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Algemene gegevens
Naam onderneming
Premier Partners B.V.

05-07-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Premier Partners
B.V., kantoorhoudende aan de Rivium Boulevard 301 (2909 LK) Capelle aan
den IJssel.

05-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Premier Partners houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en de in dat kader
te verrichten administratie. Zij bemiddelt tussen uitzendbureaus/w erving- en
selectiebureaus en ZZP'ers die door deze bureaus voor derden w orden
ingehuurd. Premier Partners regelt de benodigde contracten, de verloning,
fiscale aangiftes etc.
Deze w erkzaamheden doet zij vooral voor buitenlandse
uitzendbureaus/w erving- en selectiebureaus en ZZP'ers, met een sterke focus
op het Verenigd Koninkrijk.

Financiële gegevens

05-07-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.065.699,00

€ 75.814,00

€ 886.106,00

2018

€ 2.562.500,00

€ -257.249,00

€ 1.100.910,00

2017

€ 6.996.980,00

€ -140.417,00

€ 1.202.373,00

Toelichting financiële gegevens
De laatste opgestelde jaarrekening is die over 2016.
Voormelde cijfers over 2017, 2018 en 2019 komen derhalve uit de eigen
(interne) administratie van Premier Partners.

05-07-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

05-07-2019
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er nog drie w erknemers in dienst. Kort daarvoor
w as met tw ee w erknemers de arbeidsovereenkomst beëindigd.

Boedelsaldo
€ 69.920,73

05-07-2019
1

€ 115.744,30

01-10-2019
2

€ 87.439,86

24-12-2019
3

€ 93.794,86

23-03-2020
4

Toelichting
Bij de bank is onder verw ijzing naar artikel 23 Fw nog een bedrag van EUR
6.352,00 teruggevorderd. Dit bedrag w as op datum faillissement afgeschreven.
Het bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

€ 93.795,65

23-06-2020
5

€ 93.771,57

22-06-2021
9

€ 62.846,90

21-12-2021
11

Verslagperiode

van
11-6-2019

05-07-2019
1

t/m
4-7-2019
van
5-7-2019

01-10-2019
2

t/m
1-10-2019
van
2-10-2019

24-12-2019
3

t/m
24-12-2019
van
25-12-2019

23-03-2020
4

t/m
23-3-2020
van
24-3-2020

23-06-2020
5

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

22-09-2020
6

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020

22-12-2020
7

t/m
21-12-2020
van
22-12-2020

22-03-2021
8

t/m
22-3-2021
van
23-3-2021

22-06-2021
9

t/m
22-6-2021
van
23-6-2021
t/m
21-9-2021

21-09-2021
10

van
22-9-2021

21-12-2021
11

t/m
21-12-2021
van
22-12-2021

18-03-2022
12

t/m
18-3-2022
van
19-3-2022

17-06-2022
13

t/m
17-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

44 uur 0 min

2

28 uur 24 min

3

4 uur 18 min

4

22 uur 12 min

5

23 uur 0 min

6

6 uur 18 min

7

14 uur 30 min

9

14 uur 42 min

10

5 uur 0 min

11

7 uur 0 min

12

5 uur 36 min

13

4 uur 30 min

totaal

187 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden in deze verslagperiode hebben vooral bestaan uit (i)
verdere bestudering van de financiële administratie, (ii) afw ikkelen verkoop
bedrijfsinventaris en (iii) onderzoek en overleg inzake deelnemingen van
Premier Partners.

24-12-2019
3

De w erkzaamheden in deze verslagperiode hebben vooral bestaan uit (i)
terugvorderen voormeld bedrag bij bank, (ii) vaststellen schuldenlast en actief
en gevolgen voor geschorste procedure met w erknemer in kaart brengen en
(iii) verdere afw ikkeling deelnemingen.

23-03-2020
4

De w erkzaamheden in deze verslagperiode hebben vooral bestaan uit (i)
onderzoek naar de vordering van de belastingdienst en in dat kader (ii) een
nieuw e ICP opgave doen en (iii) verdere afw ikkeling van de Zw itserse
deelneming.

23-06-2020
5

De w erkzaamheden in deze verslagperiode hebben vooral bestaan uit (i)
verdere afw ikkeling Zw itserse deelneming en (ii) succes afw ikkelen bezw aar
tegen belastingvordering omzet q3 2018.

22-09-2020
6

De w erkzaamheden in deze verslagperiode hebben vooral bestaan uit (i)
verdere afw ikkeling Zw itserse deelneming en (ii) het succesvol afw ikkelen van
het bezw aar tegen de aanslag vennootschapsbelasting over 2018 en (iii)
nader onderzoek naar de (hoogte van de) aanslag omzetbelasting over de
periode 1 september 2018 tot en met 10 juni 2019.

22-12-2020
7

De w erkzaamheden in deze verslagperiode hebben vooral bestaan uit (i) het
monitoren van de verdere afw ikkeling van de Zw itserse deelneming en (ii)
onderzoek naar en bezw aar maken tegen de (hoogte van de) aanslag
omzetbelasting over de periode 1 september 2018 tot en met 10 juni 2019.
Thans zijn w e in afw achting van een uitspraak van de Belastingdienst.

22-03-2021
8

De w erkzaamheden in deze verslagperiode hebben vooral bestaan uit (i) het
monitoren van de verdere afw ikkeling van de Zw itserse deelneming, (ii) contact
met de belastingdienst omtrent de aanslag omzetbelasting over de periode 1
september 2018 tot en met 10 juni 2019 en het bezw aar daartegen en (iii)
onderzoek naar de w ijze van afw ikkeling van de Nederlandse deelneming.

22-06-2021
9

De w erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode hebben vooral bestaan uit
(i) contact met de belastingdienst omtrent het - op verzoek van de curator toegezonden gekregen schuldenoverzicht en (ii) contact met de bestuurder
omtrent de afw ikkeling van PPS (NL) B.V.

21-09-2021
10

In de afgelopen verslagperiode hebben met name w erkzaamheden
plaatsgevonden met betrekking tot de afw ikkeling van PPS (NL) B.V.

21-12-2021
11

In de afgelopen verslagperiode heeft in het kader van de afw ikkeling van PPS
(NL) B.V. contact plaatsgevonden met het Handelsregister van de KvK.

18-03-2022
12

In de afgelopen verslagperiode heeft in het kader van de afw ikkeling van PPS
(NL) B.V. contact plaatsgevonden met het Handelsregister van de KvK.
Daarnaast monitort de curator het afw ikkelingsproces van de Zw itserse
deelneming.

17-06-2022
13

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Premier Partners B.V. is opgericht op 11 december 2013.
Enig aandeelhouder (na overneming van de aandelen van de oprichter) en
bestuurder is sinds 8 januari 2016 de heer S.R. Black.

05-07-2019
1

Premier Partners heeft voorts een drietal dochtervennootschappen w aarin zij
de aandelen houdt:
1. PPS (NL) B.V. (de heer Black is bestuurder).
2. PPS Suisse (Zw itserse vennootschap, de heer G. Gard is bestuurder).
3. Advanced Outsourcing Solutions CVBA (Belgische vennootschap, Premier
Partners is medebestuurder).

1.2 Lopende procedures
Bij de rechtbank Rotterdam, sector kanton, w as ten tijde van de uitspraak van
het faillissement een procedure aanhangig. Dit betrof een door Premier
Partners ingesteld verzet tegen een op 7 februari 2019 uitgesproken
verstekvonnis w aarin een voormalig w erkneemster een vordering is
toegew ezen van EUR 61.280,00 bruto + rente en kosten.

05-07-2019
1

De curator heeft zow el de rechtbank als de w ederpartij op de hoogte gesteld
van het faillissement. De procedure is geschorst.
Afgelopen verslagperiode heeft onderzoek plaatsgevonden naar de vraag of
het opportuun is de procedure voort te gaan zetten. De curator zal hieromtrent
op korte termijn het contact zoeken met de advocaat van deze
(ex)w erkneemster om zijn bevindingen te delen.

23-03-2020
4

Het antw oord op de vraag of het opportuun is om de procedure voort te zetten
is afhankelijk van de hoogte van de vordering van de belastingdienst. Thans is
de curator druk doende deze vordering te onderzoeken.

23-06-2020
5

Voor de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek naar de hoogte van
de vorderingen van de belastingdienst w ordt verw ezen naar onderdeel 8.2.

22-12-2020
7

1.3 Verzekeringen
Premier Partners had voor haar zelf en haar dochtervennootschappen de
gebruikelijke verzekeringen afgesloten via Hiscox in het Verenigd Koninkrijk.
Deze verzekeringen w aren op 3 mei 2019 nog verlengd tot 2 juli 2019.

05-07-2019
1

Inmiddels zijn de verzekeringen geëindigd.

22-12-2020
7

1.4 Huur

1.4 Huur
Premier Partners huurt kantoorruimte aan de Rivium Boulevard 301 te Capelle
aan den IJssel. De huurt bedraagt EUR 1.050,-- per maand en is betaald t/m 30
april 2019. De huurovereenkomst w as door Premier Partners reeds voor datum
faillissement opgezegd en zou eindigen op 31 augustus 2019. De curator heeft
van de verhuurder een schriftelijke bevestiging gekregen van deze opzegging
en beëindiging per voornoemde datum.

05-07-2019
1

Op 19 augustus 2019 heeft de oplevering van de gehuurde kantoorruimte aan
de verhuurder plaatsgevonden.

01-10-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaken van het faillissement zouden volgens het bestuur gelegen zijn in
de navolgende tw ee omstandigheden. De eerste oorzaak zou zijn de
langdurige ziekte bij w erknemers en de daarmee gemoeide kosten voor
Premier Partners. De tw eede oorzaak zou zijn dat de Engelse verzekeraar
heeft laten w eten dat zij vanw ege de Brexit geen verzekeringen meer kan
aanbieden aan Premier Partners in Nederland. Het afsluiten van vergelijkbare
verzekeringen via een Nederlandse verzekeraars zou aanzienlijk duurder zijn.
Een en ander zal w orden onderzocht.

05-07-2019
1

Afgelopen verslagperiode is begonnen met dir oorzakenonderzoek. Komende
verslagperiode zal dit onderzoek naar verw achting afgerond kunnen w orden.

23-03-2020
4

Niet is gebleken van een andere oorzaak van het faillissement.

23-06-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

05-07-2019
1

Toelichting
De w erknemers zijn (inclusief vakantiegeld) betaald t/m mei 2019.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

05-07-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-6-2019

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Bij schrijven van 13 juni 2019 heeft de curator na verkregen machtiging van de
rechter-commissaris de in dienst zijnde w erknemers ontslag aangezegd met
inachtneming van de geldende opzegtermijn als bedoeld in artikel 40
Faillissementsw et.

05-07-2019
1

Op maandag 24 juni 2019 heeft er een intake met het UW V plaatsgevonden.
Afgelopen verslagperiode heeft de curator nog contact gehad met diverse
ZZP'ers die voor Premier Partners B.V. hebben gew erkt, maar onbetaald zijn
gebleven.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

24-12-2019
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 952,88

totaal

€ 952,88

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Premier Partners beschikt over een beperkte kantoorinventaris.

05-07-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft een algemeen voorrecht op alle goederen van de
belastingschuldige (art. 21 lid 1 IW 1990). Het voorrecht gaat boven een
pandrecht, dat rust op een zaak als bedoeld in art. 22 lid 3 IW 1990, die zich
op de bodem van de belastingschuldige bevindt. In onderhavig faillissement is
er w el sprake van een vordering van de belastingdienst, maar zijn er geen
pandrechten verstrekt aan schuldeisers. Artikel 57 lid 3 Fw speelt dus niet.

05-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de beperkte bedrijfsmiddelen geinventariseerd. Bekende
opkopers zijn aangeschreven met de uitnodiging om een bod te doen. Geen
enkele opkoper heeft interesse getoond in de aangeboden zaken. De reden
daarvoor is de beperkte omvang. De curator zal zich beraden op een andere
w ijze van het te gelde maken van dit actief.

05-07-2019
1

De bedrijfsmiddelen zijn vervolgens tevergeefs aangeboden aan de verhuurder
ter overname. Uiteindelijk is besloten om de bedrijfsmiddelen af te voeren en
mee te laten lopen in een reeds geplande veiling bij Troostw ijk. De veiling
w aaraan de kavels zijn toegevoegd eindigt op korte termijn.

01-10-2019
2

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht via een veiling. Een en ander heeft een
bedrag voor de boedel opgeleverd van EUR 952,88 incl. BTW .

24-12-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving
Teruggave fiscus

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 2.389,00

Aandelen in dochtervennootschappen
Restitutie borg creditcard

€ 2.780,64

totaal

€ 5.169,64

Toelichting andere activa

€ 0,00

Toelichting andere activa
Premier Partners houdt aandelen in een drietal dochtervennootschappen.
Onderzocht zal w orden of die aandelen een w aarde vertegenw oordigen.

05-07-2019
1

De Belgische dochtervennootschap is - nadat deze door de
Ondernemingsrechtbank Antw erpen in vereffening w as gesteld - in staat van
faillissement verklaard w aarna het faillissement op 16 februari 2021 is
afgew ikkeld w egens ontoereikend actief.

22-03-2021
8

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar de w aarde van de aandelen in de dochtervennootschappen.
Contact met creditcardmaatschappij in verband met restitutie borg.

05-07-2019
1

Er hebben teruggaven plaatsgevonden van de belastingdienst en de
creditcardmaatschappij.

01-10-2019
2

Er is contact gelegd met de bestuurder van de Zw itserse deelneming. Nadere
financiële stukken zijn vanuit Zw itserland verkregen. De curator is doende om
de financiële stand van zaken bij de drie deelnemingen in kaart te brengen
zodat vervolgens besloten kan w orden w at met deze aandelenbelangen te
doen. De activiteiten van alle deelnemingen zijn door het faillissement van
Premier Partners overigens al ten einde gekomen.
Op 19 november 2019 is de Belgische deelneming Advanced Outsourcing
Solutions CVBA gerechtelijk ontbonden en in vereffening gesteld. De curator is
in overleg met de vereffenaar in België.

24-12-2019
3

Afgelopen verslagperiode heeft er veelvuldig contact plaatsgevonden met de
heer Gard, bestuurder van de Zw itserse-entiteit.

23-03-2020
4

Het overleg met de heer Gard omtrent de w ijze van afw ikkeling loopt thans
nog.

23-06-2020
5

Afgelopen verslagperiode is er een apostille verkregen voor het
faillissementsvonnis en naar de Zw itserse notaris gestuurd ivm afw ikkeling van
de deelneming aldaar.

22-09-2020
6

De heer Gard heeft tezamen met een Zw itsers notariskantoor de afw ikkeling
van de deelneming in gang gezet.

22-12-2020
7

De afw ikkeling van de Zw itserse deelneming is nog steeds gaande. De curator
monitort de w erkzaamheden van de heer Gard en het Zw itsers notariskantoor
die de afw ikkeling op zich hebben genomen.

22-03-2021
8

In het kader van het monitoren van de w erkzaamheden van de heer Gard en
het Zw itsers notariskantoor is van de heer Gard in de afgelopen
verslagperiode een update ten aanzien van de afw ikkeling van de Zw itserse
deelneming ontvangen. Hieruit volgt dat de Zw itserse deelneming naar
verw achting in (het begin van) 2022 zal w orden afgew ikkeld.

22-06-2021
9

De curator monitort de w erkzaamheden van de heer Gard en het Zw itsers
notariskantoor
die de afw ikkeling op zich hebben genomen.

21-09-2021
10

De heer Gard heeft aangegeven dat voor het einde van dit jaar in Zw itserland
de financiële stukken zullen w orden gedeponeerd die het mogelijk maken om
de liquidatie van de vennootschap af te ronden. De verw achting is dat een en
ander begin 2022 definitief afgerond zal zijn. De curator blijft het proces
monitoren.

21-12-2021
11

De curator heeft de heer Gard verzocht om een update te verschaffen over de
stand van zaken met betrekking tot de afw ikkeling van de Zw itserse
deelneming.

18-03-2022
12

Ten aanzien van PPS (NL) B.V. heeft de voormalig bestuurder, tevens (huidig)
bestuurder van Premier Partners, aangegeven dat de activiteiten per 11 juni
2019 zouden zijn gestaakt én dat PPS (NL) B.V. thans geen baten meer zou
hebben. De curator heeft stukken mogen ontvangen van de bestuurder ter
onderbouw ing van die stelling. Vooralsnog kan de curator op basis van deze
stukken dit oordeel onvoldoende verifieren. Dit bemoeilijkt de afw ikkeling.
Daarom is contact gezocht met de KvK. Gelet op het feit dat bij PPS (NL) B.V.
langer dan een jaar geen bestuurder staat ingeschreven en langer dan een
jaar geen jaarstukken zijn gedeponeerd, is er contact gew eest met de KvK om
te bezien of er tot een ambtshalve afw ikkeling door de KvK kan w orden
overgegaan.
De KvK heeft medegedeeld dat zij PPS (NL) B.V. op de lijst voor
Kamerontbinding heeft geplaatst.
Gebleken is dat het afw ikkelingsproces ten aanzien van de Zw itserse
deelneming meer tijd in beslag neemt dan w erd verw acht. De curator
monitort het afw ikkelingsproces.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 93.167,45

€ 92.271,22

totaal

€ 93.167,45

€ 92.271,22

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

17-06-2022
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Toelichting debiteuren
Op datum faillissement zou er sprake zijn van een debiteurensaldo van EUR
121.876,05.

05-07-2019
1

Nader onderzoek naar de debiteurenportefeuille heeft uitgew ezen dat de door
de bestuurder overhandigde lijst met openstaande vorderingen niet geheel
correct w as. Een aantal debiteuren bleek al betaald te hebben. Het op datum
faillissement nog openstaande saldo w as EUR 93.167,45. Daarvan is inmiddels
EUR 85.919,22 geïncasseerd.

01-10-2019
2

Volgens de administratie staat er thans nog een bedrag open van EUR
7.248,23.
Volgens de administratie staat er thans nog een bedrag open van EUR 896,23.

23-06-2020
5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode onderzocht of het resterende
bedrag ad EUR 896,23 inbaar is. Gebleken is echter dat dit een debiteur betreft
die onvindbaar is.

22-03-2021
8

De debiteurenincasso is mitsdien afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De veelal buitenlandse debiteuren zijn door de curator aangeschreven.

05-07-2019
1

Afgelopen verslagperiode heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden met de
debiteuren van curanda. Een en ander heeft ertoe geleid dat de op datum
faillissement openstaande vorderingen inmiddels grotendeels betaald zijn.

01-10-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Premier Partners bankierde bij ABN AMRO Bank NV.
Ten tijde van het faillissement w as er sprake van een creditsaldo:
EUR-rekening: EUR 13.791,63
Dollar-rekening (omgerekend): EUR 764,85
Ponden-rekening (omgerekend): EUR 74,22

5.2 Leasecontracten

05-07-2019
1

5.2 Leasecontracten
Premier Partners had een operational leaseovereenkomst met Leaseplan voor
een tw eetal auto's. De auto's zijn na overleg met Leaseplan op 19 juni 2019
ingeleverd.

05-07-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

05-07-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

05-07-2019
1

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

22-03-2021
8

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
retentierechten.

22-03-2021
8

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
reclamerechten.

22-03-2021
8

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

22-03-2021
8

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft contact gezocht met ABN AMRO Bank NV ten einde
rekeningafschriften te verkrijgen en om het aanw ezige creditsaldo over te
laten boeken naar de boedelrekening. Dit is uiteindelijk gebeurd.
Verder heeft er afstemming plaatsgevonden met de leasemaatschappij over
het inleveren van de geleasete auto's. Die inlevering heeft plaatsgevonden.

05-07-2019
1

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

05-07-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

05-07-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft zow el de fysieke als de digitale administratie veiliggesteld.
Deze zal nader onderzocht w orden.

05-07-2019
1

Premier Partners heeft geen jaarrekeningen opgesteld over de jaren 2017 en
2018.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2016 is (niet-tijdig) gedeponeerd op 20 maart
2018.
Een jaarrekening 2017 bestaat niet en is dus ook niet (tijdig) gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

05-07-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

05-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

05-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

05-07-2019
1

Zal - als te doen gebruikelijk - w orden onderzocht.

Toelichting

22-12-2020
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Vaststaat dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder
nu de jaarrekening 2016 te laat is gedeponeerd en de jaarrekening 2017
nimmer is gedeponeerd.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

05-07-2019
1

De curator heeft een eerste onderzoek verricht naar de administratie op basis
w aarvan de bestuurder een aantal vragen is gesteld. Nader onderzoek zal
plaatsvinden.

Nee
Toelichting
Uit de administratie van curanda w as het de curator gebleken dat er
(abusievelijk) in de maanden april en mei 2019 dubbel salaris betaald w as aan
de bestuurder. De bestuurder is hierop aangesproken en heeft deze bedragen
voor een totaalbedrag van EUR 11.260,73 direct aan de boedel terug betaald.
Daarmee is deze kw estie afgedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

01-10-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Komende verslagperiode zal het te doen gebruikelijke
rechtmatigheidsonderzoek (verder) plaatsvinden.

05-07-2019
1

In komende verslagperiode zal de curator naar verw achting zijn
rechtmatigheidsonderzoek kunnen afronden.

24-12-2019
3

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft samen met het oorzakenonderzoek
afgelopen periode verder plaatsgevonden. De verw achting is dit komende
verslagperiode - op korte termijn - af te ronden.

23-03-2020
4

Vaststaat dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder
nu de jaarrekening 2016 te laat is gedeponeerd en de jaarrekening 2017
nimmer is gedeponeerd. Echter, de curator heeft op basis van de aangeleverde
administratie w el een afdoende inzicht kunnen krijgen in de rechten en
verplichtingen van de gefailleerde vennootschap. Los van voormelde formele
aansprakelijkheidsgrond heeft de curator op basis van zijn onderzoek geen
inhoudelijke/materiële omissies van de bestuurder aangetroffen die een
aansprakelijkstelling ex artikel 2:248 BW naar zijn mening rechtvaardigen. De
curator acht daarom een aansprakelijkstelling ex artikel 2:248 BW hier niet op
zijn plaats.

22-12-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste scan van de administratie heeft plaatsgevonden.

05-07-2019
1

Overleg met de bestuurder over de betalingen als genoemd in punt 7.6

01-10-2019
2

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

22-12-2020
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

05-07-2019
1

Behoudens het salaris van de curator zijn er nog geen boedelvorderingen.

€ 29.749,85

24-12-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van EUR 29.749,85

€ 30.217,62

22-12-2020
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 56.960,00

05-07-2019
1

Toelichting
De belastingdienst heeft een vordering ingediend uit hoofde van verschuldigde
omzetbelasting.

€ 71.295,00

01-10-2019
2

Toelichting
De vordering is verhoogd met omzetbelasting mei 2019 en loonheffingen mei
2019.

€ 74.315,00

24-12-2019
3

€ 281.448,00

23-06-2020
5

€ 236.180,00

22-09-2020
6

Toelichting
De curator heeft succesvol bezw aar ingesteld tegen de OB vordering over Q3
2018. Dit heeft tot een vermindering geleid van afgerond EUR 45.000,00. Er
lopen ook nog een tw eetal bezw aren tegen ambtshalve aanslagen
omzetbelasting en vennootschapsbelasting. De uitkomst van deze kw esties
kan gevolgen hebben voor het w el of niet kunnen doen van een (gedeeltelijke)
uitkering aan lager gerangschikte preferente crediteuren. In het volgende
verslag zal hieromtrent meer duidelijk zijn.

€ 184.147,00

22-12-2020
7

Toelichting
Naar aanleiding van het bezw aar tegen (de hoogte van) de ambtshalve
aanslag vennootschapsbelasting heeft de fiscus haar aanslag bijgesteld naar
nihil.
De curator heeft de aanslag omzetbelasting over de periode 1 september 2018
tot en met 10 juni 2019 in onderzoek.

Toelichting

22-03-2021
8

De aanslag Omzetbelasting ten bedrage van € 155.100 over de periode 1
september 2018 tot en met 10 juni 2019 ziet op een naheffingsaanslag ex art
29 lid 7 W OB. De curator heeft bezw aar gemaakt tegen de hoogte van de
aanslag en zich daarbij gebaseerd op informatie uit de administratie. De
Belastingdienst heeft nog geen uitspraak gedaan.

€ 34.565,00
Toelichting

22-06-2021
9

Naar aanleiding van het door de curator gemaakte bezw aar tegen de aanslag
Omzetbelasting van € 155.100 heeft de belastingdienst haar aanslag
bijgesteld naar € 5.518.

€ 49.406,00

21-09-2021
10

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

05-07-2019
1

Nog niet bekend.

€ 4.347,58

24-12-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van EUR 4.347,58

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 93.785,76

05-07-2019
1

Toelichting
Voormeld bedrag betreft een vordering van een voormalig w erkneemster
w aarvoor ten tijde van het uitspreken van het faillissement een
verzetprocedure aanhangig w as. De curator heeft deze vordering opgenomen
op de lijst van de voorlopig betw iste preferente schuldvorderingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

05-07-2019
1

10

01-10-2019
2

13

23-03-2020
4

16

22-12-2020
7

17

17-06-2022
13

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 107.387,54

05-07-2019
1

€ 213.272,23

01-10-2019
2

€ 239.435,60

23-03-2020
4

€ 305.123,09

22-12-2020
7

€ 324.829,30

17-06-2022
13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

05-07-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bij schrijven van 14 juni 2019 zijn de crediteuren van Premier Partner door de
curator aangeschreven.

05-07-2019
1

Ten aanzien van de opgelegde aanslag ex art 29 ld 7 W OB heeft de curator
onderzoek verricht naar de opgelegde aanslag, is bezw aar gemaakt tegen de
aanslag en is gecorrespondeerd met de Belastingdienst.

22-03-2021
8

De correspondentie met de belastingdienst omtrent de aanslag
Omzetbelasting ex artikel 29 lid 7 W OB is in de afgelopen verslagperiode
voortgezet. Dit heeft geleid tot een aanpassing van haar aanslag van €
155.100 naar € 5.518. De curator heeft dit verw erkt.

22-06-2021
9

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 zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht krijgen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bestudering administratie
Inventarisatie crediteuren
Incasso debiteuren
Verkoop bedrijfsmiddelen
Inventarisatie w aarde aandelenbelangen
Opleveren huurlocatie
Onderzoek rechtmatigheid en oorzaken faillissement

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht krijgen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

24-12-2019
3

Bestudering administratie ten aanzien van de deelnemingen
Afw ikkelen van deze deelnemingen
Inventarisatie crediteuren
Incasso restant debiteuren
Onderzoek rechtmatigheid en oorzaken faillissement afronden

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht krijgen:
1.
2.
3.
4.

01-10-2019
2

Bestudering administratie ten aanzien van de deelnemingen
Inventarisatie crediteuren
Incasso debiteuren
Afw ikkelen veiling bedrijfsmiddelen
Inventarisatie w aarde aandelenbelangen
Onderzoek rechtmatigheid en oorzaken faillissement

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderw erpen
aandacht krijgen:
1.
2.
3.
4.
5.

05-07-2019
1

23-03-2020
4

Afw ikkelen deelnemingen
Overleg advocaat (ex) w erkneemster over geschorste procedure
Afw ikkelen restant debiteurenpositie
Afronden rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek

1. Afw ikkelen Zw itserse deelneming
2. Bezw aar maken tegen vordering van de belastingdienst
3. Zodra de belastingdienst haar vordering heeft verlaagd overleg voeren
met de advocaat van de (ex) w erkneemster over geschorste procedure
4. Afronden rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek
5. Afw ikkelen restant debiteurenpositie

1. Afw ikkelen deelneming Zw itserland
2. Overleg belastingdienst ivm bezw aar tegen hoogte ingediende
vorderingen
3. Afronden rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek

23-06-2020
5

22-09-2020
6

4. Afw ikkelen restant debiteurenpositie

1. Afw ikkelen deelneming Zw itserland;
2. Overleg belastingdienst in verband met bezw aar tegen aanslag
omzetbelasting; en
3. Afw ikkelen restant debiteurenpositie.

1. Afw ikkelen deelneming Zw itserland;
2. Afw ikkelen deelneming PPS (NL) B.V.

1. Afw ikkelen deelneming Zw itserland;
2. Afw ikkelen deelneming PPS (NL) B.V.

22-12-2020
7

22-06-2021
9

21-12-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

05-07-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
17-9-2022

17-06-2022
13

10.4 Werkzaamheden overig
1. Afw ikkelen deelneming Zw itserland;
2. Overleg belastingdienst in verband met bezw aar tegen aanslag
omzetbelasting;
3. Afw ikkelen deelneming PPS (NL) B.V.

1. Afw ikkelen deelneming Zw itserland;
2. Afw ikkelen deelneming PPS (NL) B.V.

1. Monitoren afw ikkeling deelneming Zw itserland; en
2. Afw ikkelen deelneming PPS (NL) B.V.

1. Monitoren afw ikkeling deelneming Zw itserland; en
2. Afw ikkeling deelneming PPS (NL) B.V.

1. Monitoren afw ikkeling deelneming Zw itserland; en
2. Monitoren afw ikkeling deelneming PPS (NL) B.V.

22-03-2021
8

22-06-2021
9

21-09-2021
10

18-03-2022
12

17-06-2022
13

Bijlagen
Bijlagen

