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

10
25-04-2022
F.10/19/260
NL:TZ:0000107798:F002
02-07-2019

R-C
Curator

mr. F. Damsteegt
mr A.F. Ammerlaan

Algemene gegevens
Naam onderneming
Flexibele Backoffice Support Regio 's-Gravenhage B.V.

02-08-2019
1

Gegevens onderneming
Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Flexibile backoffice Support
Regio ‘s-Gravenhage (voorheen Advocatenkantoor Bezuidenhout B.V.)
handelend onder de naam Advocatenkantoor Bezuidenhout (hierna: curanda).

02-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Het uitoefenen van een rechtspraktijk.

02-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 224.866,00

€ 28.583,00

€ 267.160,00

2018

€ 533.134,00

€ 87.508,00

€ 199.037,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens komen voort uit het door curanda gebruikte
boekhoudpakket.

Gemiddeld aantal personeelsleden

02-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

02-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 750,00

02-08-2019
1

Toelichting
€ 34.653,87

30-10-2019
2

€ 39.528,87

28-01-2020
3

€ 18.061,37

28-04-2020
4

Toelichting
Er is een salarisbeschikking aan de curator afgegeven.

€ 24.611,87

28-07-2020
5

€ 26.640,70

28-10-2020
6

€ 20.882,03

28-01-2021
7

€ 21.494,05

28-04-2021
8

€ 26.184,46

27-10-2021
9

€ 39.323,89

25-04-2022
10

Verslagperiode
van
2-7-2019

02-08-2019
1

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019
t/m
29-10-2019

30-10-2019
2

van
30-10-2019

28-01-2020
3

t/m
27-1-2020
van
28-1-2020

28-04-2020
4

t/m
27-4-2020
van
28-4-2020

28-07-2020
5

t/m
27-7-2020
van
28-7-2020

28-10-2020
6

t/m
26-10-2020
van
27-10-2020

28-01-2021
7

t/m
27-1-2021
van
28-1-2021

28-04-2021
8

t/m
27-4-2021
van
28-4-2021

27-10-2021
9

t/m
26-10-2021
van
27-10-2021
t/m
25-4-2022

Bestede uren

25-04-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

119 uur 40 min

2

50 uur 11 min

3

27 uur 39 min

4

16 uur 36 min

5

8 uur 0 min

6

5 uur 0 min

7

17 uur 12 min

8

22 uur 30 min

9

8 uur 18 min

10

24 uur 24 min

totaal

299 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder is MTW Holding B.V. Enig bestuurder is mevrouw mr. M.T.
W ernsen.

02-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

02-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is beëindigd per datum faillissement.
De overige polissen zijn kort vóór het faillissement opgezegd door mr.
W ernsen.

02-08-2019
1

1.4 Huur
Met de verhuurder van het kantoorpand is overeengekomen dat over de
maand juli 2019 geen huur verschuldigd is en dat de overeenkomst eindigt per
31 juli 2019.

02-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De directe aanleiding voor de aanvraag van het faillissement van curanda is
een betalingsregeling tussen mr. W ernsen en de Belastingdienst. Hierbij w as
de voorw aarde dat per direct het faillissement van curanda en MTW Holding
zou w orden aangevraagd.

02-08-2019
1

De curator zal de oorzaak van het faillissement onderzoeken.
Voor de bevindingen van de curator w ordt verw ezen naar hoofdstuk 7.

28-10-2020
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

02-08-2019
1

Toelichting
Door het UW V en de curator w ordt onderzocht of sprake is gew eest van een
overgang van onderneming vóór datum faillissement. W anneer geen sprake is
gew eest van een overgang van onderneming, dan zijn ten tijde van het
faillissement zes personeelsleden in dienst bij curanda.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

02-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

5-7-2019

6

Het personeel is, voor zover zij nog in dienst mochten zijn bij
curanda, op 5 juli 2019 ontslag aangezegd.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek of sprake is van een overgang van onderneming.

02-08-2019
1

Het UW V heeft geconcludeerd dat geen sprake is van een overgang van
onderneming. Het UW V heeft deze beslissing vanw ege privacyredenen niet
nader toegelicht. De curator confirmeert aan de conclusie van het UW V.

28-01-2020
3

Er resteren geen w erkzaamheden.

25-04-2022
10

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Zeer beperkte kantoorinventaris en voorraad

€ 750,00

€ 0,00

totaal

€ 750,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Behoudens een zeer beperkte kantoorinventaris zijn er geen bedrijfsmiddelen.
De kantoorinventaris w as grotendeels eigendom van mr. W ernsen en de
overige inventaris had vrijw el geen w aarde. De beperkte voorraad en de
inventaris zijn, voor deze eigendom zijn van curanda, verkocht voor een
bedrag van € 750,-- exclusief BTW . De koper heeft € 750,-- op de
boedelrekening gestort en is verzocht alsnog de BTW over te maken.

02-08-2019
1

Gelet op de hoogte van dit bedrag heeft de curator besloten geen verdere
maatregelen jegens de koper te treffen voor het incasseren van de BTW over
het bedrag ad € 750,--.

25-04-2022
10

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Met betrekking tot bodemzaken oefent de curator op grond van artikel 57 lid 3
Fw mede de rechten uit van de Belastingdienst.

02-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

25-04-2022
10

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is onderhanden w erk aangetroffen. Zow el in toevoegingsdossiers als in
niet-toevoegingsdossiers. Het onderhanden w erk, w at betreft de maand juni,
voor niet-toevoegingsdossiers is voor een bedrag van ongeveer € 17.500,-exclusief BTW gefactureerd. Het onderhanden w erk in toevoegingsdossiers
w ordt geïnventariseerd. In het volgende verslag zal de eventuele vordering uit
het onderhanden w erk w orden vermeld onder punt 4 in dit verslag. Voor de
voorraad zie 3.3.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

02-08-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse overige activa

€ 950,00

€ 0,00

totaal

€ 950,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Nog in onderzoek.

02-08-2019
1

In de zesde verslagperiode is een aantal overige activa verkocht voor een
bedrag ad € 950,00 inclusief BTW . Het gaat om de domeinnamen van enkele
w ebsites w elke eigendom zijn van de Flexibele Backoffice, een aantal uren
voor een onderhoudsabonnement voor deze w ebsites en een mobiele
telefoon. De koopsom is inmiddels voldaan.

28-10-2020
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nog niet bekend.

02-08-2019
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

28-10-2020
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 82.676,34

€ 45.784,26

Vaststellingsovereenkomst

€ 18.000,00

€ 15.313,85

€ 100.676,34

€ 61.098,11

totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
02-08-2019
1
De debiteuren zijn aan de hand van de administratie aangeschreven. De reële
omvang van de debiteuren dient vastgesteld te w orden op basis van de door
de bestuurder te verstrekken administratie. De curator zal de bestuurder in de
derde verslagperiode nog een korte periode gunnen om deze administratie te
verstrekken.
Er zijn inningsw erkzaamheden voor het onderhanden w erk, w at betreft de
maand juni 2019, voor niet-toevoegingsdossiers verricht. Deze declaraties zijn
nog niet volledig voldaan.

30-10-2019
2

Het onderhanden w erk in toevoegingsdossiers is geïnventariseerd. Een deel
van de vorderingen, w elke betrekking hebben op toevoegingsdossiers, zijn
overgedragen aan Cardec, een factoringmaatschappij. De curator maakt
aanspraak (op een deel van) de, w at betreft de toevoegingsdossiers,
uitbetaalde vergoedingen, voor zover deze niet zijn overgedragen aan Cardec.
De bestuurder heeft een overzicht verstrekt met de omvang van de
debiteurenvorderingen, w aaronder het onderhanden w erk. De bestuurder
heeft tevens de facturen verstrekt. Deze debiteuren w aren reeds
aangeschreven door de curator.

28-01-2020
3

Ook in de derde verslagperiode maakt de curator aanspraak (op een deel van)
de, w at betreft de toevoegingsdossiers, uitbetaalde vergoedingen, voor zover
deze niet zijn overgedragen aan Cardec.
De curator heeft de debiteurenincasso in de derde verslagperiode voortgezet.
Tegen één debiteur zijn rechtsmaatregelen getroffen.

28-04-2020
4

Er is w at betreft de resterende nog uit te betalen toevoegingsvergoedingen
een regeling tot stand gekomen met mr. W ernsen en haar huidige w erkgever,
inhoudende dat deze vergoedingen toekomen aan mr W ernsen tegen betaling
van € 5.500,--, te betalen in vier gelijke termijnen. De eerste termijn is
ondertussen voldaan.
De curator heeft de debiteurenincasso in de vierde verslagperiode voortgezet.
De resterende termijnen w at betreft de prijs van € 5.500,-- voor de
toevoegingsvergoedingen zijn voldaan door de huidige w erkgever van mr
W ernsen.

28-07-2020
5

De curator heeft de debiteurenincasso in de zesde verslagperiode voortgezet.
Van een groot aantal debiteurenvorderingen is inmiddels gebleken dat deze
oninbaar zijn.

28-10-2020
6

Tegen een debiteur is door de Rechtbank Amsterdam op 16 december 2020
een verstekvonnis gew ezen. De curator heeft executiemaatregelen getroffen.
Tot op heden biedt de debiteur zeer beperkt verhaal. Met de debiteur is
daarom een betalingsregeling getroffen. De curator zal er toezicht op houden
dat deze betalingsregeling w ordt nagekomen.

28-04-2021
8

De betalingsregeling met de debiteur w aartegen een verstekvonnis is
gew ezen w ordt tot op heden nagekomen.

27-10-2021
9

Mevrouw W ernsen komt haar verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst
tot op heden niet stipt na. De curator heeft mevrouw W ernsen verzocht haar
verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst in het vervolg stipt na te
komen.
De betalingsregeling met de debiteur w aartegen een verstekvonnis is
gew ezen is tot op heden nagekomen. Gelet erop dat er verder geen
inhoudelijke w erkzaamheden meer resteren in dit faillissement, heeft de
curator de vordering op de debiteur te koop aangeboden. De curator heeft
de vordering voor een bedrag ad € 500,00 exclusief BTW verkocht. De
koopprijs is voldaan. De curator heeft van de deurw aarder een bedrag ad €
225,82 ontvangen. Dat is het bedrag met aftrek van kosten dat tot op heden
is geïnd door de deurw aarder.

25-04-2022
10

De curator en mevrouw W ernsen hebben een nieuw e overeenkomst gesloten
w aarbij mevrouw W ernsen in één keer het bedrag ad € 12.544,61 voldoet
w aarna partijen elkaar finale kw ijting verlenen. Mevrouw W ernsen heeft het
bedrag ad € 12.544,61 voldaan. Belangrijke overw egingen voor het sluiten
van een nieuw e overeenkomst zijn voor de curator dat het faillissement dan
op korte termijn kan w orden afgew ikkeld en dat niet is gebleken van
voldoende verhaalsmogelijkheden. Uiteindelijk is een bedrag ad € 15.313,85
van het eerder overeengekomen totaalbedrag ad € 18.000,00 voldaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren debiteurenportefeuille en inning van de debiteurenvorderingen.

02-08-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn incassow erkzaamheden verricht. Het
onderzoek van de curator naar de omvang van de debiteuren is nog niet
afgerond en zal w orden voortgezet in de volgende verslagperiode. De
inningsw erkzaamheden zullen tevens w orden voortgezet.

30-10-2019
2

De inningsw erkzaamheden voor het onderhanden w erk, w at betreft de maand
juni 2019, w orden de komende verslagperiode voortgezet.
In de derde verslagperiode zijn incassow erkzaamheden verricht. Voor het
bepalen van de hoogte van de omvang van de debiteuren dient de curator uit
te gaan van het door de bestuurder verstrekte overzicht.

28-01-2020
3

In de derde verslagperiode zijn met diverse debiteuren betalingsregeling
getroffen. Ook is er met enkele debiteuren is een vaststellingsovereenkomst
gesloten met betrekking tot de hoogte van de vordering en de w ijze van
aflossen.
De curator zal in de vierde verslagperiode de inningsw erkzaamheden
voortzetten en een beslissing nemen of er gerechtelijke maatregelen dienen te
w orden getroffen jegens debiteuren.
In de vijfde verslagperiode zal de curator de inningsw erkzaamheden
voortzetten.

28-04-2020
4

Daarnaast zal de curator toezicht houden op de betalingen van de diverse
debiteuren w aarmee een betalingsregeling is gesloten alsmede op de betaling
van de resterende termijnen w at betreft de prijs van € 5.500,-- voor de
toevoegingsvergoedingen.
In de zesde verslagperiode zal de curator de inningsw erkzaamheden
voortzetten.

28-07-2020
5

De curator zal toezicht houden op de betalingen van de diverse debiteuren
w aarmee een betalingsregeling is gesloten. Ook zal de gerechtelijke procedure
tegen één debiteur w orden voortgezet.
In de zevende verslagperiode zal de curator de inningsw erkzaamheden
voortzetten, voor zover dit opportuun is.
De curator zal toezicht houden op de betalingen van de diverse debiteuren
w aarmee een betalingsregeling is gesloten. Ook zal de gerechtelijke procedure
tegen één debiteur w orden voortgezet.

28-10-2020
6

De curator zal toezicht houden op de betalingen van de debiteur w aarmee een
betalingsregeling is gesloten. Daarnaast zal de curator afw achten of het
executeren van het vonnis tegen de debiteur door de deurw aarder tot enig
resultaat leidt.

28-01-2021
7

De curator zal toezicht houden op de betalingen van de debiteuren w aarmee
een betalingsregeling is gesloten.

28-04-2021
8

De curator zal toezicht houden op de betalingen van de debiteuren w aarmee
een betalingsregeling is gesloten alsmede dat mevrouw W ernsen haar
verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst zal nakomen.

27-10-2021
9

Er resteren geen w erkzaamheden.

25-04-2022
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

02-08-2019
1

De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)

30-10-2019
2

Er is tot op heden niet gebleken van vorderingen van banken.

Toelichting vordering van bank(en)

28-01-2020
3

Er zijn geen vorderingen van banken.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft een leaseovereenkomst aangetroffen. Het betrof een
leaseovereenkomst ter zake van een kopieerapparaat. De curator heeft de
leaseovereenkomst opgezegd.

02-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Van schuldeisers met bijzondere rechten is tot op heden niet gebleken.

02-08-2019
1

Van schuldeisers met bijzondere rechten is niet gebleken.

25-04-2022
10

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Van schuldeisers met een separatistenpositie is niet gebleken.

02-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Van schuldeisers met een recht van eigendomsvoorbehoud is niet gebleken.

02-08-2019
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen schuldeisers die een beroep op een retentierecht hebben
gedaan.

02-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen schuldeisers die een beroep op het recht van reclame hebben
gedaan.

02-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

02-08-2019
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er dient onderzoek te w orden verricht naar een eventuele vordering van de
bank.

02-08-2019
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

30-10-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De praktijk van curanda is per 1 juli 2019 overgegaan
naar Versteegh c.s. Advocaten. Per dezelfde datum is mr. W ernsen bij dit
kantoor in dienst getreden. De onderneming w as reeds vóór 2 juli 2019, de
datum van het faillissement, gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging

02-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

02-08-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

02-08-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft in onderzoek of aan de boekhoudplicht is voldaan.

02-08-2019
1

De curator heeft nog niet alle administratie ontvangen van de bestuurder. De
curator zal de bestuurder nog een korte periode in de derde verslagperiode
gunnen om de ontbrekende administratie te verstrekken.

30-10-2019
2

In de derde verslagperiode heeft de bestuurder een aanzienlijk deel van de
verzochte administratie aangeleverd.

28-01-2020
3

In de zevende verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond. De curator heeft vastgesteld dat de boekhoudplicht is geschonden.
De gevoerde administratie w as ontoereikend. Er is geen duidelijk inzicht in de
rechten en verplichtingen van Flexibele Backoffice Support regio 's-Gravenhage
B.V.

28-01-2021
7

Mevrouw W ernsen heeft het standpunt van de curator betw ist. Er is een
schikking getroffen (zie 7.7).

28-04-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De onderneming is op 24 januari 2018 gestart. Er heeft nog geen deponering
van de jaarrekening plaatsgevonden. Er bestaat ook nog geen verplichting tot
deponering.

02-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 100,00. Dit geplaatste kapitaal is
volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

02-08-2019
1

De curator heeft in onderzoek of sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit
onderzoek zal in de volgende verslagperioden plaatsvinden.

Ja

28-01-2021
7

Toelichting
Gelet op de schending van de boekhoudplicht staat vast dat sprake is van
onbehoorlijk bestuur en w ordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarnaast heeft in de visie van de
curator het handelen van mevrouw W ernsen in belangrijke mate het
faillissement van Flexibele Backoffice Support regio 's-Gravenhage B.V.
veroorzaakt.

Toelichting

28-04-2021
8

Mevrouw W ernsen heeft gemotiveerd betw ist dat sprake is van onbehoorlijk
bestuur. Er is een schikking getroffen (zie 7.7).

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

02-08-2019
1

Nog in onderzoek.

Nee
Toelichting
Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

28-01-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

In de vierde verslagperiode heeft de extern financieel forensisch deskundige
het rechtmatigheidsonderzoek grotendeels verricht. Onderdeel van dit
rechtmatigheidsonderzoek is dat een bespreking plaatsvindt in persoon met de
bestuurder, mr W ernsen. Vanw ege de coronomaatregelen van de overheid
heeft deze afspraak nog niet plaatsgevonden. Deze bespreking zal alsnog op
zo kort mogelijke termijn plaatsvinden. De extern forensisch deskundige zal
naar verw achting binnen de komende verslagperiode het onderzoek afronden.
Daarna kan de curator overgaan tot afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek.

28-04-2020
4

In de vijfde verslagperiode heeft er een bespreking tussen de extern financieel
forensisch deskundige en mr W ernsen plaatsgevonden. Het heeft aanzienlijke
tijd geduurd voordat deze bespreking kon plaatsvinden vanw ege de
overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Na deze bespreking
heeft hij het gespreksverslag naar mr W ernsen gestuurd. Nadat hij feedback
heeft ontvangen van mr W ernsen, zal de extern financieel forensisch
deskundige het onderzoek afronden en de voorlopige rapportage naar haar
toesturen in het kader van hoor- en w ederhoor. Daarna zal de extern
financieel forensisch deskundige het definitieve rapport verstrekken aan de
curator. Daarna kan de curator overgaan tot afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek.

28-07-2020
5

In de zesde verslagperiode heeft de extern financieel forensisch deskundige
een conceptrapport gemaakt. Mevrouw W ernsen is in de gelegenheid gesteld
om op de inhoud van het conceptrapport te reageren w aarna de extern
financieel forensisch deskundige kort voor de indiening van dit verslag het
definitief rapport heeft uitgebracht. In de komende verslagperiode zal de
curator dit rapport bestuderen en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.
De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende verslagperiode af te
ronden.

28-10-2020
6

De curator heeft in de zevende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond en zijn bevindingen aan mevrouw W ernsen medegedeeld. De curator
heeft mevrouw W ernsen verzocht aan de curator mede te delen of zij de
aansprakelijkheid erkent en of zij over zal gaan tot betaling van het
boedeltekort. Mevrouw W ernsen heeft hier niet op gereageerd. De curator
beraadt zich op rechtsmaatregelen.

28-01-2021
7

Nadat een reactie is uitgebleven, heeft de curator verzocht een
faillissementsverhoor te gelasten. Dit verhoor heeft plaatsgevonden. Na het
verhoor hebben partijen een schikking bereikt, inhoudende dat mevrouw
W ernsen in termijnen totaal aan de boedel van Flexibele Backoffice Support
Regio 's-Gravenhage B.V. en het faillissement van MTW Holding B.V. een
bedrag voldoet van € 25.000,--, w aarvan € 18.000,-- toekomt aan de boedel
van Flexibele Backoffice Support Regio 's-Gravenhage B.V. De
vaststellingsovereenkomst zal in de komende verslagperiode door de
betrokken partijen w orden ondertekend. Een belangrijke overw eging voor het
sluiten van de vaststellingsovereenkomst is voor de curator dat niet is
gebleken van voldoende verhaalsmogelijkheden.

28-04-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de volgende verslagperioden zal onderzoek w orden verricht naar de
administratieplicht en de taakvervulling door de bestuurder.

02-08-2019
1

De curator zal de bestuurder nog een korte periode gunnen om de
ontbrekende administratie te overhandigen aan de curator. De curator zal
daarna het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

30-10-2019
2

In de derde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. De curator heeft besloten om het rechtmatigheidsonderzoek deels
uit te besteden aan een extern financieel forensisch deskundige. Nadat de
extern financieel forensisch deskundige het rechtmatigheidsonderzoek heeft
verricht, zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek afronden.

28-01-2020
3

In de vijfde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet en voor zover mogelijk w orden afgerond.

28-04-2020
4

In de zesde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet en voor zover mogelijk w orden afgerond.

28-07-2020
5

In de zevende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet en voor zover mogelijk w orden afgerond.

28-10-2020
6

In de achtste verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over het
treffen van rechtsmaatregelen jegens mevrouw W ernsen.

28-01-2021
7

In de achtste verslagperiode zal de vaststellingsovereenkomst w orden
ondertekend door de betrokken partijen. Het rechtmatigheidsonderzoek is
afgerond en er resteren na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst
geen inhoudelijke w erkzaamheden meer (zie ook 7.7).

28-04-2021
8

De vaststellingsovereenkomst is ondertekend door de betrokken partijen. Voor
de nakoming van de verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst zal
verslag w orden gedaan onder
hoofdstuk 4 van dit verslag.

27-10-2021
9

Er resteren geen w erkzaamheden.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

02-08-2019
1

Salaris curator P.M.

€ 8.401,33
Toelichting
Er is een boedelvordering van het UW V.

28-01-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 81.455,00

02-08-2019
1

€ 112.448,00

30-10-2019
2

€ 115.893,00

28-01-2020
3

€ 153.278,00

28-01-2021
7

€ 135.331,00

27-10-2021
9

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

02-08-2019
1

Nog niet bekend.

€ 9.856,51

28-01-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

02-08-2019
1

Nog niet bekend.

€ 380,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30-10-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

02-08-2019
1

8

30-10-2019
2

9

28-01-2020
3

10

28-04-2020
4

11

28-10-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 7.685,30

02-08-2019
1

€ 15.784,55

30-10-2019
2

€ 16.084,55

28-01-2020
3

€ 16.314,55

28-04-2020
4

€ 35.428,60

28-10-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

02-08-2019
1

Het faillissement zal binnenkort w orden voorgedragen voor opheffing bij
gebrek aan baten.

25-04-2022
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het verder inventariseren en aanschrijven van crediteuren.

02-08-2019
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

25-04-2022
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is geen sprake van lopende procedures.

02-08-2019
1

Tegen één debiteur zijn rechtsmaatregelen getroffen. Deze debiteur is
gedagvaard.

28-07-2020
5

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

Er is sprake van een procedure bij de rechtbank Amsterdam, kamer voor
kantonzaken, locatie Amsterdam. Het gaat om een incassoprocedure.

28-07-2020
5

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

02-08-2019
1

Tot op heden heeft de debiteur zich nog niet gesteld. De zaak staat voor
verstekvonnis.

28-07-2020
5

De zaak staat nog steeds voor verstekvonnis. De curator heeft de rechtbank
Amsterdam schriftelijk verzocht over te gaan tot het w ijzen van een
verstekvonnis nu er reeds geruime tijd is verstreken zonder dat de debiteur
zich heeft gesteld in de procedure.

28-10-2020
6

De Rechtbank Amsterdam heeft op 16 december 2020 verstekvonnis gew ezen
tegen de debiteur. Het verstekvonnis is betekend aan de debiteur. De
verzettermijn is inmiddels verstreken. De curator heeft opdracht gegeven aan
de deurw aarder om het vonnis te executeren. De komende verslagperiode(n)
zal moeten blijken of de debiteur verhaal biedt. Daarvan zal verslag w orden
gedaan in hoofdstuk 4 van dit verslag.

28-01-2021
7

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

02-08-2019
1

In de zesde verslagperiode zal de gerechtelijke procedure w orden voortgezet.

28-07-2020
5

In de zevende verslagperiode zal de gerechtelijke procedure w orden
voortgezet.

28-10-2020
6

Er resteren (vooralsnog) geen w erkzaamheden.

28-01-2021
7

Er resteren geen w erkzaamheden.

25-04-2022
10

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal een aanvang w orden gemaakt met het
rechtsmatigheidsonderzoek. Tevens zullen de debiteuren w orden
geïnventariseerd en zal een aanvang w orden gemaakt met de
debiteurenincasso. Voorts zal het onderhanden w erk in toevoegingsdossiers
w orden geïnventariseerd en zal het eventueel resterend onderhanden w erk in
niet-toevoegingsdossiers w orden geïncasseerd. Ook zullen de crediteuren
w orden geïnventariseerd en aangeschreven, voor zover dit niet heeft
plaatsgevonden. Tot slot dient onderzoek te w orden verricht naar een
eventuele vordering van de bank.

02-08-2019
1

In de komende verslagperiode zal de curator de bestuurder nog een korte
periode gunnen om de ontbrekende administratie aan te leveren. Daarna zal
het rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

30-10-2019
2

De debiteurenincasso zal w orden voortgezet in de derde verslagperiode. Ook
zal de incasso voor het resterend onderhanden w erk in niettoevoegingsdossiers w orden voortgezet.
In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek van de
extern financieel forensisch deskundige plaatsvinden. Daarna zal de curator
het rechtmatigheidsonderzoek afronden.

28-01-2020
3

De debiteurenincasso zal w orden voortgezet in de vierde verslagperiode. Ook
zal de incasso voor het resterend onderhanden w erk in niettoevoegingsdossiers w orden voortgezet.
In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek van de
extern financieel forensisch deskundige w orden voortgezet. De bespreking van
de extern financieel forensisch deskundige met mr. W ernsen heeft nog geen
doorgang gevonden. De verw achting is dat deze bespreking alsnog spoedig

28-04-2020
4

zal plaatsvinden. W anneer de rapportage van de extern financieel forensisch
deskundige is afgerond zal ook de curator het rechtmatigheidsonderzoek
kunnen afronden.
De debiteurenincasso zal w orden voortgezet in de vierde verslagperiode. Ook
zal de incasso voor het resterend onderhanden w erk in niettoevoegingsdossiers w orden voortgezet. Ook zal w orden toegezien op
betaling van de resterende termijnen w at betreft de prijs voor de
toevoegingsvergoedingen.
In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek van de
extern financieel forensisch deskundige w orden afgerond en zal hij zijn
bevindingen aan de curator presenteren. Daarna zal ook de curator het
rechtmatigheidsonderzoek kunnen afronden.

28-07-2020
5

De debiteurenincasso zal w orden voortgezet in de vijfde verslagperiode. De
gerechtelijke procedure tegen één debiteur zal ook w orden voortgezet. Ook
zal de incasso voor het resterend onderhanden w erk in niettoevoegingsdossiers w orden voortgezet.
In de komende verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over het
treffen van rechtsmaatregelen jegens mevrouw W ernsen.

28-01-2021
7

Daarnaast zal de curator toezicht houden op de betalingen van de debiteur
w aarmee een betalingsregeling is gesloten. Daarnaast zal de curator
afw achten of het executeren van het vonnis tegen de debiteur door de
deurw aarder tot enig resultaat leidt.
In de komende verslagperiode zal de hiervoor vermelde
vaststellingsovereenkomst door de betrokken partijen moeten w orden
ondertekend. Vervolgens zal de curator nog enkel toezicht houden op
nakoming van de betalingsregeling zoals vastgelegd in de
vaststellingsovereenkomst. Daarbij zal toezicht w orden gehouden op
nakoming van de betalingsregeling met enkele debiteuren. Er resteren verder
geen inhoudelijke w erkzaamheden.

28-04-2021
8

De w erkzaamheden in dit faillissement bestaan enkel uit het toezicht houden
van de curator op de nakoming van de betalingsregeling zoals vastgelegd in
de vaststellingsovereenkomst en de nakoming van de betalingsregelingen met
debiteuren.

27-10-2021
9

Na de afgelopen verslagperiode resteren er geen w erkzaamheden meer. De
rechter-commissaris zal uiterlijk in w eek 19 w orden verzocht dit faillissement
voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Dit verslag is derhalve
het eindverslag.

25-04-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

02-08-2019
1

De rechter-commissaris zal uiterlijk in w eek 19 w orden verzocht dit
faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Dit verslag
is derhalve het eindverslag.

25-04-2022
10

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 'plan van aanpak'.

Bijlagen
Bijlagen

02-08-2019
1

