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R-C
Curator

mr. H.J. van Harten
mr A.W. van Meegdenburg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Company Safety B.V.

11-06-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Company Safety B.V., statutair gevestigd te Gouda
en aldaar kantoorhoudende aan de Keerkring 61, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61241733.

11-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Het aanbieden, geven en verzorgen van opleidingen, trainingen, cursussen en
w orkshops met name - doch niet uitsluitend - op het gebied van veiligheid, het
geven van alle voorkomende adviezen, begeleiding en ondersteuning, het - al
dan niet - op detacheringsbasis of uitzendbasis ter beschikking stellen van
arbeidskrachten, de in- en verkoop van - en de handel in beveiligingssystemen
en beveiligingsapparatuur.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 15.604,00

€ -707,00

€ 0,00

2015

€ 76.175,00

€ 13.089,00

€ 23.732,00

2016

€ 165.416,00

€ 29.940,00

€ 47.915,00

Toelichting financiële gegevens

11-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt alleen over de jaarrekeningen over boekjaren 2015 en
2016, w aaruit bovengenoemde cijfers afkomstig zijn. Latere jaarrekeningen
zouden niet beschikbaar zijn. De curator neemt een en ander in onderzoek.

11-06-2020
1

Cijfers van na 2016 blijken niet (goed) te zijn ge(re)produceerd vanw ege een
dispuut met de voormalige boekhouder van de vennootschap.

14-09-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

11-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 37,86

11-06-2020
1

€ 1.489,86

14-09-2020
2

€ 4.892,04

14-12-2020
3

€ 5.064,51

12-03-2021
4

Toelichting
Het boedelsaldo is vermeerderd met het door de curator ontvangen creditsaldo
van de bank.
€ 5.048,61
Toelichting
Deze verslagperiode is het boedelsaldo verminderd met kosten voor de
boedelrekening.

Verslagperiode

10-09-2021
6

Verslagperiode
van
3-6-2020

11-06-2020
1

t/m
12-6-2020
van
10-9-2020

14-12-2020
3

t/m
13-12-2020
van
14-12-2020

12-03-2021
4

t/m
11-3-2021
van
12-3-2021

11-06-2021
5

t/m
10-6-2021
van
11-6-2021

10-09-2021
6

t/m
9-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 30 min

2

14 uur 40 min

3

10 uur 36 min

4

4 uur 54 min

5

7 uur 0 min

6

5 uur 30 min

totaal

56 uur 10 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren tot en met 10 juni 2020:
mr. A.W . van Meegdenburg: 11:12 uur;
Insolventieafdeling: 2:18 uur.

11-06-2020
1

Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,staat
de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
(ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen
w orden ontleend.
Bestede uren tot en met 9 september 2020:
mr. A.W . van Meegdenburg: 24:36 uur;
mr. R. Mons: 0:36 uur
Insolventieafdeling: 3:28 uur.

14-09-2020
2

Bestede uren tot en met 13 december 2020: 39:16 uur.

14-12-2020
3

Bestede uren tot en met 11 maart 2021: 44:10 uur.

12-03-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is blijkens het Handelsregister opgericht bij akte van 8 augustus
2014. De heren Ester en Heeren houden via hun persoonlijke
vennootschappen ieder 50% van de aandelen en zijn tevens zelfstandig
bevoegd bestuurders van gefailleerde.

11-06-2020
1

De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde bestaan volgens de directie uit het
geven van cursussen op het gebied van EHBO en brandveiligheid en het
incidenteel leveren van daarmee verband houdende materialen (producten).

1.2 Lopende procedures
De curator heeft in onderzoek of sprake is van lopende procedures.

11-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft in onderzoek of sprake is van lopende bedrijfsverzekeringen
en zal deze zonodig opzeggen.

11-06-2020
1

1.4 Huur
De vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Keerkring 61 in Gouda. De
curator heeft de huurovereenkomst opgezegd tegen de rechtens eerst
mogelijke datum.

11-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de directie van gefailleerde w aren de resultaten al langere tijd
verlieslatend door dunne marges. Om deze reden zou zijn besloten om te
snijden in de kosten van gefailleerde, maar dat heeft uiteindelijk onvoldoende
mogen baten. De coronacrisis heeft een flinke impact op de omzet van
gefailleerde gehad, aldus de directie van gefailleerde. Hierop heeft de directie
eigen aangifte van het faillissement van gefailleerde gedaan.

11-06-2020
1

De curator zal onderzoek doen naar het oorzaak of de oorzaken van het
faillissement, mede in samenhang met het rechtmatigheidsonderzoek.
Aangezien de boekhouding van de vennootschap niet op orde is en daarom
ook de financiële resultaten niet of nauw elijks controleerbaar zijn, kan de
curator de door het bestuur opgegeven redenen van de oorzaak van het
faillissement lastig beoordelen. De curator zal het bestuur derhalve verzoeken
om hun standpunt(en) nader te onderbouw en.

14-09-2020
2

De curator heeft zijn onderzoek naar de oorza(a)k(en) van het faillissement
afgerond en is tot de conclusie gekomen dat de fiscale schulden uit het
verleden – en de w ijze w aarop deze zijn ontstaan en vervolgens niet zijn
afgelost – een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement van de
vennootschap. Deze schulden zijn namelijk ontstaan in 2018 en zijn het gevolg
van de w ijze w aarop het bestuur zijn eigen beloningsstructuur had ingericht.
De beloning van de bestuurders w erd namelijk via hun eenmanszaken aan de
vennootschap in rekening gebracht. Daarover w erd geen loonbelasting
afgedragen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot ambtshalve (en
naheffings)aanslagen voor de loonbelasting – en overigens ook de
omzetbelasting. Op deze fiscale schulden is vervolgens niet of nauw elijks
afgelost, terw ijl de onderneming w el gew oon door het bestuur w erd
voortgezet. Een groot deel van de overige crediteuren (w aaronder de
bestuurders zelf) w erd w el voldaan, terw ijl de belastingschulden w erden
genegeerd. De vennootschap w as derhalve reeds in 2018 technisch failliet. De
w ijze w aarop de fiscale schulden zijn ontstaan en hoe daar vervolgens mee
w erd omgegaan, leidt volgens de curator tevens tot de conclusie dat sprake is
van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. In dat kader w ordt verw ezen naar
onderdeel 7.5 van dit verslag.

11-06-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

11-06-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had geen personeel in loondienst, maar huurde personeel in,
voornamelijk zzp-ers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

11-06-2020
1

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het gestelde onder 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

11-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

11-06-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 1.452,00

totaal

€ 1.452,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Door ABN AMRO bank is een bedrag ad € 37,86 overgemaakt op de
faillissementsrekening terzake creditsaldo.

11-06-2020
1

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de goodw ill van de onderneming,
bestaande uit het klantenbestand, de handels- en domeinnaam, voor een
bedrag van € 1.452,00 (inclusief btw ) verkocht aan een branchegenoot. Voorts
heeft de curator bedongen dat de koper 10% van de door haar in relatie tot
het klantenbestand gerealiseerde omzetten over een periode van 12
maanden, aan de boedel zal afdragen.

14-09-2020
2

Voor w at betreft de overdracht van de klantgegevens, heeft de curator de
betreffende klanten verzocht om in te stemmen met voornoemde overdracht,
alvorens hij tot levering van deze gegevens is overgegaan.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er zijn geen andere w erkzaamheden meer te verrichten.

11-06-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vordering

€ 1.800,00

totaal

€ 1.800,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens het bestuur is er slechts een (aan een kredietverstrekker verpande)
vordering van € 1.800,00 aanw ezig. De curator zal onderzoek doen.

11-06-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- onderzoek naar verpande debiteurenvordering.

11-06-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

11-06-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Door ABN AMRO Bank N.V. is een bedrag ad € 37,86 overgemaakt. Dit w as het
creditsaldo dat op datum faillissement aanw ezig w as op de rekening van
gefailleerde. Van (overige) vorderingen van bankinstellingen is niet gebleken.

Toelichting vordering van bank(en)
Thans is gebleken dat het creditsaldo op de rekening van gefailleerde €
3.440,04 bedroeg.

14-12-2020
3

5.2 Leasecontracten
Daarvan is de curator niet gebleken.

11-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Daarvan is de curator niet gebleken.

5.4 Separatistenpositie

11-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Daarvan is de curator niet gebleken.

11-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Daarvan is de curator niet gebleken.

11-06-2020
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is de curator niet gebleken.

11-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is de curator niet gebleken.

11-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er lijken vooralsnog geen w erkzaamheden te verrichten.

11-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Daarvan is geen sprake.

11-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

11-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Daarvan is geen sprake.

11-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

11-06-2020
1

Inmiddels is duidelijk gew orden dat het bestuur niet aan zijn boekhoudplicht
heeft voldaan. De tot op heden aan de curator aangeleverde gegevens
verschaffen de curator geen duidelijk inzicht in de rechten en verplichtingen
van de vennootschap.

14-09-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

11-06-2020
1

De laatste gedeponeerde jaarrekening (2016) is op 19 juni 2018 gedeponeerd,
derhalve te laat. De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn niet gedeponeerd,
terw ijl daartoe al w el de verplichting bestond.

14-09-2020
2

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

11-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

11-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Op basis van het feit dat het bestuur niet aan de boekhoud- en
deponeringsverplichtingen heeft voldaan, heeft het zijn taak onbehoorlijk
vervuld en w ordt vermoed dat zulks een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Afhankelijk van de uitkomsten van het rechtmatigheids- en
oorzakenonderzoek, zal de curator hier de noodzakelijke consequenties aan
verbinden.
Ja

11-06-2020
1

14-09-2020
2

14-12-2020
3

Toelichting
De curator heeft het bestuur op de hoogte gesteld omtrent zijn standpunt(en)
met betrekking tot het kennelijk onbehoorlijk bestuur en heeft het bestuur
verzocht om daar op korte termijn op te reageren.

Toelichting
De curator heeft een reactie van het bestuur ontvangen omtrent zijn
standpunt(en) met betrekking tot het kennelijk onbehoorlijk bestuur en zal
deze reactie beoordelen.
Ja
Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek naar de oorza(a)k(en) van het faillissement
afgerond en is tot de conclusie gekomen dat de fiscale schulden uit het
verleden – en de w ijze w aarop deze zijn ontstaan en vervolgens niet zijn
afgelost – een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement van de
vennootschap. Deze schulden zijn namelijk ontstaan in 2018 en zijn het gevolg
van de w ijze w aarop het bestuur zijn eigen beloningsstructuur had ingericht.

12-03-2021
4

11-06-2021
5

De beloning van de bestuurders w erd namelijk via hun eenmanszaken aan de
vennootschap in rekening gebracht. Daarover w erd geen loonbelasting
afgedragen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot ambtshalve (en
naheffings)aanslagen voor de loonbelasting – en overigens ook de
omzetbelasting. Op deze fiscale schulden is vervolgens niet of nauw elijks
afgelost, terw ijl de onderneming w el gew oon door het bestuur w erd
voortgezet. Een groot deel van de overige crediteuren (w aaronder de
bestuurders zelf) w erd w el voldaan, terw ijl de belastingschulden w erden
genegeerd. De vennootschap w as derhalve reeds in 2018 technisch failliet. De
w ijze w aarop de fiscale schulden zijn ontstaan en hoe daar vervolgens mee
w erd omgegaan, leidt volgens de curator tevens tot de conclusie dat sprake is
van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling.
Daarnaast voldoet de boekhouding niet aan de minimale vereisten en zijn ook
de jaarrekeningen niet of niet-tijdig gedeponeerd. Ook hierdoor is sprake van
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en w ordt vermoed dat zulks een
belangrijke oorzaak is van het faillissement van de vennootschap. Dit is met
name van belang omdat het bestuur ook niet duidelijk heeft kunnen maken dat
externe factoren op het faillissement van invloed zijn gew eest.
Inmiddels heeft de curator het bestuur aansprakelijk gesteld voor het tekort in
het faillissement en hen verzocht om de boedel een financieel voorstel te doen
ter voorkoming van een gerechtelijke procedure.

Toelichting
De curator heeft een reactie ontvangen van de advocaat van het bestuur. Op
dit moment w ordt door het bestuur gekeken naar de mogelijkheden om tot
een acceptabele regeling met de boedel te komen aangaande het
faillissementstekort. Vanw ege de vakantieperiode heeft het bestuur daar
meer tijd voor nodig. De curator verw acht op korte termijn een voorstel te
zullen ontvangen.

10-09-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

11-06-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

11-06-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal komende verslagperiode aanvangen met het verrichten van de
gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken.

11-06-2020
1

De curator w acht momenteel nog op een reactie van het bestuur met
betrekking tot de standpunt(en) van de curator met betrekking tot het
kennelijk onbehoorlijk bestuur.

14-12-2020
3

De curator zal de door hem ontvangen reactie van het bestuur omtrent zijn
standpunt(en) met betrekking tot het kennelijk onbehoorlijk bestuur
beoordelen, w aarna eventuele mogelijke verdere stappen zullen w orden
ondernomen.

12-03-2021
4

De curator is in afw achting van een reactie c.q. een voorstel van het bestuur
inzake de geconstateerde kennelijk onbehoorlijke taakvervulling.

11-06-2021
5

Afw achten van het voorstel van het bestuur als bedoeld onder 7.5.

10-09-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
P.M.
€ 22,25
Toelichting
De navolgende boedelvorderingen zijn ingediend:
- salaris van de curator: P.M.;
- kosten uittreksels KvK: € 22,25.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-06-2020
1

10-09-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 94.553,00

11-06-2020
1

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden de navolgende vorderingen
ingediend:
-Omzetbelasting: € 48.865,00;
- Loonbelasting: € 37.736,00;
- Vennootschapsbelasting: € 6.199,00;
- Rente: € 1.753,00.
€ 108.526,00

14-09-2020
2

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden de navolgende vorderingen
ingediend:
-Omzetbelasting: € 62.838,00;
- Loonbelasting: € 37.736,00;
- Vennootschapsbelasting: € 6.199,00;
- Rente: € 1.753,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet van toepassing.

11-06-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De volgens de administratie openstaande crediteuren zijn door de curator
aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. In het volgende
verslag zal een opgave w orden gegeven van het aantal crediteuren dat
concurrente vorderingen heeft ingediend.

11-06-2020
1

4

14-09-2020
2

5

14-12-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
In het volgende verslag zal een opgave w orden gegeven van de ingediende
vorderingen.

11-06-2020
1

€ 16.086,20

14-09-2020
2

€ 16.176,54

14-12-2020
3

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

11-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- inventarisatie en aanschrijven crediteuren.

11-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie hiervoor onder 1.2

11-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

11-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt c.q.
voortgezet:
- oorzakenonderzoek;
- onderzoek naar verpande debiteurenvordering;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren;

11-06-2020
1

De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt c.q.
voortgezet:
- onderzoek naar verpande debiteurenvordering;
- afw ikkeling kw estie bestuurdersaansprakelijkheid;
- inventarisatie crediteuren.

11-06-2021
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De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt c.q.
voortgezet:
- onderzoek naar verpande debiteurenvordering; en
- afw ikkeling kw estie bestuurdersaansprakelijkheid.

10-09-2021
6

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

11-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-12-2021

10-09-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verw ezen w ordt naar het gestelde onder 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

11-06-2020
1

