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

7
14-07-2021
F.10/19/499
NL:TZ:0000124846:F001
24-12-2019

R-C
Curator

mr. W.J. Roos-van Toor
mr A-J. van der Duijn Schouten

Algemene gegevens
Naam onderneming
Profider Nederland B.V. (hierna te noemen: "Profider")

22-01-2020
1

Gegevens onderneming
Profider is op 21 november 2014 opgericht en statutair gevestigd te
Alblasserdam. Ten tijde van de faillietverklaring w as zij gevestigd aan het
Nieuw land Parc 10 a te (2952 DA) Alblasserdam.

22-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Profider exploiteerde een onderneming die zich voornamelijk heeft toegelegd
op de levering van internet en telefonie op bedrijventerreinen.

22-01-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 127.930,00

€ -155,00

€ 128.085,00

2019

€ 127.780,00

€ 51.790,00

€ 127.780,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn verkregen uit de door de bestuurder verstrekte
grootboekkaarten en saldibalansen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

22-01-2020
1

Toelichting
De heer Van Lieshout vertelde dat er geen personeelsleden in dienst zijn. Het
w erk w erd verricht door personeelsleden die bij een andere vennootschap in
dienst zijn.

Boedelsaldo
€ 1.216,39

22-01-2020
1

Toelichting
Het boedelsaldo is afkomstig van het creditsaldo op de bankrekening.
€ 20.487,48

22-04-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo is afkomstig van de debiteurenincasso alsmede is een
gedeelte van de koopsom voor de goodw ill betaald.
€ 19.918,78

22-07-2020
3

€ 25.663,88

21-10-2020
4

Toelichting
De koper van de goodw ill heeft een betaling gedaan van € 3.500,00.
Daarnaast zijn er in het kader van een schikking betalingen gedaan door een
debiteur.
€ 8.868,58

20-01-2021
5

€ 19.368,58

16-04-2021
6

€ 19.276,21

14-07-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-12-2019

22-01-2020
1

t/m
21-1-2020
van
22-1-2020

22-04-2020
2

t/m
21-4-2020
van
22-4-2020

22-07-2020
3

t/m
21-7-2020
van
22-7-2020

21-10-2020
4

t/m
20-10-2020
van
21-10-2020

20-01-2021
5

t/m
19-1-2021
van
20-1-2021

16-04-2021
6

t/m
16-4-2021
van
17-4-2021
t/m
13-7-2021

Bestede uren

14-07-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 28 min

2

39 uur 27 min

3

20 uur 5 min

4

15 uur 6 min

5

10 uur 30 min

6

8 uur 42 min

7

10 uur 48 min

totaal

142 uur 6 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is tijd besteed aan inventarisatie, het veiligstellen
van de administratie, de debiteurenincasso en de verkoop van de goodw ill.

22-01-2020
1

In de tw eede verslagperiode is tijd besteed aan de debiteurenincasso, het
rechtmatigheidsonderzoek en het incasseren van de koopsom voor de
goodw ill.

22-04-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer D.N. van Lieshout is sinds 21 november 2014 de enige bestuurder van
Profider. De enig aandeelhouder van Profider is Niven Participations B.V. De
enig bestuurder van Niven Participations B.V. is de heer D.N. Van Lieshout.

22-01-2020
1

Evercel B.V. w as tussen 21 november 2014 en 9 augustus 2016
aandeelhouder van Profider. Enig bestuurder van Evercel B.V. is de heer
V.A.R.H. Kleintjens.
Tussen 1 januari 2015 en 17 februari 2015 is de heer M.A. de Beer bestuurder
van Profider gew eest. Evercel B.V. is bestuurder van Profider gew eest tussen 9
augustus 2016 en 18 augustus 2016. De heer V.A.R.H. Kleintjens is bestuurder
van Profider gew eest tussen 18 augustus 2016 en 23 februari 2017.

1.2 Lopende procedures
Er is niet gebleken van lopende procedures.

22-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is niet gebleken van verzekeringsovereenkomsten.

22-01-2020
1

1.4 Huur
Er is niet gebleken van een huurovereenkomst.

22-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Van Lieshout vertelde dat Profider in het verleden gebruik maakte van
het netw erk van Ziggo. De daarmee gemoeide kosten zouden - ten opzichte
van de omzet - veel te hoog zijn gew eest. Hierdoor is een schuld ontstaan.
Profider is nadien gebruik gaan maken van andere netw erken. Dat heeft geleid
tot een w instgevende exploitatie. Op het moment dat Ziggo het faillissement
aanvroeg, w aren er echter onvoldoende liquide middelen beschikbaar om de
vordering van Ziggo te voldoen. De curator heeft de oorzaak van het
faillissement in onderzoek en zal daarvan verslag doen in hoofdstuk 7 van dit
verslag (Rechtmatigheid).

22-01-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

22-01-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
22-01-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-3-2020
totaal

Toelichting
Niet van toepassing

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Er resteren geen w erkzaamheden.

22-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

22-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er resteren geen w erkzaamheden.

3.3 Bedrijfsmiddelen

22-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill

€ 40.000,00

€ 0,00

totaal

€ 40.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de eerste verslagperiode is de goodw ill verkocht aan Mediastream Gatew ay
B.V. De betaling zal in termijnen plaatsvinden.

22-01-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn geen bodemzaken aangetroffen.

22-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal erop toezien dat de koopsom w ordt betaald. Voor het overige
resteren er geen w erkzaamheden.

22-01-2020
1

Tot op heden is er slechts € 8.000,00 betaald van de koopsom. Mediastream
Gatew ay B.V. houdt zich niet aan de afspraken, zoals opgenomen in de
koopovereenkomst. De curator heeft zow el Mediastream Gatew ay B.V. als de
borg, de heer Van Lieshout, aangesproken tot betaling van het openstaande
bedrag. De curator zal in de derde verslagperiode een beslissing nemen over
het treffen van (rechts)maatregelen.

22-04-2020
2

De koper van de goodw ill alsmede de borg, de heer Van Lieshout, hebben niet
gereageerd op de verzoeken van de curator om over te gaan tot betaling van
het openstaande bedrag. De curator zal in de derde verslagperiode een
beslissing nemen over het treffen van (rechts)maatregelen. De curator
overw eegt daarbij het faillissement aan te vragen van Mediastream Gatew ay
B.V.

22-07-2020
3

In de derde verslagperiode heeft er een bespreking plaatsgevonden met de
koper van de goodw ill. Naar aanleiding van deze bespreking heeft er een
betaling voor een bedrag ad € 3.500,00 plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is
aan de koper van de goodw ill verzocht aan te geven w anneer hij het restant
van de koopsom voor de goodw ill gaat voldoen. Hierop is geen reactie
gekomen. Naar aanleiding van het voorgaande heeft de curator de rechtercommissaris verzocht een faillissementsverhoor te gelasten. Dit
faillissementsverhoor heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens dit
faillissementsverhoor zijn er nieuw e betaalafspraken gemaakt. De koopsom
dient alsnog voldaan te w orden in termijnen. De eerste termijn verstrijkt op 3
november. W anneer deze betaalafspraken niet w orden nagekomen, zal de
curator het faillissement van Mediastream Gatew ay B.V. aanvragen.

21-10-2020
4

In de vijfde verslagperiode is Mediastream Gateaw ay B.V. haar
betaalafspraken niet nagekomen. De curator heeft het faillissement van
Mediastream Gatew ay B.V. aangevraagd. Het faillissement van Mediastream
Gatew ay B.V. is door de Rechtbank Rotterdam op 22 december 2020
uitgesproken. De heer mr. Logtenberg is als curator van Mediastream Gatew ay
B.V. benoemd. Mediastream Gatew ay B.V. heeft verzet ingesteld. Met de
bestuurder van Mediastream Gatew ay B.V. is een betalingsregeling getroffen.

20-01-2021
5

Dit bedrag bevat de kosten voor de aanvraag van het faillissement van
Mediastream Gatew ay B.V. Het faillissementsvonnis van 22 december 2020 is
vernietigd. De curator heeft verzocht het bedrag ad € 4.500,00, de eerste
betaling in verband met de betalingsregeling, over te maken op de
boedelrekening. De curator zal er toezicht op houden dat dit gebeurt en dat de
betalingsregeling w ordt nagekomen door Mediastream Gatew ay B.V.
Mediastream Gatew ay B.V. is de betalingsregeling ondanks meerdere
herinneringen van de curator niet nagekomen. Mediastream Gatew ay B.V.
heeft slechts een bedrag ad € 6.000,00 betaald. De curator heeft
daaropvolgend w ederom het faillissement van Mediastream Gatew ay B.V.
aangevraagd. De zitting is gepland voor 4 mei 2021.

16-04-2021
6

Op 4 mei 2021 is het faillissement van Mediastream Gatew ay B.V.
uitgesproken. De heer mr. Logtenberg is w ederom als curator benoemd.
Mediastream Gatew ay B.V. heeft geen verzet ingesteld. De verzettermijn is
inmiddels verstreken. De curator heeft zijn vordering ingediend.

14-07-2021
7

Op 15 juni 2021 is het faillissement van de heer Van Lieshout uitgesproken
op verzoek van een schuldeiser. De curator heeft zijn vordering ook
ingediend in dit faillissement.
De curator is in afw achting of in het faillissement van Mediastream Gatew ay
B.V. of het faillissement van de heer Van Lieshout een uitkering w ordt
gedaan.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurder heeft medegedeeld dat sprake is van een beperkte voorraad
routers en sw itchers. Deze routers en sw itchers bevinden zich bij de klanten
van Profider.

22-01-2020
1

Uit de grootboekadministratie is gebleken dat de voorraad routers en
sw itchers een aanzienlijke w aarde vertegenw oordigt. De curator heeft de
bestuurder verzocht om inlichtingen, maar de bestuurder heeft geen
inlichtingen verstrekt. De curator heeft daarop een fraudemelding gedaan
w aarover meer in hoofdstuk 7 van dit verslag.

14-07-2021
7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft in onderzoek w at de w aarde is van de voorraad routers en
sw itchers en of sprake is van een positieve verkoopw aarde.

22-01-2020
1

De curator heeft geconcludeerd dat de voorraad routers en sw itchers geen
positieve verkoopw aarde hebben. Er resteren geen w erkzaamheden.

22-04-2020
2

De curator zal afw achten of de fraudemelding w ordt behandeld en of de
voorraad routers en sw itchers w ordt gevonden en verstrekt aan de boedel.

14-07-2021
7

Er resteren (vooralsnog) geen w erkzaamheden.

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

22-01-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er resteren geen w erkzaamheden.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

22-01-2020
1

Toelichting debiteuren
Uit de administratie blijkt dat sprake is van € 26.300,18 aan
debiteurenvorderingen. Deze debiteurenvorderingen zijn niet verpand.

22-01-2020
1

Het bedrag van € 26.300,18 is verdeeld over 160 debiteuren. Er zijn tw ee
substantiele vorderingen (ongeveer € 5.000,--) en voor het overige gaat het
om veel kleinere bedragen. De curator heeft in de tw eede verslagperiode een
groot aantal debiteurenvorderingen geïncasseerd. Van een aantal
debiteurenvorderingen is gebleken dat deze oninbaar zijn.

22-04-2020
2

In de derde verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet. De curator
beschikt ten aanzien van een aantal debiteuren over onvoldoende informatie.
De curator heeft de bestuurder verzocht om informatie te verstrekken met
betrekking tot deze debiteuren. De bestuurder is hiertoe tot op heden in
gebreke gebleven. De curator overw eegt het treffen van (rechts)maatregelen
jegens de bestuurder.

22-07-2020
3

Ten aanzien van een debiteur w aarop de boedel een substantiële vordering
heeft (ongeveer € 5.000,--), overw eegt de curator het treffen van
rechtsmaatregelen.
In de vierde verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet. Het
incasseren van de debiteuren w ordt bemoeilijkt door een gebrek aan
informatie. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht een
faillissementsverhoor met de bestuurder te gelasten. Tijdens dit
faillissementsverhoor heeft de bestuurder toegezegd de verzochte informatie
en stukken alsnog aan de curator te verstrekken. Dit is echter niet gebeurd.
Het is op dit moment voor de curator dan ook niet opportuun om de
debiteurenincasso voort te zetten.

21-10-2020
4

Ten aanzien van een debiteur w aarop de boedel een substantiële vordering
heeft (ongeveer € 5.000,--) is een betalingsregeling getroffen. Deze
betalingsregeling w ordt tot op heden nagekomen.
De bestuurder heeft in de vijfde verslagperiode een gedeelte van de verzochte
informatie en stukken verstrekt. Op basis daarvan heeft de curator de
debiteurenincasso voortgezet. Deze debiteurenvorderingen zijn grotendeels
oninbaar gebleken. Er is nog een debiteurenvordering geïnd. De curator heeft
besloten de verdere inningsw erkzaamheden te staken.
Ten aanzien van een debiteur w aarop de boedel een substantiële vordering
heeft (ongeveer € 5.000,--) is de betalingsregeling volledig nagekomen.
Dit betekent dat de debiteurenincasso is afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

20-01-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de tw eede verslagperiode zal de debiteurenincasso w orden opgestart.

22-01-2020
1

In de derde verslagperiode zal de debiteurenincasso w orden voortgezet.

22-04-2020
2

In de vierde verslagperiode zal de debiteurenincasso w orden voortgezet.

22-07-2020
3

De curator zal toezicht erop houden dat de debiteur, w aarop de boedel een
substantiële vordering heeft (ongeveer € 5.000,--), deze betalingsregeling
nakomt. Verder resteren er (voorlopig) geen w erkzaamheden.

21-10-2020
4

Er resteren geen w erkzaamheden.

20-01-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

22-01-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Profider bankierde bij ING Bank. Er is sprake van een creditsaldo.

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

22-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is niet gebleken van verstrekte zekerheden.

22-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Er zijn geen schuldeisers met de positie van separatist.

22-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen schuldeisers die een beroep hebben gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

5.6 Retentierechten

22-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen schuldeisers die een retentierecht hebben uitgeoefend.

22-01-2020
1

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

22-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

22-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er resteren vooralsnog geen w erkzaamheden.

22-01-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met het oog op een mogelijke verkoop van de onderneming (de goodw ill) is
deze korte tijd voortgezet. De onderneming is voortgezet tot en met 10 januari
2020.

22-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De koper van de goodw ill heeft de kosten van de voortzetting betaald. De
w erkzaamheden zijn gefactureerd en deels geïncasseerd. De curator zal
financieel afw ikkelen met de doorstarter, zodra dat mogelijk is, en daar
vervolgens verslag van doen.

22-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er dient te w orden afgerekend met de koper van de goodw ill. De curator
verw acht dat de financiële afw ikkeling pas in de derde of vierde verslagperiode
kan plaatsvinden.

22-01-2020
1

Er heeft nog geen afrekening plaatsgevonden. De koper van de goodw ill heeft
nog geen informatie verstrekt. Voor de curator bestaat er tot op heden dus
niet de mogelijkheid om een afrekening te maken.

22-07-2020
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
Profider is niet doorgestart. Haar onderneming w ordt w el doorgestart door de
koper van de goodw ill.

22-01-2020
1

6.5 Verantwoording
Zie hoofdstuk 3 van dit verslag (Activa).

22-01-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 40.000,00

22-01-2020
1

Toelichting
De goodw ill is verkocht, zie hoofdstuk 3 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

22-01-2020
1

Toelichting
Nu de gehele verkoopprijs van de goodw ill aan de boedel toekomt, is er geen
boedelbijdrage overeengekomen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Na de eerste verslagperiode resteren er geen w erkzaamheden, met
uitzondering van de financiële afw ikkeling van de voortzetting.

22-01-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding van Profider is (deels) aan de curator verstrekt. De
boekhouding maakt een verzorgde indruk, hoew el er een aantal posten niet
zijn bijgew erkt. De curator heeft in onderzoek of de boekhouding compleet is.

22-01-2020
1

De curator concludeert dat de debiteurenadministratie niet compleet is (zie ook
hoofdstuk 4) en dat de boekhoudplicht op dit punt dus is geschonden. Ook
ontbreken er een aantal facturen in de administratie. Ook op dit punt is de
boekhoudplicht dus geschonden. De curator zal de komende verslagperiode
verder onderzoek verrichten naar de boekhoudplicht.

21-10-2020
4

In de vijfde verslagperiode heeft de heer Van Lieshout de ontbrekende
facturen verstrekt. De curator heeft naar aanleiding van het onderzoek naar de
administratie nieuw e vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder heeft,
ondanks herhaalde verzoeken hiertoe, deze vragen nog niet beantw oord.

20-01-2021
5

De heer Van Lieshout heeft niet gereageerd op de verzoeken van de curator
om de vragen te beantw oorden.

16-04-2021
6

Alhoew el de administratie een aantal vragen oproept en deze vragen niet
w orden beantw oord door de bestuurder is er in de visie van de curator geen
sprake van een schending van de boekhoudplicht.

14-07-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
In 2014/2015 w as sprake van een verlengd boekjaar. De jaarrekeningen over
de jaren 2014/2015, 2016, 2017 en 2018 zijn niet gedeponeerd, terw ijl
daartoe w el de verplichting bestaat. De deponeringsplicht is dus geschonden.

22-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is geen goedkeuringsverklaring afgegeven, maar dat w as ook niet vereist.

22-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is een geplaatst kapitaal van € 100,00. Er is een gestort kapitaal van 0.
Gelet op het beperkte belang, zal de curator hier geen onderzoek naar doen.

22-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

22-01-2020
1

Toelichting
De jaarrekeningen over 2014/2015, 2016, 2017 en 2018 zijn niet
gedeponeerd, terw ijl daartoe w el de verplichting bestaat. Op grond van artikel
2:248 lid 2 BW staat daarmee vast dat sprake is van een onbehoorlijke
taakvervulling en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator heeft in onderzoek of
er andere gronden zijn om te spreken van een onbehoorlijke taakvervulling en
hoe de onbehoorlijke taakvervulling zich verhoudt met de oorzaak van het
faillissement.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

22-01-2020
1

Toelichting
Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.
Ja
Toelichting
Uit de grootboekadministratie blijkt dat sprake is van een
leningsovereenkomst met een persoon alsmede dat er door middel van
memoriaalboekingen een aantal rekening-courantvorderingen zijn verdw enen
uit de boeken. Daarnaast is gebleken dat de voorraad routers en sw itchers
een aanzienlijke w aarde vertegenw oordigt. Deze zijn evenw el niet door de
curator aangetroffen. De vragen die de curator hierover heeft gesteld, zijn
door de bestuurder niet beantw oord. Daarom vermoedt de curator dat
sprake is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

14-07-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal voornamelijk in de tw eede en derde
verslagperiode plaatsvinden.

22-01-2020
1

In de tw eede verslagperiode is een aanvang gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek.

22-04-2020
2

In de derde verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De
curator heeft de bestuurder meerdere malen verzocht een aantal stukken toe
te sturen. Tot op heden is de bestuurder daartoe in gebreke gebleven. De
curator overw eegt juridische maatregelen te treffen jegens de bestuurder.

22-07-2020
3

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht een faillissementsverhoor te
gelasten. Dit faillissementsverhoor heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens het
faillissementsverhoor zijn er afspraken gemaakt met de bestuurder om alsnog
de verzochte stukken toe te sturen. De bestuurder is daartoe w ederom in
gebreke gebleven.

21-10-2020
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is in de vierde verslagperiode voortgezet, maar
nog niet afgerond. De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de
komende verslagperiode voortzetten.
Het rechtmatigheidsonderzoek is in de vijfde verslagperiode voortgezet, maar
heeft nog niet tot een afronding kunnen komen doordat de bestuurder niet
voldoet aan de verzoeken van de curator om hem informatie te verschaffen. De
curator zal in de komende periode een beslissing nemen over het treffen van
verdere rechtsmaatregelen jegens de bestuurder.

20-01-2021
5

De curator heeft besloten het treffen van verdere rechtsmaatregelen jegens
de bestuurder uit te stellen tot nadat besloten is op het verzoek om het
faillissement van Mediastream Gatew ay B.V. uit te spreken.

16-04-2021
6

De curator heeft vastgesteld dat sprake is van onvoldoende verhaal op de
heer Van Lieshout. De heer Van Lieshout is immers op 15 juni 2021 failliet
verklaard. De curator heeft een fraudemelding bij het fraudemeldpunt
gedaan. De curator heeft daarbij verzocht de fraudemelding actief op te
pakken, nu de boedel daarbij een financieel belang heeft. De curator is in
afw achting w elke actie er w ordt ondernomen naar aanleiding van de
fraudemelding.

14-07-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er zal in de tw eede verslagperiode onderzoek w orden gedaan naar de
administratie en de oorzaak van het faillissement.

22-01-2020
1

Het onderzoek naar de administratie en de oorzaak van het faillissement zal in
de derde verslagperiode w orden voortgezet.

22-04-2020
2

Het onderzoek naar de administratie en de oorzaak van het faillissement zal in
de vierde verslagperiode w orden voortgezet.

22-07-2020
3

De curator zal in de volgende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten.

21-10-2020
4

De curator zal in de volgende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten en een beslissing nemen over het treffen van verdere
rechtsmaatregelen jegens de bestuurder.

20-01-2021
5

Het treffen van verdere maatregelen jegens de bestuurder w ordt uitgesteld
tot nadat is besloten op het faillissementsverzoek van Mediastream Gatew ay
B.V.

16-04-2021
6

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator is in afw achting w elke
actie er w ordt ondernomen naar aanleiding van de fraudemelding.

14-07-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator P.M.

22-01-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 225.540,35

22-01-2020
1

€ 249.207,35

14-07-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

22-01-2020
1

8

22-04-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 140.921,06

22-01-2020
1

€ 147.862,60

22-04-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

22-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Ingediende vorderingen zullen w orden beoordeeld en geplaatst.

22-01-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn (nog) geen procedures gestart.

22-01-2020
1

9.2 Aard procedures
Er zijn (nog) geen procedures gestart.

22-01-2020
1

9.3 Stand procedures
Er zijn (nog) geen procedures gestart.

22-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog zijn er geen w erkzaamheden.

22-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de tw eede verslagperiode zal de curator onderzoeken of de voorraad een
positieve verkoopw aarde heeft. Tevens zal de curator erop toezien dat de
koopsom van de goodw ill zal w orden betaald. Voorts zal de debiteurenincasso
w orden opgestart. Tot slot zal een aanvang w orden gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek.

22-01-2020
1

In de derde verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over het
treffen van (rechts)maatregelen tegen de koper van de goodw ill, Mediastream
Gatew ay B.V. en de borg. Tevens zal de curator de debiteurenincasso
voortzetten. Voorts zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

22-04-2020
2

In de vierde verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over het
treffen van (rechts)maatregelen tegen de koper van de goodw ill, Mediastream
Gatew ay B.V. en de borg. Tevens zal de curator de debiteurenincasso
voortzetten en w aar nodig (rechts)maatregelen treffen. Voorts zal het
rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

22-07-2020
3

In de vijfde verslagperiode zal de curator rechtsmaatregelen treffen jegens
Mediastream Gatew ay B.V. w anneer zij haar betalingsverplichtingen niet
nakomt. Ook zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Voorts
zal de curator toezicht houden dat de betalingsregeling met de debiteur w ordt
nagekomen.

21-10-2020
4

In de zesde verslagperiode zal de curator toezicht houden of de
betalingsregeling met Mediastream Gatew ay B.V. w ordt nagekomen. De
curator zal in de volgende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten en een beslissing nemen over het treffen van verdere
rechtsmaatregelen jegens de bestuurder.

20-01-2021
5

In de zevende verslagperiode zal het verzoek om het faillissement van
Mediastream Gatew ay B.V. uit te spreken w orden behandeld. Daarna zal de
curator een beslissing nemen over het treffen van verdere rechtsmaatregelen
jegens de bestuurder.

16-04-2021
6

Er resteren vooralsnog geen inhoudelijke w erkzaamheden meer in dit
faillissement. Dit faillissement w ordt nog niet afgew ikkeld in afw achting of er
in de faillissementen van Mediastream Gatew ay B.V. alsmede het
faillissement van de heer Van Lieshout een uitkering w ordt gedaan alsmede
w elke actie er w ordt ondernomen naar aanleiding van de fraudemelding.

14-07-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog niet bekend.

22-01-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-10-2021

14-07-2021
7

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

Bijlagen
Bijlagen

22-01-2020
1

