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

3
28-12-2020
F.09/20/174
NL:TZ:0000142594:F001
26-05-2020

R-C
Curator

mr. A.C.M. Höppener
mr L. Martens

Algemene gegevens
Naam onderneming
Uitgeverij Scheveningen B.V. h.o.d.n. De Scheveningsche Courant

25-06-2020
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Den Haag.
Opgericht op 26 september 2018.

25-06-2020
1

Kantooradres:
Keizerstraat 173
2584 BE 's-Gravenhage
KvK-nummer: 72691492

Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel: "Uitgeverij van kranten"
De vennootschap w as de uitgeverij van De Scheveningsche Courant.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 71.491,61

€ 12.977,85

€ 310.631,13

2019

€ 247.292,21

€ 109.073,61

€ 456.050,04

2020

€ 39.937,64

€ 18.035,64

€ 475.860,74

25-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde financiële gegevens zijn ontleend aan de administratie van
gefailleerde.

25-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

25-06-2020
1

Toelichting
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zouden er tw ee
w erknemers in dienst zijn. Feitelijk w aren er zes w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 25.820,75

28-09-2020
2

€ 25.928,38

28-12-2020
3

Verslagperiode
van
26-5-2020

25-06-2020
1

t/m
22-6-2020
van
23-6-2020

28-09-2020
2

t/m
27-9-2020
van
28-9-2020

28-12-2020
3

t/m
27-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

49 uur 18 min

2

47 uur 6 min

3

24 uur 30 min

totaal

120 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit openbaar faillissementsverslag is deels gebaseerd op informatie en
mededelingen die zijn verkregen van het bestuur, medew erkers en betrokken
derden, alsmede op financiële informatie die beperkt geverifieerd is. De curator
kan de juistheid en volledigheid van de ontvangen informatie niet garanderen.

25-06-2020
1

Additionele informatie kan tot nieuw e feiten of andere inzichten leiden. Dit
betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens op enig
moment aangepast kunnen w orden.
Dit openbaar faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de
belanghebbenden. Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen
rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als
een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Uitgeverij Scheveningen B.V. is M.M.M. van der Meulen Beheer
B.V. M.M.M. van der Meulen Beheer B.V. houdt 98% van de aandelen in de
gefailleerde vennootschap. De resterende 2% van de aandelen w orden
gehouden door mevrouw Van der Meulen-Jansen.

25-06-2020
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van M.M.M. van der Meulen Beheer B.V. is
mevrouw Van der Meulen - Jansen.
De activiteiten van de onderneming zijn begin maart 2020 gestaakt. Op 4
maart 2020 is de laatste krant uitgebracht.
De onderneming handelde onder de naam De Scheveningsche Courant die al
140 jaar bestaat.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende gerechtelijke procedure.

25-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w aren reeds opgezegd voor datum faillissement door de
bestuurder.

1.4 Huur

25-06-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde maakte gebruik van de bedrijfsruimte aan de Keizerstraat 173 te
Den Haag. Reeds voor datum faillissement is het pand ontruimd en zijn de
sleutels ingeleverd bij de verhuurder.

25-06-2020
1

De huurovereenkomst met betrekking tot dit pand stond op naam van
Haagsche Kust Media B.V. Voor zover er sprake w as van een lopende
huurovereenkomst met gefailleerde op datum faillissement, heeft de curator
deze op de voet van artikel 39 Faillissementsw et opgezegd. De verhuurder
heeft de curator bericht dat zij geen huurovereenkomst heeft met gefailleerde,
maar met Haagsche Kust Media B.V.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur zijn de oorzaken van het faillissement tw eeledig.
Enerzijds het omzetverlies door de komst van een tw eede concurrerende
krant, De Scheveninger. Anderzijds de teruglopende advertentie-omzetten via
DPG Media.

25-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

25-06-2020
1

Toelichting
Daarnaast w aren er 59 bezorgers die een dienstverleningsovereenkomst
w aren overeengekomen met gefailleerde. Deze
dienstverleningsovereenkomsten zijn - voor zover deze nog niet w aren
beëindigd op datum faillissement - opgezegd door de curator tegen de vroegst
mogelijke opzegtermijn. Voor zover er sprake zou zijn van
arbeidsovereenkomsten, zijn deze zekerheidshalve eveneens opgezegd op de
voet van artikel 40 Faillissementsw et.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

25-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-5-2020

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg en correspondentie met (advocaat van) w erknemer(s). Overleg UW V
en bestuurder. Bezorgers inventariseren en aanschrijven.

25-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Blijkens het Kadaster staan er geen
onroerende zaken op naam van de
gefailleerde onderneming.
totaal

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Controle Kadaster.

25-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Tw ee Apple beeldschermen

€ 807,07

totaal

€ 807,07

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsruimte w as reeds voor datum faillissement leeggehaald door de
bestuurder. De bestuurder heeft tw ee Apple-beeldschermen met toebehoren
ingeleverd. Andere inventaris die in de bedrijfsruimte stonden, zouden geen
eigendom zijn van de gefailleerde onderneming, maar van een gelieerde
vennootschap. De bestuurder is verzocht om een nadere toelichting.

25-06-2020
1

Naar aanleiding van de door de bestuurder gegeven toelichting en de
administratie van de gefailleerde vennootschap concludeert de curator dat de
andere inventaris die in de bedrijfsruimte aanw ezig w aren, geen eigendom zijn
van de gefailleerde vennootschap.

28-09-2020
2

De Apple beeldschermen w orden via een online veiling ter verkoop
aangeboden.
De netto veilingopbrengst van de Apple beeldschermen - na aftrek van
kosten ad € 136,73 - bedraagt € 807,07.

28-12-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing. De bedrijfsruimte w as reeds ontruimd.

25-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg en correspondentie met bestuurder. Contact veilinghuis.

25-06-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de bestuurder w as er geen onderhanden w erk.

25-06-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg bestuurder.

25-06-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Handelsnaam
totaal

Toelichting andere activa
Goodw ill bestaande uit o.a. handelsnaam De Scheveningsche Courant,
domeinnaam descheveningschecourant.nl.

25-06-2020
1

De curator heeft de kosten voor het behoud voor de periode van één jaar en
overschrijving van de domeinnaam descheveningschecourant.nl voldaan.

28-09-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg en correspondentie met bestuur. Overleg en correspondentie met een
advocaat van een derde die de eigendom claimt van de handelsnaam en de
domeinnaam.

25-06-2020
1

Overleg en correspondentie ICT-bedrijf inzake domeinnaam en facturering.

28-09-2020
2

Nalopen veilingafrekening.

28-12-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Openstaande debiteuren

€ 29.743,35

€ 25.496,34

totaal

€ 29.743,35

€ 25.496,34

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens de administratie van Uitgeverij Scheveningen B.V. stond er op datum
faillissement een bedrag open van € 29.743,35.

25-06-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg bestuurder. Inventarisatie administratie, opstellen incasso brieven.

25-06-2020
1

Overleg en correspondentie, o.a. met een grote debiteur (€ 18.619,24) die zich
onterecht op het standpunt stelde dat haar een beroep op verrekening
toekw am. Uiteindelijk heeft de betreffende - na diverse correspondentie over
en w eer - de factuur voldaan.

28-09-2020
2

Voortzetten en afronden debiteurenincasso.

28-12-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 12,98

25-06-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Uitgeverij Scheveningen B.V. bankierde bij ING. ING heeft een vordering
ingediend van € 12,98.

5.2 Leasecontracten
Een w erknemer van gefailleerde heeft één lease-auto in bezit. De curator heeft
contact opgenomen met de betreffende leaseovereenkomst en is in afw achting
van een reactie.

25-06-2020
1

De betreffende lease-auto is door de w erknemer ingeleverd bij de
leasemaatschappij.

28-09-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden verstrekt.

25-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie paragraaf 5.3.

25-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren bij de curator gemeld met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud.

25-06-2020
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren bij de curator gemeld met een
beroep op retentierecht.

25-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren bij de curator gemeld met een
recht van reclame.

25-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

25-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met w erknemer inzake lease-auto. Leasemaatschappij aanschrijven.
Overleg bestuurder. Aanschrijven banken.

25-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet door de curator, omdat de activiteiten al
voor datum faillissement w aren gestaakt. De laatste krant dateert van 4 maart
2020.

25-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In onderzoek.

25-06-2020
1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een doorstart.
Verschillende geïnteresseerden hadden zich bij de curator gemeld. Uiteindelijk
hebben deze partijen zich teruggetrokken dan w el w erd er geen voor de
boedel acceptabel bod gedaan.

28-09-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg en correspondentie geïnteresseerden en bestuurder.
Biedingsprocedure.

25-06-2020
1

Overleg en correspondentie met geïnteresseerden.

28-09-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie veiliggesteld. De bestuurder heeft de curator
inzage gegeven in de digitale administratie in Exact. Voorts heeft de
bestuurder diverse administratieve bescheiden aangeleverd. De curator heeft

25-06-2020
1

deze bescheiden nog in onderzoek.
Naar aanleiding van het onderzoek in de administratie heeft de curator vragen
gesteld aan de bestuurder. Hierop heeft de bestuurder antw oord heeft
gegeven. De curator heeft deze antw oorden nog in onderzoek.

28-09-2020
2

De curator heeft naar aanleiding van de antw oorden van de bestuurder
aanvullende vragen gesteld. De bestuurder heeft binnen de gestelde termijn
gereageerd en stukken aangeleverd. De curator heeft deze stukken in
onderzoek.

28-12-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2018 is niet gepubliceerd.

25-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet verplicht w egens de omvang van de onderneming.

25-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap heeft bij de oprichting van Uitgeverij Scheveningen B.V. aan
de oprichter kw ijting verleend voor de verplichting tot volstorting van de
aandelen.

25-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

28-09-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

25-06-2020
1

Toelichting
Verw ezen w ordt naar hetgeen onder hoofdstuk 3 "activa" w ordt geschreven.
In onderzoek
Toelichting
Door het uitbrengen van de laatste krant op 4 maart 2020 zijn de activiteiten
van Uitgeverij Scheveningen B.V. destijds beëindigd. Nadien hebben er nog
betalingen over en w eer plaatsgevonden aan de bestuurder. De bestuurder
ontving een bedrag van € 7.799,50 en stortte ook een bedrag van €
3.546,54. Volgens de bestuurder hadden de door haar ontvangen betalingen
betrekking op openstaande facturen. De curator heeft de betalingen in
onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

28-12-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen en inventariseren administratie. Correspondentie bestuurder.

25-06-2020
1

Onderzoek in administratie. Correspondentie met bestuurder.

28-09-2020
2

Nader onderzoek in administratie. Onderzoek betalingen die hebben
plaatsgevonden na 4 maart 2020 aan de bestuurder.

28-12-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12,50

25-06-2020
1

Toelichting
Kosten domeinnaam € 12,50
Curatorensalaris pm
€ 5.807,36

28-09-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering van in totaal € 5.807,36 reeds ingediend.
De kosten voor de domeinnaam ad € 54,99 zijn reeds voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 36.664,00

25-06-2020
1

€ 50.853,00

28-09-2020
2

€ 38.940,00

28-12-2020
3

Toelichting
De vordering van de fiscus over de omzetbelasting tw eede kw artaal 2020 is
op nihil geplaatst.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 18.098,19

8.4 Andere pref. crediteuren

28-09-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.975,00

25-06-2020
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend van €
1.975,00.
Daarnaast heeft een voormalig medew erkster een vordering ingediend ter
zake niet betaald loon die niet onder de loongarantieregeling van het UW V zou
vallen. Deze vordering is pm op de lijst geplaatst.
€ 1.975,00

28-09-2020
2

Toelichting
In totaal staan er nu tw ee voormalig w erknemers pm op de lijst ter zake niet
betaald loon.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

25-06-2020
1

23

28-09-2020
2

24

28-12-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 66.156,33

25-06-2020
1

Toelichting
De curator maakt gebruik van de sinds 1 januari 2019 (op grond van de W et
Modernisering Faillissementsprocedure) in de Faillissementsw et opgenomen
mogelijkheid om zelf de lijst van voorlopig erkende vorderingen op te stellen op
basis van de administratie van de Uitgeverij Scheveningen B.V.
Schuldeisers (ongeacht of deze reeds in de crediteurenadministratie
voorkomen of niet) kunnen hun vorderingen desgew enst per email indienen via
insolventie@udinkschepel.nl.
€ 66.437,76

28-09-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting kan er geen uitkering plaatsvinden aan concurrente
schuldeisers.

28-12-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurenadministratie.

25-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

25-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek doorstart voortzetten
- Incasso debiteuren

25-06-2020
1

- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek
- Afronden debiteurenincasso

28-09-2020
2

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek

28-12-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
25-06-2020
1
De termijn voor de afw ikkeling van het faillissement is nog niet bekend. Dit
hangt af van de resultaten uit het rechtmatigheidsonderzoek.

28-12-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
28-3-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

28-12-2020
3

