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

15
12-01-2022
F.10/18/142
NL:TZ:0000040567:F001
10-04-2018

R-C
Curator

mr. B.A. Cnossen
mr G.J. Schras

Algemene gegevens
Naam onderneming
Burnet Holding B.V.

08-05-2018
1

Gegevens onderneming
De onderneming is gevestigd aan het Heinemanpad 9 te (2951 DC)
Alblasserdam. Statutaire vestigingsplaats is eveneens Alblasserdam. De
vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 57850615.

08-05-2018
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister: zakelijke dienstverlening aan bedrijven gericht op
de in- en uitstroom van personeel; het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten.
Voor zover de curator thans kan overzien w erden er slechts holdingactiviteiten
verricht met tot voor kort een viertal deelnemingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 15.000,00

€ -19.477,00

€ 713.013,00

2017

€ 128.209,00

€ -25.117,99

€ 1.234.146,08

Toelichting financiële gegevens

08-05-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2017 zijn in dit verslag ingevuld op basis van de online boekhouding.

10-09-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

08-05-2018
1

Toelichting
De bestuurder had een managementovereenkomst met de vennootschap. De
rechter-commissaris is toestemming verzocht deze overeenkomst op te mogen
zeggen.

Toelichting
Dit aspect is afgerond.

Boedelsaldo

10-07-2020
9

Boedelsaldo
€ 0,00

08-05-2018
1

€ 2.753,04

10-09-2018
2

Toelichting
Dit saldo betreft een banksaldo (€ 878,04), de opbrengst van
bodemzaken/inventaris (€ 1815,00) en de verkoop van in een opslag
aangetroffen zaken (€ 60,00).
€ 3.561,82

24-12-2018
3

€ 13.098,53

02-10-2019
6

€ 45.304,53

10-01-2020
7

€ 55.304,53

10-04-2020
8

€ 57.804,53

10-07-2020
9

€ 57.804,53

13-10-2020
10

€ 62.611,22

12-01-2021
11

€ 63.472,42

12-04-2021
12

€ 64.472,42

13-07-2021
13

€ 62.164,73

13-10-2021
14

€ 65.164,73

12-01-2022
15

Verslagperiode
van
10-4-2018

08-05-2018
1

t/m
10-5-2018
van
11-5-2018

10-09-2018
2

t/m
10-9-2018
van
11-9-2018

24-12-2018
3

t/m
24-12-2018
van
25-12-2018

01-04-2019
4

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

02-07-2019
5

t/m
2-7-2019
van
3-7-2019

02-10-2019
6

t/m
1-9-2019
van
2-9-2019

10-01-2020
7

t/m
10-1-2020
van
11-1-2020

10-04-2020
8

t/m
10-4-2020
van
11-4-2020

10-07-2020
9

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

13-10-2020
10

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

12-01-2021
11

t/m
11-1-2021
van
12-5-2021

12-04-2021
12

t/m
11-4-2021
van
12-4-2021

13-07-2021
13

t/m
7-7-2021
van
8-7-2021

13-10-2021
14

t/m
12-10-2021
van
13-10-2021

12-01-2022
15

t/m
6-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 22 min

2

24 uur 47 min

3

11 uur 15 min

4

5 uur 15 min

5

3 uur 13 min

6

4 uur 27 min

7

4 uur 29 min

8

3 uur 15 min

9

1 uur 24 min

10

3 uur 45 min

11

8 uur 7 min

12

9 uur 0 min

13

3 uur 57 min

14

8 uur 55 min

15

3 uur 55 min

totaal

118 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
1) 22 uur en 36 minuten

08-05-2018
1

2) Abusievelijk is bij het invoeren van de bestede tijd in de 1e verslagperiode
een totaal aantal uren van 22,36 ingevuld. Dit is niet correct en dient 22,60 te
zijn, hetgeen overeenkomt met een bestede tijd van 22 uren en 36 minuten.
Om de automatische optelling van de bestede tijd voor de komende
verslagperioden juist te laten verlopen heb ik het aantal bestede uren in
verslagperiode 2 daarom in het bovenstaande invoerveld gecorrigeerd naar
24,79, zodat het totaal aantal bestede uren in dit faillissement uitkomt op
47,15 uur.

10-09-2018
2

In verslagperiode 2 is daadw erkelijk aan dit faillissement besteed 24,55 uur
(24 uren en 33 minuten).
3) 11,25 uur (11 uur en 15 minuten)

24-12-2018
3

4) 63,65 = 63 uur, 39 minuten

01-04-2019
4

5) 3,22 uur = 3 uur en 13 minuten.
Totaal: 67 uur en 7 minuten.

02-07-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer F.R. Burnet.

08-05-2018
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave geen.

08-05-2018
1

1.3 Verzekeringen
Nog niet bekend.

08-05-2018
1

Er zijn geen verzekeringen bekend gew orden.

01-04-2019
4

1.4 Huur
Voor zover bekend zijn er geen lopende huurovereenkomsten.

08-05-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder heeft de verlieslatende
dochtervennootschap w aarmee een w inkel w ordt geëxploiteerd alle baten van
de andere dochtervennootschappen teniet gedaan. Na te zijn aangeschreven
door de landsadvocaat voor de fiscale schulden restte niets anders dan het
aanvragen van het faillissement van Burnet Holding (de moedermaatschappij).

08-05-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

08-05-2018
1

Toelichting
De bestuurder had een managementovereenkomst met de vennootschap. De
rechter-commissaris is toestemming verzocht deze overeenkomst op te mogen
zeggen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

08-05-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-4-2018

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Voor dit onderdeel zijn geen nadere w erkzaamheden voorzien.

08-05-2018
1

W el is er vrij intensief met personeel van de dochtervennootschap. Het
personeel heeft al geruime tijd geen salaris ontvangen. De curator heeft het
UW V ingeschakeld en probeert, w aar mogelijk, het personeel van antw oorden
te voorzien.
4) Afgerond.

01-04-2019
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Geen.

€ 0,01

totaal

€ 0,01

Hypotheek

Toelichting onroerende zaken

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Geen

08-05-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

08-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

W inkelinventaris

€ 1.815,00

W inkelinventaris aanvullende termijnen

€ 1.815,00

spullen uit storagebox
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 60,50
€ 3.690,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De w inkelinventaris zoals die in gebruik is bij de hoofdhuurder van de w inkel
van dochtervennootschap People in Fashion B.V. is eigendom van gefailleerde.
Bovendien staat nog een deel van de inventaris in het voormalige w inkelpand
(w aar de verhuurder retentierecht op heeft ingeroepen). Ten slotte is er nog
een klein deel dat is opgeslagen in een tijdelijke opslag bij Borent B.V.
De curator heeft de inventaris en voorraad in de w inkel inmiddels laten
taxeren.

08-05-2018
1

De w inkelinventaris zoals die in gebruik is bij de hoofdhuurder van de w inkel
van dochtervennootschap People in Fashion B.V. is eigendom van gefailleerde
en verkocht met toestemming van de rechter-commissaris.
Er staat verder naar thans blijkt nog een deel inventaris in het voormalige
w inkelpand, ter zake w aarop verhuurder retentierecht heeft ingeroepen en
w aarover de curator overleg pleegt.
Ten slotte is er nog een klein deel dat is opgeslagen in een tijdelijke opslag bij
Borent B.V. De opbrengst daarvan is gering.

10-09-2018
2

De w inkelinventaris zoals die in gebruik is bij de hoofdhuurder van de w inkel
van dochtervennootschap People in Fashion B.V. is eigendom van gefailleerde
en verkocht met toestemming van de rechter-commissaris voor een
totaalbedrag van € 3.630,00 inclusief BTW . Het eerste deel van 1.815,00 w as
ten tijde van het 2e openbare faillissementsverslag reeds voldaan. Inmiddels
zijn ook de laatste termijnen van in totaal € 1.815,00 voldaan w aarmee de
volledige koopsom is betaald.

24-12-2018
3

Zoals vermeld in het tw eede verslag bleek er nog een deel inventaris in het
voormalige w inkelpand aanw ezig te zijn. De verhuurder stelt daarover dat
gefailleerde bij de beëindiging van de huur in de gelegenheid is gesteld haar
eigendommen op te halen en dat er destijds overeen w as gekomen dat van
het resterend deel afstand w as gedaan, en hij beroept zich subsidiair op een
retentierecht.
Ten slotte is er nog een klein deel restinventaris dat w as opgeslagen in een
tijdelijke opslag bij Borent B.V. De geringe opbrengst hiervan ad € 60,50 is
bijgeschreven op de boedelrekening.
De curator heeft de achtergebleven w inkelinventaris in het voormalig
bedrijfspand beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat het gezien de zeer
geringe w aarde en de kosten van een discussie met de verhuurder over
eigendom, om economische redenen opportuun is afstand te doen van de
zaken die zich daar nog bevinden.

01-04-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Indien er bodemzaken zouden zijn, zou het bodemvoorrecht van de fiscus
zeker gelden gezien de fiscale schulden. De curator onderzoekt in hoeverre de
genoemde bedrijfsmiddelen zich daadw erkelijk op de bodem van gefailleerde
bevinden.

08-05-2018
1

Nu er geen sprake is van een rechtsgeldig pandrecht op inventariszaken is een
verder onderzoek naar deze kw estie niet opportuun. Dit onderdeel is daarmee
afgerond.

10-04-2020
8

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Taxatie
- Verkoop activiteiten.
- Onderzoek administratie.

08-05-2018
1

Afw ikkeling discussie retentierecht op zaken in het voormalig w inkelpand.

10-09-2018
2

De curator heeft de inventaris de voormalige w inkelruimte in overleg met de
verhuurder beoordeeld en de w aarde daarvan is helaas uiterst gering is. In de
markt is er momenteel bovendien w einig animo voor gebruikte
w inkelinventaris. Bovendien voorziet de curator dat een eventuele procedure
om tot vrijgave van de zaken te komen lang en kostbaar zal blijken. Er w ordt
derhalve afgezien van aanspraken op deze zaken.

24-12-2018
3

Nu de koopprijs van de overig aangetroffen zaken is ontvangen, zijn geen
w erkzaamheden meer voorzien.
4) Afgerond.

01-04-2019
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Geen.

08-05-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

08-05-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

teruggave boedel OB

€ 2.208,00

totaal

€ 2.208,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De vennootschap is 100% aandeelhouder van:
1. People in Fashion B.V. onder w elke vennootschap een kledingw inkel w ordt
geëxploiteerd in Papendrecht.
2. People Training B.V. reeds eerder gefailleerd.
3. Peopleplacement B.V. binnen w elke vennootschap tot voor kort door één
zzp-kracht w erkzaamheden op detacheringsbasis w erden verricht.

08-05-2018
1

De onder 1 genoemde vennootschap is op haar beurt w eer 100%
aandeelhouder en bestuurder van RB Papendrecht B.V.
Tot voor kort w as de vennootschap bovendien aandeelhouder van People in
W ork. In overleg tussen de heer Burnet en een adviseur van Rechtsburg
Juristen B.V. is deze vennootschap kort voor faillissement "omgehangen".
Volgens opgave is dit gedaan om de aanbestedingsnummers te behouden (en
aldus w erk te behouden). De curator onderzoekt deze gang van zaken op
paulianeus handelen.
De vennootschap heeft blijkens de balans een hypothecaire lening verstrekt
aan de bestuurder. Deze hypothecaire lening is echter niet ingeschreven in het
kadaster.
Van de Rabobank is bericht ontvangen dat er een rekening is aangehouden
w aar nog een gering saldo op resteert.
Inmiddels heeft de curator van de bestuurder vernomen dat er geld is geleend
aan de partij van w ie w erd ondergehuurd (de verhuurder van gefailleerde) om
de borg voor de huurovereenkomst te betalen. De curator onderzoekt deze
aanspraak en zal indien mogelijk deze lening opeisen.

24-12-2018
3

De deelneming Peopleplacement B.V. is inmiddels ook gefailleerd op 13
december 2018.
In de afgelopen periode is gebleken dat de verhuurder van gefailleerde
inmiddels ook is gefailleerd. Nu er discussie w as over de hoogte van de
vordering en er ook in dat faillissement geen zicht is op enige uitkering aan
concurrente crediteuren in dat faillissement heeft de curator besloten de
kw estie verder te laten rusten.

3.9 Werkzaamheden andere activa

02-10-2019
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator probeert op korte termijn de activiteiten van de
dochtervennootschappen in kaart te brengen en te onderzoeken hoe deze
entiteiten moeten w orden afgew ikkeld.

08-05-2018
1

De bestuurder zal w orden aangeschreven ter voldoening van de hypothecaire
lening.
De rekening bij de Rabobank is opgezegd en er is verzocht het saldo van ca. €
800,00 over te maken naar de boedelrekening.
De curator is doende met verdere inventarisatie van de
afw ikkelingsmogelijkheden van de andere entiteiten en heeft bij de bestuurder
aanspraak gemaakt op betaling van de vorderingen op de bestuurder. Het
saldo van € 878,04 is door de Rabobank overgemaakt naar de boedelrekening.

10-09-2018
2

De bestuurder heeft ter zake de rekening-courant vordering en het verhangen
van de aandelen in People in W ork B.V. naar hem privé een voorstel aan de
curator gedaan. De curator heeft een tegenvoorstel gedaan.

24-12-2018
3

De accountant van de verhuurder van w ie w erd onderverhuurd heeft uitvoerig
gereageerd op de vordering en stelt dat deze teniet is gegaan door een groot
aantal verrekeningen. De curator zal in de komende verslagperiode het beroep
op verrekening beoordelen.
Het voorstel van de bestuurder w ordt verder afgehandeld onder "7.
Rechtmatigheid".

01-04-2019
4

Ter zake dit onderdeel resteert voorts nog het onderzoek naar de lening aan
de verhuurder ter zake de gelden die voor betaling van de borgtocht geleend
zouden zijn.
Dit onderdeel is hiermee geheel afgerond.

02-10-2019
6

Van mr. E.J. Luten is bericht ontvangen dat het faillissement van de
dochtervennootschap Peopleplacement B.V. is afgew ikkeld zonder uitkering
aan de concurrente schuldeisers. Uit dit faillissement vallen derhalve geen
activa voor curanda te verw achten.

13-10-2021
14

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
totaal

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder geen (afgezien van de aan hem verstrekte
hypothecaire lening).

08-05-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen bijzondere w erkzaamheden voorzien.

08-05-2018
1

Dit onderdeel is afgerond.

10-04-2020
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover de curator kan overzien zijn er geen bancaire financieringen.

08-05-2018
1

5.2 Leasecontracten
De curator is geïnformeerd over het bestaan van enkele leasecontracten. Bij de
leasemaatschappijen is navraag gedaan.

08-05-2018
1

In de w inkel van PeopleinFashion bevond zich een videow and en enkele losse
schermen w elke allemaal w erden geleased. Dit is afgew ikkeld.

10-09-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog geen.

08-05-2018
1

Dit onderdeel is afgerond.

10-04-2020
8

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Onbekend.

08-05-2018
1

Dit onderdeel is afgerond.

10-04-2020
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen.

08-05-2018
1

Dit onderdeel is afgerond.

10-04-2020
8

5.6 Retentierechten
De verhuurder van de voormalige w inkel van People in Fashion heeft
retentierecht ingeroepen ten aanzien van een deel van de w inkelinventaris.

08-05-2018
1

De curator verw ijst naar het onderdeel "andere activa" (paragrafen 3.8 en
3.9). De verhuurder heeft zich na eerder een retentierecht te hebben
ingeroepen op het standpunt dat geen sprake is van retentierecht, maar dat
de zaken zijn achtergelaten door gefailleerde. De curator volgt verder in
overleg met de verhuurder op.

10-09-2018
2

Dit onderdeel is afgerond.

24-12-2018
3

5.7 Reclamerechten
Geen.

08-05-2018
1

Dit onderdeel is afgerond.

10-04-2020
8

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator onderzoekt de gang van zaken rond het retentierecht en of er een
retentierecht bestaat.

08-05-2018
1

Zie hiervoor.

10-09-2018
2

Dit onderdeel is geheel afgerond.

02-10-2019
6

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

08-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

08-05-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

08-05-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

08-05-2018
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

08-05-2018
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

08-05-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w erd digitaal bijgehouden in Exact online. Over 2016 is nog
een balans opgemaakt.

08-05-2018

1

7.2 Depot jaarrekeningen
Over 2014 is de jaarrekening vastgesteld op 18-3-2015 en gedeponeerd op
19-3-2015. Over 2015 is een voorlopige jaarrekening gedeponeerd op 8-122016. Over 2016 en 2017 is niets vastgesteld en/of gedeponeerd.
Aan de deponeringsplicht is derhalve niet voldaan.

08-05-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

08-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het betreft hier een € 1,00 vennootschap.

08-05-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

08-05-2018
1

Toelichting
Nu staat al vast dat niet is voldaan aan de deponeringsplicht.
Ja
Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat er niet aan de deponeringsplicht is voldaan
hetgeen ingevolge artikel 2:248 BW een onw eerlegbaar vermoeden van
onbehoorlijk bestuur oplevert.

7.6 Paulianeus handelen

10-09-2018
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit w ordt onderzocht. Het omhangen van People in W ork in het zicht van het
faillissement is verdacht.
Ja

08-05-2018
1

10-09-2018
2

Toelichting
De curator is van mening dat de transactie w aarbij de aandelen van People in
W ork B.V. voor € 1,00 zijn verhangen en thans in eigendom zijn van de heer
Burnet, paulianeus is.
Op grond van het feit dat:
- de w inst van deze onderneming in 2016 ongeveer € 118.000,00 bedroeg;
- per 22 maart 2018 (rondom de datum van de transactie) er blijkens opgave
door de bestuurder nog voor meer dan € 10.000 van debiteuren te vorderen
en medio 2018 van Burnet Holding en de heer Burnet nog meer dan €
290.000,00 te vorderen w as;
- het resultaat van People in W ork blijkens de opgave van de bestuurder
medio 2018 ongeveer € 66.000,00 bedroeg;
is de curator van mening dat de koopsom van € 1,00 niet in verhouding staat
tot de w erkelijke w aarde van de onderneming en de aandelen, en dat er
sprake is van benadeling. Van w etenschap daarvan is eveneens sprake
ingevolge artikel 43 lid 1 sub 4 Fw jo artikel 42 Fw .
De curator is van mening dat het door de bestuurder gedane voorstel te mager
is en voert verder overleg.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor.

10-09-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De administratie w ordt nader onderzocht.

08-05-2018
1

Met de bestuurder en zijn adviseur hebben besprekingen plaatsgevonden.
Door hem is nadien een voorstel gedaan, maar vooralsnog vindt de curator het
gedane voorstel niet in verhouding staan tot de w erkelijke w aarde van de
aandelen en hetgeen is verschuldigd en de mogelijke andere/overige
aansprakelijkheden.

10-09-2018
2

De bestuurder heeft terzake:
(i) de vordering op hem in rekening-courant; en,
(ii) het verhangen van de aandelen in People in W ork B.V. naar hem privé;
een voorstel gedaan. De curator heeft een tegenvoorstel gedaan.

24-12-2018
3

De onderhandelingen omtrent de regeling bevinden zich in de afrondende fase.
De curator heeft een laatste voorstel gedaan.

01-04-2019
4

De curator heeft diens laatste voorstel met de belastingdienst en rechtercommissaris afgestemd en verw acht definitieve vastlegging i.o.m. de
bestuurder binnen enkele dagen na dit verslag.

02-07-2019
5

Met de bestuurder is inmiddels na verkregen toestemming een schikking
getroffen. Deze behelst betalingen in termijnen. Als de regeling tijdig en
volledig w ordt nagekomen zal de laatste termijn in maart 2020 zijn betaald.

02-10-2019
6

Vooralsnog w ordt de getroffen regeling goed nagekomen. Bij de laatste termijn
is aangegeven dat betaling iets langer op zich kan laten w achten. De curator
gaat er vooralsnog van uit dat de regeling uiterlijk eerste kw artaal 2020 zal
zijn nagekomen.

10-01-2020
7

Ondanks de harde toezegging van de bestuurder zijn de betalingen steeds
verder achterop geraakt. Er resteert uit de regeling nog € 17.500 te
ontvangen. De curator is hierover in overleg ter voorkoming van
rechtsmaatregelen tegen de bestuurder in privé.

10-04-2020
8

De curator tracht het resterende bedrag van de getroffen regeling alsnog te
incasseren.

10-07-2020
9

De curator gaat rechtsmaatregelen treffen omdat de regeling door de
bestuurder ondanks vele toezeggingen en sommaties van de curator niet
w ordt nagekomen. Daartoe is toestemming van de rechter-commissaris
verkregen.

13-10-2020
10

De faillissementsaanvrage is ingetrokken, w aarna kort daarop door de
faillissementsboedel ook een deelbetaling is ontvangen op de vordering.
De curator overlegt met betrokkenen of er nu tijdig w eer deelbetalingen gaan
plaatsvinden. Zo niet, dan volgen w ederom rechtsmaatregelen.

12-01-2021
11

Na een substantiële betaling begin januari zijn er in diezelfde maand en in
februari nog enkele kleinere betalingen ontvangen.

12-04-2021
12

De curator blijft druk uitoefenen voor zo snel mogelijke volledige betaling.
De curator heeft de rechter-commissaris gevraagd een procesmachtiging af te
geven, naar aanleiding w aarvan de bestuurder een voorstel heeft gedaan om
binnen een 2,5 - 3 maanden de nog resterende hoofdsom te voldoen in
termijnen. De curator heeft de bestuurder laten w eten dat dat voorstel
akkoord is onder de voorw aarde dat de kosten van de incassomaatregelen bij
de hoofdsom moeten w orden opgeteld en moeten w orden voldaan binnen de
zelfde termijnen en het verzoek om een procesmachtiging pro forma w ordt
aangehouden. De curator is in afw achting van het akkoord van de bestuurder
en de eerste termijn betaling per 16 juli 2021.

13-07-2021
13

Met de bestuurder w as een betalingsregeling afgesproken. Daarop zijn enkele
betalingen binnengekomen, maar de laatste termijnen zijn ondanks verzoeken
en sommaties niet voldaan. De curator is voornemens rechtsmaatregelen te
nemen en zal daartoe in overleg met de rechter-commissaris treden.

13-10-2021
14

Uiteindelijk is op 31 december 2021 betaling ontvangen van de laatste
termijnen.

12-01-2022
15

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
PM

08-05-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 169.086,00

08-05-2018
1

Toelichting
Er is w el consequent aangifte gedaan, maar vanaf 2015 is er niets meer
betaald aan de belastingdienst.
€ 173.902,00

10-09-2018
2

€ 176.736,00

24-12-2018
3

Toelichting
Dit is inclusief de vordering ex artikel 29 lid 7.

Toelichting
Er is tussentijds aangifte gedaan voor omzetbelasting over de boedelperiode.
€ 176.736,00

02-10-2019
6

10-01-2020
7

Toelichting
De tussentijdse aangifte omzetbelasting over de boedelperiode is uitbetaald.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
PM

08-05-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
PM

8.5 Aantal concurrente crediteuren

08-05-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
PM

08-05-2018
1

3

10-09-2018
2

4

24-12-2018
3

5

01-04-2019
4

Toelichting
Door de curator van een dochtervennootschap is alsnog een aanzienlijke
rekening-courant vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
PM

08-05-2018
1

€ 54.876,56

10-09-2018
2

€ 55.153,76

24-12-2018
3

€ 425.663,92

01-04-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet te overzien.

08-05-2018
1

Gezien de forse fiscale schuld is het onw aarschijnlijk dat er voor concurrente
crediteuren een uitkering beschikbaar zal komen.

10-09-2018
2

Het is inmiddels duidelijk dat er helaas voor concurrente crediteuren geen
uitkering beschikbaar zal komen.

10-01-2020
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nadere inventarisatie.

08-05-2018
1

Er doen zich nauw elijks nog veranderingen voor.

24-12-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

08-05-2018
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

08-05-2018
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

08-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

08-05-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. nadere inventarisatie;
2. onderzoek omhangen dochtervennootschap kort voor faillissement;
3. onderzoek levensvatbaarheid dochtervennootschappen;
4. onderzoek retentierecht;
5. inventarisatie schuldenpositie;
6. rechtmatigheidsonderzoek.

08-05-2018
1

1. vervolg besprekingen over oplossing ter zake het omhangen van de
dochtervennootschap kort voor faillissement;
2. onderzoek en afw ikkelen retentierecht danw el eigendom van zaken in
voormalige w inkelruimte;
3. voortzetten besprekingen met bestuurder.

10-09-2018
2

De curator:
1. zal met de bestuurder trachten op zeer korte termijn tot overeenstemming
te komen over de verhangen aandelen van People in W ork B.V. en afw ikkeling
van de rekening-courant vordering;
2. zal het beroep op verrekening door de verhuurder beoordelen;
3. zal de schuldenpositie monitoren; en,
4. zal na afw ikkeling van het voorgaande w aarschijnlijk tot afw ikkeling kunnen
overgaan.

24-12-2018
3

1) Afronding onderhandelingen met bestuurder;
2) Afronding onderzoek lening borg.

01-04-2019
4

1) Vastlegging uitkomst onderhandelingen met bestuurder;
2) Afronding onderzoek lening borg.

02-07-2019
5

Toezicht op de naleving van de getroffen regeling met de bestuurder.

02-10-2019
6

Idem.

10-01-2020
7

Incasso restant vordering inzake de minnelijke regeling.

10-04-2020
8

Idem.

10-07-2020
9

Rechtsmaatregelen tegen de bestuurder (faillissementsaanvrage).

13-10-2020
10

Overleg bestuurder in verband met hervatte betalingen dan w el opnieuw
faillissementsaanvrage.

12-01-2021
11

Monitoring voortgezette betalingen.

12-04-2021
12

Afw ikkeling nieuw e regeling en monitoring betalingen.

13-07-2021
13

Overleg met de rechter-commissaris over jegens de bestuurder te treffen
rechtsmaatregelen.

13-10-2021
14

Overleg met de rechter-commissaris over de w ijze van afw ikkeling.

12-01-2022
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te overzien.

08-05-2018
1

Idem.

24-12-2018
3

De curator gaat er vanuit dat het faillissement in 2019 kan w orden
afgew ikkeld.

01-04-2019
4

In verband met de getroffen schikking met de bestuurder is deze verw achting
bijgesteld naar voorjaar 2020.

02-10-2019
6

Idem.

10-01-2020
7

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het restant van de getroffen regeling.

10-04-2020
8

Idem.

10-07-2020
9

Niet te overzien.

13-10-2020
10

Idem.

12-01-2021
11

Idem.

12-04-2021
12

De curator w il dit faillissement in 2021 afw ikkelen.

13-07-2021
13

De w ens tot spoedige afw ikkeling bestaat nog steeds, maar is afhankelijk van
betaling van het nog door de bestuurder restant verschuldigde.

13-10-2021
14

Na(ar aanleiding van) het overleg met de rechter-commissaris kan afw ikkeling
op korte termijn plaatsvinden. De curator verw acht dat dit verslag als
eindverslag heeft te gelden.

12-01-2022
15

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven.

24-12-2018
3

Bijlagen
Bijlagen

