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

14
29-12-2020
F.10/17/408
NL:TZ:0000015235:F001
29-08-2017

R-C
Curator

mr. C. Prenger
mr J.H. Huybens

Algemene gegevens
Naam onderneming
RK Administraties Fiscaliteiten en Payrolling B.V.

20-06-2018
4

Gegevens onderneming
Door invoering van een nieuw model openbaar verslag staan niet alle
gegevens van voorgaande verslagen in het onderhavige verslag. Verw ezen
w ordt naar openbaar verslag 3 voor voorgaande ontw ikkelingen.

20-06-2018
4

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister: “Brede administratieve dienstverlening, payrolling
(personeelsbeheer), rechtskundige adviesbureaus.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 176.514,00

€ 105.541,00

€ 134.442,00

2016

€ 261.708,00

€ 85.505,00

€ 286.276,00

2017

€ 181.982,00

€ 59,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

20-06-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

20-06-2018
4

Boedelsaldo
€ 855,02

20-06-2018
4

€ 1.097,48

20-09-2018
5

€ 760,78

03-01-2019
6

€ 2.812,16

01-10-2019
9

€ 17.579,25

30-03-2020
11

€ 18.068,24

29-09-2020
13

€ 27.626,59

29-12-2020
14

Verslagperiode
van
20-3-2018

20-06-2018
4

t/m
19-6-2018
van
20-6-2018

20-09-2018
5

t/m
17-9-2018
van
18-9-2018

03-01-2019
6

t/m
26-12-2018
van
27-12-2018

03-04-2019
7

t/m
2-4-2019
van
1-4-2019

03-07-2019
8

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

01-10-2019
9

t/m
29-9-2019
van
30-9-2019

30-12-2019
10

t/m
29-12-2019
van
30-12-2019

30-03-2020
11

t/m
29-3-2020
van
30-3-2020

29-06-2020
12

t/m
28-6-2020
van
29-6-2020

29-09-2020
13

t/m
27-9-2020
van
28-9-2020
t/m
27-12-2020

Bestede uren

29-12-2020
14

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

23 uur 12 min

5

42 uur 0 min

6

12 uur 42 min

7

5 uur 48 min

8

7 uur 36 min

9

11 uur 42 min

10

8 uur 18 min

11

8 uur 0 min

12

4 uur 54 min

13

8 uur 18 min

14

9 uur 18 min

totaal

141 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Totaal aantal uren: 77 uur

20-06-2018
4

Totaal aantal uren: 119 uur

20-09-2018
5

Totaal aantal uren: 131,70 uur

03-01-2019
6

Totaal aantal uren: 137,50 uur

03-04-2019
7

Totaal aantal uren: 145,10 uur

03-07-2019
8

Totaal aantal uren: 156,80 uur

01-10-2019
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
Niet aan de orde.

20-06-2018
4

1.3 Verzekeringen
Niet aan de orde.

20-06-2018
4

1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft zijn bevindingen ten aanzien van de oorzaak van het
faillissement inmiddels voor een reactie voorgelegd aan het bestuur.

20-09-2018
5

De curator gaat ervan uit dat het onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement in de komende periode zal kunnen w orden afgerond.

03-01-2019
6

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is afgerond. Uit het
onderzoek is gebleken dat de door de middellijk bestuurder van curanda
aangedragen oorzaak niet als een belangrijke oorzaak, maar hoogstens als de
aanleiding van het faillissement heeft te gelden. Het faillissement is in
belangrijke mate veroorzaakt door het overhevelen van inkomsten van
curanda naar haar enig aandeelhouder en bestuurder, Kersbergen Holding B.V.
(“Holding”).

03-04-2019
7

W at er ook zij van de door het bestuur opgegeven achtergrond van deze
situatie, namelijk dat er op de bankrekeningen van curanda beslag w as
gelegd, het gevolg van de gevolgde handelsw ijze w as dat curanda achterbleef
met de activiteiten en de daaraan verbonden kosten, terw ijl de inkomsten aan
Holding ten goede kw amen. Dit heeft er (uiteindelijk) toe geleid dat curanda in
een faillissementssituatie is komen te verkeren, w aarop haar faillissement ook
daadw erkelijk is gevolgd.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

tot nu toe
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 3.719,58
€ 0,00

€ 3.719,58

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De stand van zaken is als volgt:
(1) Na de behandeling van een verzoek dw angakkoord is in de sanering van
de schuldpositie van deze debiteur een integraal crediteurenakkoord tot stand
gebracht. In het kader van dit spaarsaneringakkoord zullen in de komende drie
jaar, voor het eerst in juli 2019, jaarlijkse betalingen aan de schuldeisers
plaatsvinden.
(2) De debiteur heeft aan de curator een bedrag schuldig erkend van €
15.000,--. Met de debiteur is een betalingsregeling tot stand gekomen uit
hoofde w aarvan tot en met december 2018 een bedrag van € 350,-- per
maand w ordt afgelost. Overeengekomen is dat de curator zodra mogelijk,
maar uiterlijk op 1 januari 2019, een voorstel ontvangt voor de verhoging van
het maandbedrag.
(3) Geen update
(4) De door de curator opgevraagde informatie is slechts gedeeltelijk
aangeleverd.

20-06-2018
4

De stand van zaken is als volgt:
(1) Geen update
(2) Na tw ee termijnen van € 350,-- op de vordering te hebben afgelost is de
debiteur in staat van faillissement verklaard. De curator zal de vordering van
de boedel indienen in het faillissement. Daarnaast zal de curator onderzoeken
of er gronden zijn voor de vordering verhaal te nemen op de bestuurder van
de debiteur.
(3) Geen update
(4) De curator heeft het faillissement aangevraagd van de debiteur w aarop de
boedel blijkens de administratie een vordering heeft van € 63.404,40. Naar
aanleiding hiervan heeft de debiteur met de curator contact opgenomen over
de vordering. Gedurende het daarop volgende overleg, dat nog niet is
afgerond, w ordt de faillissementsaanvrage aangehouden.

20-09-2018
5

De stand van zaken is als volgt:
(1) Geen update
(2) Geenupdate
(3) Geen update
(4) Op basis van aan de curator ter beschikking gestelde informatie, heeft de
curator het faillissementsrekest ingetrokken.

03-01-2019
6

De stand van zaken is als volgt:
(1) Geen update
(2) De debiteur is in staat van faillissement verklaard.
(3) Geen update
(4) Geen vordering

03-04-2019
7

De stand van zaken is als volgt:
(1) Uit hoofde van het spaarsaneringakkoord is inmiddels een eerste betaling
van € 2051,38 ontvangen.
(2) Geen update
(3) Geen update

01-10-2019
9

De stand van zaken is als volgt:
(1) Uit hoofde van het spaarsaneringakkoord is inmiddels een tw eede betaling
van € 520,- ontvangen.
(2) Geen update
(3) Geen update

29-09-2020
13

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het voeren van telefoongesprekken, correspondentie en overleg met de
bestuurder van gefailleerde en debiteuren, alsmede derden, het voeren van
correspondentie met de rechter-commissaris en het verrichten van onderzoek,
w aaronder het bestuderen van stukken.

20-06-2018
4

Het voeren van telefoongesprekken, correspondentie en overleg met de
bestuurder van gefailleerde, debiteuren en derden, het opstellen van
processtukken en het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris
alsmede het verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van
stukken.

20-09-2018
5

Het voeren van telefoongesprekken, correspondentie en overleg met de
bestuurder van gefailleerde, debiteuren en derden, het voeren van
correspondentie met de rechter-commissaris alsmede het verrichten van
onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

03-01-2019
6

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie.

03-04-2019
7

Het voeren van correspondentie en het verrichten van onderzoek.

03-07-2019
8

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie alsmede het
verrichten van onderzoek

01-10-2019
9

Het voeren van correspondentie

29-09-2020
13

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft zijn bevindingen ten aanzien van de voldoening aan de
boekhoudplicht inmiddels voor een reactie voorgelegd aan het bestuur.

20-09-2018
5

Inmiddels ontving de curator een reactie van het bestuur en vond ook een
bespreking met het bestuur plaats. Door het bestuur toegezegde betalingen
ten aanzien van aan de boedel onttrokken bedragen zijn niet nagekomen. De
curator gaat ervan uit dat het onderzoek naar de voldoening aan de
boekhoudplicht in de komende periode zal kunnen w orden afgerond. Daarna
zal de curator de vervolgstappen bepalen.

03-01-2019
6

Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is afgerond. Uit het
onderzoek is gebleken dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan nu ervan uit
moet w orden gegaan dat de boekhouding niet compleet en onvolledig dan w el
onjuist is alsmede nu duidelijk is dat de administratie geen juist beeld geeft
van de vorderingen van curanda op handelsdebiteuren.

03-04-2019
7

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft zijn bevindingen ten aanzien van onbehoorlijke bestuur
inmiddels voor een reactie voorgelegd aan het bestuur.

Toelichting
Inmiddels ontving de curator een reactie van het bestuur en vond ook een
bespreking met het bestuur plaats. Door het bestuur toegezegde betalingen
ten aanzien van aan de boedel onttrokken bedragen zijn niet nagekomen. De
curator gaat ervan uit dat het onderzoek naar de voldoening aan de
boekhoudplicht in de komende periode zal kunnen w orden afgerond. Daarna
zal de curator de vervolgstappen bepalen.

Toelichting
Het onderzoek naar aansprakelijkheid op grond van onbehoorlijk bestuur is
afgerond. Uit het onderzoek is gebleken dat niet aan de boekhoudplicht en de
deponeringsplicht is voldaan alsmede dat het faillissement in belangrijke mate
is veroorzaakt door het overhevelen van inkomsten van curanda naar haar
enig aandeelhouder en bestuurder, Kersbergen Holding B.V. (“Holding”). Met
inachtneming van het voorgaande heeft de curator de bestuurder en middellijk
bestuurder van curanda op de voet van artikel 2:248 jo. 2:11 BW aansprakelijk
gesteld voor het boedeltekort. Afhankelijk van de van het bestuur te
ontvangen reactie op de aansprakelijkstelling dan w el het uitblijven daarvan
zal de curator de vervolgstappen bepalen.

Toelichting
Van de (middellijk) bestuurder is met betrekking tot de
bestuurdersaansprakelijkheidsvordering geen enkel voorstel voor een regeling
ontvangen. Hierop heeft de curator ter incasso van deze vordering samen met
een andere crediteur het faillissement van de middellijk bestuurder van
curanda aangevraagd. In de komende periode zal duidelijk w orden of alsnog
(tijdig) van de middellijk bestuurder een aanvaardbaar voorstel voor een
regeling zal w orden ontvangen of niet.

Toelichting
Naar aanleiding en ter afw ending van de faillissementsaanvrage is tussen de
(middellijk) bestuurder enerzijds en de curator en de mede-aanvrager
anderzijds een regeling getroffen uit hoofde w aarvan aan beide aanvragers
gezamenlijk een bedrag van € 30.000,- is betaald. Dit bedrag dient nog tussen
de aanvragers te w orden verdeeld. De curator gaat ervan uit dat het aan de
boedel toekomende deel van de opbrengst op korte termijn op de
faillissementsrekening zal zijn ontvangen.

Toelichting
Het aan de boedel toekomende deel van de opbrengst, te w eten een bedrag
van € 14.767,09, is op de faillissementsrekening ontvangen.
Ja
Toelichting
De curator onderzoekt de mogelijkheden tot verdere inning van de

20-09-2018
5

03-01-2019
6

03-04-2019
7

01-10-2019
9

30-12-2019
10

30-03-2020
11

29-06-2020
12

bestuurdersaansprakelijkheidsvordering.

Toelichting
De curator zal op korte termijn rechtsmaatregelen treffen ter verdere inning
van de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering.

Toelichting
Ter incasso van de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering heeft de curator
het faillissement van de bestuurder van gefailleerde aangevraagd. Naar
aanleiding hiervan is tussen de curator enerzijds en de bestuurder en
middellijk bestuurder van gefailleerde anderzijds een regeling getroffen uit
hoofde w aarvan de bestuurder en middellijk bestuurder gezamenlijk aan de
boedel tegen finale kw ijting een bedrag dienen te voldoen van € 30.000,- is
betaald. Inmiddels is van dit bedrag € 10.000, op de faillissementsrekening
betaald. Het restant dient in de komende periode te w orden betaald.

29-09-2020
13

29-12-2020
14

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Hiervoor zijn vooralsnog geen aanw ijzingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

03-04-2019
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het voeren van correspondentie met het bestuur en derden, het verrichten van
onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

20-09-2018
5

Het voeren van correspondentie en het houden van een bespreking met het
bestuur, het voeren van overleg met derden alsmede het verrichten van
onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

03-01-2019
6

Het voeren van correspondentie met het bestuur, het verrichten van
onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

03-04-2019
7

Het voeren van correspondentie met het bestuur en derden, het verrichten van
onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

03-07-2019
8

Het voeren van correspondentie met het bestuur en de rechter-commissaris,
het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met derden alsmede
het opstellen van een beslagrekest en het in verband daarmee verrichten van
onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

01-10-2019
9

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met (de advocaat van)
de mede-aanvrager, het voeren van correspondentie met de rechtercommissaris alsmede het verrichten van onderzoek.

30-12-2019
10

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met (de advocaat van)
de mede-aanvrager, het voeren van telefoongesprekken en correspondentie
met derden alsmede het verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen
van stukken.

30-03-2020
11

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met derden alsmede
het verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

29-06-2020
12

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie alsmede het
verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken en het
voeren van correspondentie met de rechter-commissaris alsmede het opstellen
van (proces)stukken.

29-09-2020
13

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met het bestuur, de
rechtbank en derden alsmede het opstellen van (proces)stukken en het
verrichten van onderzoek, het voeren van correspondentie met de rechtercommissaris.

29-12-2020
14

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 222.754,05

20-06-2018
4

€ 228.190,00

20-09-2018
5

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 30.460,40

20-06-2018
4

Toelichting
Aanvrager faillissement: € 648,00
W erknemers achterstallig loon: € 29.812,40

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

20-06-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 44.163,03

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

20-06-2018
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de voortzetting
van het rechtmatigheidsonderzoek en de debiteurinning.

20-06-2018
4

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de voortzetting
van het rechtmatigheidsonderzoek en de debiteurinning.

20-09-2018
5

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de oorzaak
van het faillissement alsmede het onderzoek naar de voldoening aan de
boekhoudplicht en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

03-01-2019
6

In de komende verslagperiode zal de curator de vervolgstappen op het vlak
van bestuurdersaansprakelijkheid bepalen.

03-04-2019
7

In de komende verslagperiode zal de curator de vervolgstappen op het vlak
van bestuurdersaansprakelijkheid bepalen.

03-07-2019
8

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de verdeling van
de opbrengst van de faillissementsaanvrage.

30-12-2019
10

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de voortzetting
van de inning van de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering.

30-03-2020
11

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de voortzetting
van de inning van de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering.

29-06-2020
12

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de voortzetting
van de inning van de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering.

29-09-2020
13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de inning van de
bestuurdersaansprakelijkheidsvordering.

01-10-2019
9

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de voortzetting
van de inning van de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering.

29-12-2020
14

10.3 Indiening volgend verslag
29-3-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

29-12-2020
14

