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Algemene gegevens
Naam onderneming
AL Consultancy B.V.

02-05-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AL Consultancy B.V.
(“ALC”), statutair gevestigd te Vlaardingen, kantoorhoudende te (3131 W P)
Vlaardingen aan de Joubertstraat 25, postadres (3130 AJ) Vlaardingen,
Postbus 355, KvK-nummer: 24376492. (1)

02-05-2018
1

Activiteiten onderneming
Uit de oprichtingsakte van ALC volgt dat ALC zich voornamelijk bezig heeft
gehouden met het geven van advies op het gebied van subsidies; het
bemiddelen en het adviseren bij het afsluiten van financieringen, hypotheken,
verzekeringen, pensioenverzekeringen en het optreden als agent voor
spaarinstellingen.
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat ALC w erkzaam
w as als een adviesbureau dat is gespecialiseerd in w et- en regelgeving op het
gebied van sociale zekerheid, en bedrijven adviseerde bij het inrichten van hun
administratieve organisatie. (1)

Financiële gegevens

02-05-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 292.035,00

€ 17.843,00

€ 527.694,00

2016

€ 141.632,00

€ -92.980,00

€ 329.965,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn geconstateerd op basis van de financiële stukken
die de bestuurder van ALC aan de curator heeft overhandigd. Deze gegevens
zijn opgesteld door een boekhouder. Over de cijfers over het boekjaar 2017 en
het boekjaar 2018 (tot en met datum faillissement) heeft de curator
vooralsnog ondanks herhaaldelijke verzoeken, geen beschikking gekregen. (1)

02-05-2018
1

Over de periode tot de datum 30 juni 2017 is door de bestuurder van ALC een
grootboekrekening overhandigd. Uit deze grootboekrekening blijken geen
omzetcijfers, w inst- en verliescijfers of balanstotalen. Voor het overige zijn er
volgens de bestuurder van ALC geen activiteiten meer verricht en zou de
onderneming stil hebben gelegen. Nadere gegevens zijn niet door de
bestuurder van ALC aan de curator overhandigd. De curator heeft bij de
bestuurder van ALC en de boekhouder van ALC een bevestiging van deze
stellingen gevraagd en verzocht dit te onderbouw en met nadere documenten,
dan w el de boekhouding over de periode vanaf 1 juli 2017 te overhandigen. Dit
is vooralsnog niet gebeurd. (2)

02-08-2018
2

De afgelopen verslagperiode is door de bestuurder van ALC de door de curator
gevraagde informatie niet overhandigd. De curator heeft hier meerdere malen
om verzocht, maar de bestuurder heeft nagelaten om aan deze verzoeken
gehoor te geven. De curator beraadt zich over de vraag hoe hiermee om te
gaan. (3)

01-11-2018
3

De curator heeft kunnen verifiëren dat de onderneming van ALC medio 2017
gestaakt is. De curator neemt aan dat er over deze periode geen boekhouding
is. De bovengenoemde gegevens zijn de definitieve. (7)

31-10-2019
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

02-05-2018
1

Toelichting
De bestuurder van ALC heeft aan de curator verklaard dat er op datum
faillissement geen personeelsleden meer in dienst w aren bij ALC. Het UW V
heeft echter aan de curator laten w eten dat er volgens haar administratie nog
een tw eetal personeelsleden bij ALC in dienst w as. Volledigheidshalve (en
w ellicht ten overvloede) heeft de curator met machtiging van de rechtercommissaris beide arbeidsovereenkomsten (nogmaals) opgezegd, voor zover
die niet reeds eerder rechtsgeldig w aren geeindigd. (1)

Toelichting
De curator heeft niet meer van één van de (voormalig) personeelsleden
vernomen. (2)

Boedelsaldo

02-08-2018
2

Boedelsaldo
€ 0,00

02-05-2018
1

€ 384,74

15-05-2019
5

€ 6.457,58

31-07-2019
6

€ 1.681,03

31-10-2019
7

€ 10.053,29

06-02-2020
8

€ 1.934,52

04-05-2020
9

€ 9.306,78

04-08-2020
10

€ 13.306,78

03-11-2020
11

Verslagperiode
van
3-4-2018

02-05-2018
1

t/m
2-5-2018
van
3-5-2018

02-08-2018
2

t/m
2-8-2018
van
3-8-2018

01-11-2018
3

t/m
1-11-2018
van
2-11-2018

01-02-2019
4

t/m
1-2-2019
van
2-2-2019
t/m
30-4-2019

15-05-2019
5

van
1-5-2019

31-07-2019
6

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

31-10-2019
7

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

06-02-2020
8

t/m
6-2-2020
van
7-2-2020

04-05-2020
9

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

04-08-2020
10

t/m
4-8-2020
van
5-8-2020
t/m
3-11-2020

Bestede uren

03-11-2020
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

23 uur 0 min

2

41 uur 18 min

3

31 uur 18 min

4

23 uur 18 min

5

3 uur 29 min

6

77 uur 24 min

7

6 uur 48 min

8

8 uur 54 min

9

3 uur 42 min

10

3 uur 42 min

11

6 uur 12 min

totaal

229 uur 5 min

Toelichting bestede uren
Gedurende de eerste verslagperiode heeft de curator zijn eerste
onderzoekende w erkzaamheden uitgevoerd. De curator heeft diverse
gesprekken met de bestuurder van ALC gevoerd, alsmede heeft hij met de
advocaat van (onder meer) ALC overleg gevoerd over de ten tijde van
faillissement aanhangig zijnde procedure. Ook heeft de curator de
arbeidsovereenkomsten met het personeel (w ellicht ten overvloede)
opgezegd. (1)

02-05-2018
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de administratie van ALC aan
een eerste onderzoek onderw orpen. Dit onderzoek zal in de komende
verslagperiode w orden afgerond, w aarna de conclusies met de bestuurder van
ALC zullen w orden gedeeld. Ook heeft de curator de afgelopen verslagperiode
regelmatig overleg gevoerd met de bestuurder over de inhoud van de
administratie, alsmede over de juistheid van bepaalde informatie. (2)

02-08-2018
2

In de derde verslagperiode heeft de curator diverse malen geprobeerd in
overleg te treden met de bestuurder. Daar is hij maar gedeeltelijk in geslaagd.
Er heeft een bespreking met de bestuurder van ALC plaatsgevonden, dit heeft
echter niet tot een bevredigend resultaat geleid. De vorderingen van ALC op
de diverse gelieerde partijen zijn niet voldaan, en ook heeft de curator niet alle
verzochte inlichtingen verkregen. Voor het overige heeft de curator onderzoek
gedaan in de administratie van curanda alsmede overleg gevoerd met de
Rechter-Commissaris. (3)

01-11-2018
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator meerdere malen geprobeerd om
in overleg te treden met de bestuurder, in zijn hoedanigheid van middellijk
bestuurder van ALC en in zijn hoedanigheid van (bestuurder van) debiteur(en)
van ALC. Dit is zonder resultaat gebleken. De curator heeft dan ook met
machtiging van de rechter-commissaris beslag gelegd ten laste van deze
vennootschappen en de bestuurder in prive, en vervolgens een dagvaarding
strekkende tot de incassering van diverse rekening-courantvorderingen
aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Rotterdam. (4)

01-02-2019
4

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de conclusie van antw oord in de
aanhangigde procedure bestudeert. Verder zijn er w erkzaamheden verricht in
het rechtmatigheidsonderzoek en w ordt de comparitie van parijten voorbereid.
(5)

15-05-2019
5

(De afgelopen periode heeft de curator de comparitie van partijen voorbereid
en aldaar een regeling gesloten met de bestuurder van ALC. Hierna zijn
w erkzaamheden verricht ten behoeve van de uitvoering van de getroffen
regeling. (6)

31-07-2019
6

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de betalingsregeling gemonitord
en overleg gevoerd met de laatste bekende debiteur van ALC. (7)

31-10-2019
7

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de betalingsregeling met de
bestuurder gemonitord en een betalingsregeling gesloten met de laatste
debiteur (en deze gemonitord). (8)

06-02-2020
8

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de betalingsregelingen met de
bestuurder en de resterende debiteur gemonitord en hierover met beide
partijen gecommuniceerd. (9)

04-05-2020
9

De afgelopen verslagperiode heeft de curator toezicht gehouden op de
betalingsregelingen w elke hij is overeengekomen met de bestuurder en de
resterende debiteur en heeft hij hierover met hen gecommuniceerd. De
resterende debiteur heeft aan haar volledige betalingsverplichting voldaan,
w aarmee deze regeling tot een einde is gekomen. De bestuurder heeft in de
afgelopen verslagperiode de nakoming van zijn betalingsverplichting hervat.
(10)

04-08-2020
10

De afgelopen verslagperiode heeft de curator toezicht gehouden op de
betalingsregelingen die hij is overeengekomen met de bestuurder en heeft
hij hierover met hem gecommuniceerd. (11)

03-11-2020
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
ALC is opgericht bij notariële akte d.d. 26 juli 2005. Als enig bestuurder en enig
aandeelhouder van ALC staat ingeschreven de (niet gefailleerde) besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AL Holding B.V. (KvK-nummer:
24376488) (“Holding”). Als enig bestuurder en enig aandeelhouder van Holding
staat ingeschreven de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NML Holding B.V. (KvK-nummer: 24376489) (“NML”). Als enig bestuurder enig
aandeelhouder van NML staat ingeschreven de heer A. Langbroek. (1)

1.2 Lopende procedures

02-05-2018
1

1.2 Lopende procedures
ALC is thans betrokken als één van vijf gedaagde partijen in conventie en eiser
in reconventie. Deze procedure heeft ten aanzien van ALC ten doel betaling
(uit de boedel) van ALC af te dw ingen. Deze procedure is derhalve ex artikel 29
Fw van rechtsw ege geschorst. De curator acht het niet opportuun voor de
boedel om deze procedure voort te zetten. (1)

02-05-2018
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de verklaring van de (middellijk) bestuurder van ALC w as ALC niet
betrokken bij lopende verzekeringen. (1)

02-05-2018
1

Het is de curator niet gebleken van lopende verzekeringsovereenkomsten. (2)

02-08-2018
2

1.4 Huur
Volgens de verklaring van de (middellijk) bestuurder van ALC w as ALC niet
betrokken bij lopende huurovereenkomsten. (1)

02-05-2018
1

Het is de curator niet gebleken van lopende huurovereenkomsten. (2)

02-08-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
ALC is volgens de verklaring van de (middellijk) bestuurder van ALC in de
financiële problemen gekomen, nadat een voormalig zakenpartner gebruik ging
maken van de technologie die ALC had ontw ikkeld en van het klantenbestand
dat ALC had opgebouw d. Volgens de bestuurder van QALC heeft die voormalig
zakenpartner die goodw ill “gestolen”. Deze partij ging hier volgens de
bestuurder zelfstandig mee verder, w aarmee ALC haar inkomen verloor. Toen
vervolgens bew eerdelijk een aansprakelijkstelling van de belastingdienst w erd
opgelegd in verband met niet door een opdrachtnemer afgedragen
omzetbelasting die niet betaald kon w orden, is besloten om het eigen
faillissement van ALC aan te geven. Dit zal nog nader door de curator w orden
onderzocht.(1)

02-05-2018
1

De curator heeft de verklaring van de bestuurder van ALC nog in onderzoek.
De curator streeft er naar om dit onderzoek in de komende verslagperiode
afronden. (2)

02-08-2018
2

De curator heeft door een gebrek aan informatie van de bestuurder van ALC
zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement nog niet af kunnen
ronden. De curator heeft de hoop dit in de komende verslagperiode te kunnen
doen. Hiervoor zullen aan de zijde van de bestuurder van ALC echter w el
stappen moeten w orden gezet in het voldoen aan zijn inlichtingenplicht ex
artikel 105 Fw . Dit onderzoek heeft – samen met het innen van de diverse
vorderingen – voor de curator de komende verslagperiode prioriteit (3).

01-11-2018
3

De curator komt de verklaring van de bestuurder niet onaannemelijk voor. Voor
zover er dienaangaande maatregelen tegen het bestuur genomen zouden
(kunnen w orden), heeft de curator dit verdisconteerd in de met de bestuurder
overeengekomen regeling. (7)

31-10-2019
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

02-05-2018
1

Toelichting
Volgens de bestuurder van ALC: 0.
Volgens het UW V: 2.
De bestuurder van ALC verklaarde aan de curator dat beide personeelsleden
reeds (ruim) voor datum faillissement uit dienst zijn getreden.
Volledigheidshalve en voor zover (achteraf) nodig, heeft de curator beide
arbeidsovereenkomsten met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd
op grond van artikel 68 lid 3 Fw jo. artikel 40 Fw . (1)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

02-05-2018
1

Toelichting
Zie hierboven. (1)

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

13-4-2018

2

Opzegging arbeidsovk voor zover dit (eventueel achteraf) nodig
mocht blijken te zijn gew eest. De curator gaat vooralsnog uit van
de juistheid van de verklaring van de (middellijk) bestuurder van
ALC

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen. (1)

02-05-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
N.v.t.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving
totaal

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t. (1)

02-05-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen. (1)

02-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de jaarrekening van ALC heeft ALC de beschikking over inventaris die
op 31 december 2016 een w aarde vertegenw oordigde van EUR 33.230. Deze
inventaris is blijkens de jaarrekening ooit ingekocht voor een bedrag van EUR
198.660. De middellijk bestuurder van ALC betw ist dat de aanw ezige
inventaris eigendom is van ALC. De curator heeft dit thans in onderzoek. (1)

02-05-2018
1

De curator heeft in deze periode geen overeenstemming kunnen bereiken met
de bestuurder over de eigendom van de inventaris, alsmede w at deze
balanspost omvat. De curator streeft ernaar om dit in de komende
verslagperiode af te handelen. (2)

02-08-2018
2

De curator laat deze kw estie hangende de procedure tegen de bestuurder
rusten. (5)

15-05-2019
5

De curator heeft met de bestuurder een regeling tegen finale kw ijting
getroffen, w aarover meer in de rest van dit verslag. (6)

31-07-2019
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.n.b.

02-05-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft dienaangaande overleg gevoerd met de (middellijk)
bestuurder van ALC en de jaarrekeningen van ALC sinds het boekjaar 2011
aan een eerste onderzoek onderw orpen.

02-05-2018
1

De curator heeft nader onderzoek verricht naar de inventaris van ALC, alsmede
diverse malen overleg gevoerd met de bestuurder van ALC. (2)

02-08-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t. (1)

02-05-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen. (1)

02-05-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.n.b.
totaal

Toelichting andere activa
N.v.t. (1)

02-05-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t. (1)

02-05-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
ALC had volgens de verklaring van de (middellijk) bestuurder van ALC op
datum faillissement geen handelsdebiteuren. W el is er een vordering uit
hoofde van een geldleningsovereenkomst (ad EUR 97.258,80 inclusief rente)
op een gefailleerde partij, te w eten Fortuna Financiële Dienstverlening B.V. Ook
heeft ALC bew eerdelijk een (regres)vordering op de hiervoor genoemde
opdrachtnemer van ALC in verband met de aansprakelijkheid en een overige
vordering w aarvan de grondslag en de hoogte voor de curator thans nog
onduidelijk zijn. Dit heeft de curator thans in onderzoek. (1)

02-05-2018
1

Het is de curator gebleken dat ALC diverse rekening-courantvorderingen heeft
op groepsmaatschappijen. De curator is thans in overleg met de bestuurder
van ALC over de exacte omvang en gaat in de komende verslagperiode over
tot inning hiervan. (2)

02-08-2018
2

De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder van ALC over de exacte
omvang van de diverse rekening-courantverhoudingen. Ook is gesproken over
de inning hiervan. De bestuurder van ALC heeft enkele toezeggingen gedaan,
maar deze zijn niet door hem nagekomen. De curator overw eegt nadere
vervolgstappen. (3)

01-11-2018
3

De regeling die de curator met de bestuurder heeft gesloten, omvat ook het
merendeel van de rekening-courantvorderingen. Er resteert thans nog één
rekening-courantvordering op een vennootschap die de curator probeert te
innen. Deze vordering is thans onherroepelijk vast komen te liggen in een
vonnis van de Rechtbank Rotterdam. De curator is in overleg over de inning
hiervan met de betreffende debiteur. (7)

31-10-2019
7

De curator heeft met de resterende debiteur een betalingsregeling getroffen.
De regeling houdt in dat de volledige vordering van EUR 11.802,85 in zeven
maandelijkse termijnen w ordt voldaan. Deze regeling w ordt tot op heden
nagekomen. (8)

06-02-2020
8

De voornoemde regeling w ordt tot op heden nagekomen. Vijf van de zeven
termijnen zijn voldaan, w aarmee tot op heden EUR 8.430,65 is ontvangen. (9)

04-05-2020
9

De voornoemde regeling is volledig nagekomen. De regeling is hiermee tot een
einde gekomen. (10)

04-08-2020
10

In het eerste verslag w erd melding gemaakt van een vordering op de
gefaillieerde vennootschap Fortuna Financiële Dienstverlening B.V.
Ondertussen is het faillissement van Fortuna Financiéle Dienstverlening B.V.
opgeheven w egens een gebrek aan baten. Deze vordering zal dus niet
(kunnen) w orden geïnd. (11)

03-11-2020
11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft overleg gevoerd met de (middellijk) bestuurder van Curanda,
alsmede diverse stukken bestudeerd en verzocht om andere toelichtingen. (1)

02-05-2018
1

De curator heeft overleg gevoerd met de (middellijk) bestuurder van curanda.
Verder heeft de curator de verstrekte financiële administratie van curanda en
haar bankgegevens geraadpleegd. (3)

01-11-2018
3

De curator heeft overleg gevoerd met de laatste debiteur. (7)

31-10-2019
7

De curator heeft een betalingsregeling getroffen met de laatste debiteur en
heeft deze betalingsregeling gemonitord. De betalingsregeling w ordt tot op
heden nagekomen. (8)

06-02-2020
8

De curator heeft de betalingsregeling gemonitord. (9)

04-05-2020
9

De curator heeft toezicht gehouden op de getroffen de betalingsregeling. (10)

04-08-2020
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 262.124,87

02-05-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering op ALC uit hoofde van een tussen ALC, Holding
en NML gesloten overeenkomst van geldlening w aarvoor ieder der partijen
hoofdelijk aansprakelijk is. Hiervan resteert een hoofdsom ad EUR 260.100,00.
Voorts heeft de bank een aanspraak uit hoofde van achterstallige rente (ad
EUR 1.827,72) en een debetsaldo op de rekening van ALC (ad EUR 197,15).
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van Rabobank op ALC is nihil gew orden. Dit komt doordat de
Rabobank het recht van hypotheek dat zij op het onroerend goed van NML
Holding B.V. heeft, heeft uitgew onnen. Hiermee resteert er geen vordering van
Rabobank op ALC. (3)

5.2 Leasecontracten

01-11-2018
3

5.2 Leasecontracten
ALC w as tot en met 27 februari 2017 betrokken bij een leaseovereenkomst
met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mercedes-Benz
Financial Services Nederland B.V. Dit betrof de lease van een Mercedes-Benz
MC 280 CDI. Op de voornoemde datum is de leaseovereenkomst overgenomen
door NML, bew eerdelijk omdat ALC niet meer aan haar lopende
(betalings)verplichting kon voldoen. Ook zou volgens de bestuurder van ALC
de auto gebreken vertonen en bew eerdelijk niet meer rijden. De auto zou
thans verkocht zijn aan een derde partij. De curator heeft één en ander thans
in onderzoek. (1)

02-05-2018
1

De curator heeft zijn onderzoek naar het leasecontract en de betreffende
transactie afgerond. De uitkomst hiervan is door de curator met de bestuurder
van ALC gedeeld en hierover zal in de komende verslagperiode nader overleg
w orden gevoerd. (2)

02-08-2018
2

De curator en de bestuurder van ALC zijn het met elkaar oneens over de
bevindingen van de curator naar aanleiding van het leasecontract. Over dit
geschil zal in de komende periode hopelijk meer duidelijk w orden. (3)

01-11-2018
3

De afw ikkeling van dit leasecontract maakt onderdeel uit van de
overeengekomen regeling. (7)

31-10-2019
7

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris,
voorraad en alle bestaande en toekomstige vorderingen van ALC. De
Rabobank heeft echter ook een hypotheekrecht op het bedrijfspand van NML,
w elk pand verkocht zal gaan w orden. De Rabobank heeft aan de curator de
verw achting uitgesproken dat haar vordering volledig voldaan zal w orden na
de verkoop van dit bedrijfspand. Indien dit het geval is, zal de vordering van
de bank nihil zijn. (1)

02-05-2018
1

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank heeft een pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris
van ALC en een pandrecht op alle rechten / vorderingen van ALC op derden.
Vooralsnog is de curator in discussie met de (middelijk) bestuurder van ALC
over het bestaan van deze posten (w aarover eerder in dit verslag meer).
Aangezien de verw achting van de Rabobank is dat haar vordering volledig zal
zijn voldaan na de verkoop van het bedrijfspand van NML, heeft de curator de
zekerheidsrechten van de bank vooralsnog niet uitgebreid onderzocht. Als er
duidelijkheid bestaat over de inventaris en de vorderingen, en op het moment
dat de vordering van Rabobank dan niet volledig is voldaan, zal de curator dat
alsnog doen. (1)

02-05-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend: geen. (1)

5.6 Retentierechten

02-05-2018
1

5.6 Retentierechten
Voor zover bekend: geen. (1)

02-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend: geen. (1)

02-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t. (1)

02-05-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft overleg gevoerd met Rabobank omtrent haar vordering en de
onderbouw ing hiervan, alsmede met de bestuurder van ALC over het
leasecontract van de auto en hier onderzoek naar gedaan. (1)

02-05-2018
1

De curator heeft bij diverse partijen onderzoek gedaan naar het leasecontract
en de betreffende auto, ook heeft de curator nauw overleg gevoerd met de
Rabobank over de vordering die zij op ALC heeft. (2)

02-08-2018
2

De curator heeft bij diverse partijen onderzoek gedaan naar het leasecontract
en de betreffende auto. (3)

01-11-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t. (1)

02-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t. (1)

02-05-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t. (1)

02-05-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t. (1)

02-05-2018
1

6.5 Verantwoording
N.v.t. (1)

02-05-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t. (1)

02-05-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t. (1)

02-05-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen. (1)

02-05-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een eerste summiere boekhouding van de (middellijk)
bestuurder van ALC gekregen. Voor het overige is de (middellijk) bestuurder
nog stukken en documenten bij elkaar aan het zoeken. De curator heeft thans
dus nog in onderzoek of door de (middellijk) bestuurder van ALC aan haar
boekhoudplicht is voldaan. (1)

02-05-2018
1

De curator heeft van de bestuurder van ALC enkele nieuw e stukken uit de
administratie gekregen. Deze heeft hij thans nog in onderzoek. (2)

02-08-2018
2

De curator heeft nog altijd niet de meest recente gegevens en de (financiële)
administratie van de bestuurder van ALC verkregen. Hieruit leidt de curator af
dat het niet op makkelijke w ijze voor de bestuurder van ALC w as vast te
stellen w at de rechten en verplichtingen van ALC op datum faillissement
w aren. De curator beraadt zich thans w elke gevolgen hij aan deze bevindingen
zal verbinden. (3)

01-11-2018
3

De curator meent dat er opmerkingen te maken zijn over de boekhouding van
ALC. De eventuele gevolgen hiervan heeft de curator geregeld met de met de
bestuurder getroffen betalingsregeling. (7)

31-10-2019
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de jaren 2005 tot en met 2016 zijn gedeponeerd. De
jaarrekeningen over de boekjaren vanaf het boekjaar 2013 zijn gedeponeerd
op (met tussen haakjes het aantal dagen tussen vaststelling en deponering):

02-05-2018
1

2013: 13 april 2016;
2014: 13 april 2016;
2015: 23 januari 2017;
2016: 6 december 2017.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 2:396 lid 7 BW jo. artikel 2:393 lid 1 BW (over de
boekjaren 2014 en 2015) en artikel 2:395a lid 6 BW jo. artikel 2:393 lid 1 BW
(over het boekjaar 2016) w as ALC niet verplicht om een goedkeurende
accountantsverklaring over te leggen. (1)

02-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de oprichtingsakte van ALC en de daar aan gehechte (bank)verklaring,
is aan de stortingsverplichting op de aandelen in het geplaatste kapitaal van
ALC voldaan. (1)

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-05-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft het eventuele onbehoorlijk bestuur nog in onderzoek. (1)
Nee

02-05-2018
1

31-07-2019
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft het eventuele paulianeus handelen nog in onderzoek. (1)
Ja
Toelichting
De bestuurder heeft een aantal maanden voor faillissement een bedrag van
EUR 50.000 naar zichzelf overgemaakt. Dit heeft de curator bestempeld als
paulianeus handelen. De curator heeft hierover met de bestuurder een
regeling tegen finale kw ijting getroffen, w aarover meer in de rest van dit
verslag. (6)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

02-05-2018
1

31-07-2019
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de rechtmatigheid binnen ALC in onderzoek. (1)

02-05-2018
1

De curator zal in de komende verslagperiode zijn onderzoek naar de
rechtmatigheid afronden en het resultaat hiervan met de bestuurder van ALC
delen. (2)

02-08-2018
2

De curator heeft uit andere hoofde een procedure tegen de bestuurder van
ALC aanhangig gemaakt. Na afronding van deze procedure zullen de
bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder w orden
gedeeld. (4)

01-02-2019
4

De curator heeft met de bestuurder een regeling tegen finale kw ijting
getroffen, w aarover meer in de rest van dit verslag. (6)

31-07-2019
6

De met de bestuurder getroffen regeling omvat dat de bestuurder een bedrag
van EUR 60.000 aan de boedel zal voldoen. Betaling zal plaatsvinden door
betaling van een bedrag van EUR 500 van 1 augustus 2019 tot en met 1
december 2019. Van 1 januari 2020 tot en met 1 december 2020 zal elke
maand een bedrag van EUR 2.000 w orden voldaan. Het restant zal uiterlijk op
31 december 2020 op de boedelrekening zijn voldaan. (7)

31-10-2019
7

De betalingsregeling w ordt tot heden nagekomen. (8)

06-02-2020
8

Tot op heden is er EUR 6.500 door de bestuurder voldaan. De bestuurder heeft
de curator eind maart 2020 bericht dat hij ten gevolge van de coronacrisis niet
langer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. De bestuurder heeft daarom
verzocht om uitstel van zijn betalingsverplichting. De curator heeft hiermee
ingestemd, maar laten w eten dat van uitstel geen afstel mag komen. Bij
langdurig verzuim heeft de curator ter zekerheid van nakoming nog beslagen
liggen op onroerend goed en aandelen die in eigendom aan Langbroek
toebehoren. De curator blijft de betalingsregeling monitoren. (9)

04-05-2020
9

De heer Langbroek heeft in de afgelopen verslagperiode de nakoming van zijn
betalingsverplichting hervat. In totaal is er in de afgelopen drie maanden EUR
4.000 door de bestuurder betaald. Hiermee heeft de bestuurder tot op heden
in totaal EUR 10.500 voldaan. Het uitgangspunt van de door de curator met de
bestuurder overeengekomen betalingsregeling blijft dat deze voor het einde
van het jaar volledig is nagekomen. (10)

04-08-2020
10

De bestuurder heeft tot heden in totaal EUR 22.572,84 voldaan, inclusief
bedragen uit hoofde van het reeds eerder door de curator gelegde beslag.
Het uitgangspunt van de door de curator met de bestuurder
overeengekomen betalingsregeling blijft dat deze voor het einde van het jaar
volledig is nagekomen. (11)

03-11-2020
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft een eerste onderzoek verricht naar bovenstaande
omstandigheden, op basis van de aan hem ter beschikking staande stukken.
(1)

02-05-2018
1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de administratie en de
bedrijfsvoering van ALC. (2)

02-08-2018
2

De curator heeft de procedure tegen de bestuurder voorbereid en met hem
een regeling tegen finale kw ijting bereikt. Er zijn w erkzaamheden ten behoeve
van deze procedure en deze regeling verricht. (6)

31-07-2019
6

De curator heeft de betalingsregeling gemonitord. (8)

06-02-2020
8

De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder. (9)

04-05-2020
9

De curator heeft toezicht gehouden op de nakoming van de betalingsregeling
en hieromtrent overleg gevoerd met de bestuurder. (10)

04-08-2020
10

De curator heeft toezicht gehouden op de nakoming van de betalingsregeling
en hieromtrent overleg gevoerd met de bestuurder. (11)

03-11-2020
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12,10

02-05-2018
1

Toelichting
Naast het salaris van de curator verw acht de curator enkel een
boedelvordering voor het gebruik van de w ebsite w w w .crediteurenlijst.nl. Dit in
verband met het (laten) indienen van de vorderingen door de crediteuren van
ALC. (1)
€ 15,13

02-08-2018
2

€ 18,15

01-11-2018
3

€ 21,18

15-05-2019
5

€ 27,23

31-07-2019
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 77.842,00

02-05-2018
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ten aanzien van onbetaald
gelaten aanslagen omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.
(1)
€ 98.006,00

01-11-2018
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering omzetbelasting over het eerste
kw artaal 2018 opgelegd. Aangezien de curator geen nadere stukken heeft
over de bedrijfsvoering, is het voor de curator moeilijk om het opleggen van
deze aanslag te betw isten. Hierover zal de curator echter w el in overleg
treden met de bestuurder van ALC. (3)
€ 97.941,00

Toelichting
Over de voornoemde vordering van de Belastingdienst betreffende de
omzetbelasting over het eerste kw artaal van 2018 heeft de curator in
eerdere verslagperioden de bestuurder diverse malen om informatie
verzocht. Zoals eerder reeds vermeld, heeft de curator geen nadere
informatie verkregen. Gelet op de totale hoogte van de vordering van de
Belastingdienst (EUR 97.941), de vordering over het eerste kw artaal van
2018 (EUR 17.060) en het in dit faillissement te verw achten boedelactief,
verw acht de curator niet dat er belang is bij het uitzoeken of deze vordering
terecht is. Een lagere vordering van de Belastingdienst over deze periode zal
niet tot een andere verdeling van het boedelactief leiden. (11)

01-02-2019
4
03-11-2020
11

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

02-05-2018
1

Toelichting
N.v.t. (1)

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
N.v.t. (1)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-05-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

02-05-2018
1

Toelichting
In het faillissement van ALC zijn tot op heden vorderingen ingediend door een
drietal concurrente crediteuren. Eén van deze drie crediteuren is de onder 5.2
reeds genoemde Rabobank. (1)
4

02-08-2018
2

Toelichting
In het faillissement van ALC zijn tot op heden vorderingen ingediend door een
viertal concurrente crediteuren. (2)
5

15-05-2019
5

7

31-07-2019
6

7

31-10-2019
7

Toelichting
In het faillissement van ALC zijn tot op heden vorderingen ingediend door een
zevental concurrente crediteuren. (7)

Toelichting
Geen w ijzigingen (8)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

06-02-2020
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 264.428,04

02-05-2018
1

Toelichting
Dit bedrag omvat de totale vordering van de Rabobank ad EUR 262.124,87,
w aarover meer onder “5. Bank/zekerheden”. Verder zijn er een tw eetal
kleinere vorderingen ingediend. (1)
€ 264.519,83

02-08-2018
2

€ 6.221,31

01-11-2018
3

Toelichting
Het bedrag dat Rabobank in het faillissement heeft ingediend is door de
uitw inning van het recht van hypotheek voldaan. Hierdoor is het bedrag aan
concurrente crediteuren aanzienlijk lager gew orden. (3)
€ 8.334,24

15-05-2019
5

€ 28.589,16

31-07-2019
6

Toelichting
Geen w ijzigingen (8)

06-02-2020
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan thans nog geen uitsluitsel geven over de te verw achten w ijze
van afw ikkeling van het faillissement van ALC. (1)

02-05-2018
1

Zodra de gesloten betalingsregelingen integraal zijn nagekomen, is al het
actief van ALC uitgew onnen. Aan de concurrente crediteuren zal geen uitkering
plaatsvinden. W aarschijnlijk zal een deel van de fiscale schuld als preferente
crediteur kunnen w orden betaald. In dat geval zal het faillissement
vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.(8)

06-02-2020
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft het indienen van vorderingen door de crediteuren van ALC
gefaciliteerd. (1)

02-05-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t. (1)

02-05-2018
1

1. NML Holding B.V., AL Holding B.V., Sluisjesdijk B.V., Sick Boy Motorcycles
Europe B.V. en de (middellijk) bestuurder van ALC in persoon. (4)

01-02-2019
4

9.2 Aard procedures
N.v.t. (1)

02-05-2018
1

1. Er is één procedure aanhangig bij de Rechtbank Rottedam tegen de vijf
bovengenoemde partijen. Uit de boekhouding van ALC blijken diverse
rekening-courantvorderingen op deze partijen. De procedure strekt tot de
inning hiervan. (4)

01-02-2019
4

9.3 Stand procedures
N.v.t. (1)

02-05-2018
1

1. Sick Boy Motorcycles Europe B.V. is na het uitbrengen van de dagvaarding in
staat van faillissement verklaard. Aan de overige vier partijen is op de eerste
roldatum verstek verleend. Ten aanzien van de bestuurder in persoon is dit
verstek voor het vonnis gezuiverd, dit is niet gebeurd ten aanzien van de
overige drie partijen. De bestuurder in persoon mag thans concluderen voor
antw oord. (4)

01-02-2019
4

De bestuurder heeft geconcludeerd. Er staat een comparitie van partijen
gepland voor 24 juni 2019. (5)

15-05-2019
5

De procedure is doorgehaald. Gedurende de comparitie van partijen heeft de
curator een regeling tegen finale kw ijting getroffen met de bestuurder van
ALC. Deze regeling houdt in dat de bestuurder in termijnen een bedrag van
EUR 60.000 aan de boedel zal voldoen. Voor 31 december 2020 dient de
regeling volledig te zijn nagekomen. (6)

31-07-2019
6

In de procedure tegen Sluisjesdijk B.V. is een (verstek)vonnis gew ezen.
Sluisjesdijk B.V. is veroordeeld om een bedrag van (n totaal) EUR 11.802,85
aan de curator te voldoen. Met Sluisjesdijk B.V. is contact gew eest over de
betaling hiervan. De eventuele verzettermijn is reeds verstreken. Hiermee
heeft het vonnis kracht van gew ijsde gekregen. (7)

31-10-2019
7

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen

02-05-2018
1

De curator heeft de comparitie van partijen voorbereid en gevoerd. (6)

31-07-2019
6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak
1. Faciliteren indiening vordering crediteuren;
2. Oordeel vormen over eigendom inventaris;
3. Beoordelen mogelijke vorderingen op derden;
4. Onderzoeken rechtmatigheid. (1)

02-05-2018
1

1. Faciliteren indiening vordering crediteuren;
2. Oordeel vormen over eigendom inventaris en inning rekeningcourantvorderingen;
3. Beoordelen mogelijke vorderingen op derden;
4. Afronden onderzoek rechtmatigheid. (2)

02-08-2018
2

1. Faciliteren indiening vordering crediteuren;
2. Beslissing over verdere gang van zaken ten aanzien van inning rekeningcourantvorderingen;
3. Afronden onderzoek rechtmatigheid. (3)

01-11-2018
3

1. Voeren procedure;
2. Oordeel vormen rechtmatigheid; en
3. Na afloop van de procedure hierover in overleg treden met de bestuurder
van ALC. (4)

01-02-2019
4

1. Comparitie van parijten voorbereiden;
2. Oordeel vormen rechtmatigheid; en
3. Na afloop van de procedure hierover in overleg treden met de bestuurder
van ALC. (5)

15-05-2019
5

1. Monitoren nakoming betalingsregeling. (6)

31-07-2019
6

1. Inning vordering Sluisjesdijk B.V.;
2. Monitoren nakoming betalingsregeling. (7)

31-10-2019
7

1. Monitoren nakoming betalingsregeling. (8)

06-02-2020
8

1. Monitoren nakoming betalingsregeling. (9)

04-05-2020
9

1. Monitoren nakoming betalingsregeling. (10)

04-08-2020
10

1. Monitoren nakoming betalingsregeling. (11)

03-11-2020
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. (1)

02-05-2018
1

De curator verw acht het faillissement na voldoening van de
betalingsregelingen af te gaan w ikkelen. De verw achting is dat op 31
december 2020 de betalingsregelingen volledig zijn nagekomen en dat het
faillissement dan kan w orden afgew ikkeld. (8)

06-02-2020
8

Indien de betalingsregeling op 31 december 2020 volledig is nagekomen, dan
zal het volgende faillissementsverslag het eindverslag zijn. (11)

03-11-2020
11

10.3 Indiening volgend verslag
3-2-2021

03-11-2020
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven onder “Plan van aanpak”.

Bijlagen
Bijlagen

02-05-2018
1

