortgezet:

19-11-2020
3

onderzoek oorzaak faillissement;
onderzoek en verkoop activa;
onderzoek en incasso debiteuren;
overleg pandhouder inzake verkoop activa en incasso debiteuren;
rechtmatigheidsonderzoek;
inventarisatie crediteuren.
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

19-02-2021
4

De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

19-05-2021

5
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden voortgezet:

19-08-2021
6

onderzoek oorzaak faillissement;
onderzoek en incasso debiteuren;
overleg pandhouder inzake verkoop activa en incasso debiteuren;
rechtmatigheidsonderzoek;
controleren crediteuren.
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden voortgezet:

23-11-2021
7

onderzoek oorzaak faillissement;
onderzoek en incasso debiteuren;
overleg pandhouder inzake verkoop activa en incasso debiteuren;
rechtmatigheidsonderzoek;
controleren crediteuren.
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden voortgezet:

01-03-2022
8

oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
procedure debiteur;
overleg pandhouder vordering DigitalEdu B.V.;
controleren crediteuren.
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden voortgezet:

01-06-2022
9

oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
overleg pandhouder vordering DigitalEdu B.V.;
controleren crediteuren.
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden voortgezet:

01-09-2022
10

oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
overleg pandhouder vordering DigitalEdu B.V.';
controleren crediteuren.

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

20-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
1-12-2022

01-09-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 1.4

20-05-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

