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

3
11-11-2020
F.10/20/160
NL:TZ:0000138056:F002
07-04-2020

R-C
Curator

mr. F. Damsteegt - Molier
mr P. de Graaf

Algemene gegevens
Naam onderneming
RAAK Beleving B.V.

07-05-2020
1

Gegevens onderneming
KVK nr. 53498291

07-05-2020
1

Adres: Schiekade 189, Unit 201, 3013 BR Rotterdam

Activiteiten onderneming
Marketingbureau.

07-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 467.621,00

€ -205.042,00

€ 142.334,00

2018

€ 824.843,00

€ 51.119,00

€ 266.340,00

2017

€ 759.098,00

€ 72.385,00

€ 509.560,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

07-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

07-05-2020
1

€ 60.945,77

11-08-2020
2

€ 62.721,23

11-11-2020
3

Verslagperiode
van
7-4-2020

07-05-2020
1

t/m
1-5-2020
van
2-5-2020

11-08-2020
2

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

11-11-2020
3

t/m
6-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 24 min

2

15 uur 24 min

3

6 uur 0 min

totaal

60 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Grotebergstraat B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. 6
Seconds Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van
Grotebergstraat B.V. De heer A.B.W .J. van Straaten (hierna "Van Straaten") is
op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder van 6 Seconds Holding B.V.

07-05-2020
1

Grotebergstraat B.V. is tevens enig aandeelhouder en bestuurder van RAAK
Video B.V.
Grotebergstraat B.V., RAAK Beleving B.V. en RAAK Video B.V. zijn gedrieën
failliet verklaard op 7 april 2020, w aarbij mr. F. Damsteegt Molier is benoemd
tot rechter-commissaris en mr. P. de Graaf is aangesteld als curator.

1.2 Lopende procedures
Geen.

07-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft de gebruikelijke verzekeringen.

07-05-2020
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte w ordt niet gehuurd door RAAK Beleving, maar door
Grotebergstraat B.V.

1.5 Oorzaak faillissement

07-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft de oorzaak van het faillissement met de bestuurder (de heer
Van Straaten) besproken.
RAAK Beleving legde zich toe op marketingw erkzaamheden. Deze
w erkzaamheden omvatten reclamecampagnes en het verzorgen en beheren
van w ebsites.
Het bedrijf is gestaag gegroeid en in 2018 w aren er ca. 15 personen in dienst.
Het jaar 2018 is met een w inst afgesloten. In het jaar 2019 is verlies geleden
en is het personeelsbestand gekrompen. De bestuurder w ijst hiervoor de
volgende omstandigheden aan.
Eind 2016 gaf een medeaandeelhouder en -bestuurder aan te w illen stoppen
als bestuurder en uitgekocht te w illen w orden. Het is een langdurig en soms
onprettig onderhandelingsproces gew eest. De uitkoop, w aarbij de holding van
Van Straaten de aandelen heeft overgenomen, is in juli 2018 afgerond. Het
heeft gezorgd voor afleiding bij de bestuurder, w aardoor er w at minder
aandacht aan klantenw erving is besteed.
Daarnaast w as het vanw ege de groei van het bedrijf (van 6 naar 15
medew erkers) nodig om bedrijfsprocessen op een nadere w ijze vorm te gaan
geven. Dit kostte de nodige moeite. Dit w erd extra bemoeilijkt door het feit dat
er later juist veel personeelsverloop is gew eest. Het team van developers
moest bijvoorbeeld vervangen w orden. Hierbij w erden nieuw e mensen
aangenomen die nog ingew erkt moesten w orden. Klanten misten hierdoor hun
vaste aanspreekpunt bij gefailleerde. Daarnaast ging met het aannemen van
de nieuw e en minder ervaren medew erkers tijdelijk de kw aliteit enigszins
achteruit, hetgeen leidde tot een vermindering van de klanttevredenheid.
De bestuurder geeft aan dat het eerste kw artaal van 2020 beter van start w as
gegaan dan het eerste kw artaal van 2019 en dat de verw achting bestond dat
het bedrijf w eer w instgevend zou kunnen w orden. Door het uitbreken van de
coronacrisis kw amen lopende projecten echter stil te liggen en w erden nieuw e
opdrachten uitgesteld. Medew erkers van gefailleerde voerden normaal
gesproken vaak op locatie bij klanten of andere externe locaties
w erkzaamheden uit, maar dit w as ineens onmogelijk gew orden. Hierdoor nam
de omzet ineens drastisch af, terw ijl diverse vaste kosten doorliepen. Het
faillissement is op eigen aangifte aangevraagd

07-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

07-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

07-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-6-2020

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
W erkzaamheden eerste verslagperiode

07-05-2020
1

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de
personeelsleden ontslagen.

W erkzaamheden tw eede verslagperiode

11-08-2020
2

De personeelsleden hebben de computers van gefailleerde die zij tot hun
beschikking hadden bij de curator ingeleverd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

07-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
W erkzaamheden eerste verslagperiode

07-05-2020
1

Gefailleerde is geen eigenaar van een onroerende zaak. Dit onderdeel is
afgew ikkeld.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris verkocht via veiling

€ 13.562,89

zes harde schijven
totaal

Boedelbijdrage

€ 150,00
€ 13.712,89

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over een inventaris, bestaande uit computers,
randapparatuur, bureaus, stoelen, vergadertafel, koffiemachine etc.

07-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.n.b. De fiscus heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

07-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
W erkzaamheden eerste verslagperiode

07-05-2020
1

De curator heeft de inventaris geïnventariseerd. Verder heeft de curator
onderzocht of de inventaris in het kader van een doorstart kan w orden
verkocht, maar er is slechts interesse getoond in zes harde schijven vanw ege
daarop aanw ezige gegevens. Deze harde schijven zijn verkocht voor € 150,-.
De curator is voornemens om de overige inventaris via een veiling te verkopen.
W erkzaamheden tw eede verslagperiode

11-08-2020
2

De overige inventaris is via door BVA Auctions georganiseerde veilingen
verkocht. De netto-veilingopbrengsten zijn ontvangen.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.
W erkzaamheden derde verslagperiode
Het is gebleken dat BVA Auctions enkele Apple computers die in een ander
faillissement thuishoorden per abuis heeft meegenomen in de berekening
van de verkoopopbrengst. Daarom heeft de curator een gecorrigeerde
afrekening ontvangen met het verzoek om een bedrag terug te betalen. Aan
dat verzoek heeft de curator voldaan.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

11-11-2020
3

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden.

07-05-2020
1

Vanw ege verrichte w erkzaamheden is na datum faillissement een factuur ad €
1.675,- verzonden naar een klant. Er is geen sprake van verkoop van deze
vordering.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
W erkzaamheden eerste verslagperiode

07-05-2020
1

Vanw ege voor datum faillissement verrichte w erkzaamheden is na datum
faillissement één factuur ad € 1.675,- verzonden naar een klant.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill, domeinnamen, w ebsites

€ 5.000,00

uitbetaling UW V

€ 16.584,69

saldo bankrekening

€ 15.381,45

overige restituties
totaal

Boedelbijdrage

€ 362,12
€ 37.328,26

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
W erkzaamheden eerste verslagperiode

07-05-2020
1

De curator heeft geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld om een
bod uit te brengen op immateriële activa (goodw ill), domeinnamen en
w ebsites. De activa zijn verkocht aan de hoogste bieder.
Het UW V heeft na datum faillissement een uitbetaling ad € 16.584,69 verricht
op de bankrekening van gefailleerde. De bank is verzocht om het bedrag over
te maken naar de boedelrekening.
W erkzaamheden tw eede verslagperiode

11-08-2020
2

De bank heeft het saldo op de bankrekening overgemaakt naar de
boedelrekening.
W erkzaamheden derde verslagperiode
Op de bankrekening van gefailleerde zijn restituties bijgeschreven. Deze
bedragen zijn overgemaakt naar de boedelrekening.

11-11-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren, facturen voor datum
faillissement

€ 24.383,18

€ 14.100,44

Boedeldebiteur, factuur verzonden na
datum faillissement
totaal

Boedelbijdr.

€ 1.675,00

€ 26.058,18

€ 14.100,44

€ 0,00

Toelichting debiteuren
07-05-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
W erkzaamheden eerste verslagperiode

07-05-2020
1

De curator heeft de vorderingen op debiteuren besproken met Van Straaten.
Er is geen sprake meer van verpanding van vorderingen. Er w aren w el
pandrechten door de bank bedongen, maar op datum faillissement w as er
geen sprake van een schuld van gefailleerde aan de bank. Daarom heeft de
bank bevestigd dat zekerheden zijn vrijgegeven.
Enkele debiteuren hebben inmiddels betaald op de bankrekening van
gefailleerde.
W erkzaamheden tw eede verslagperiode

11-08-2020
2

Enkele debiteuren zijn tot betaling overgegaan.
Er hebben nog drie debiteurenbetalingen op de bankrekening bij de Rabobank
plaatsgevonden. Deze betalingen zullen nog w orden doorgestort naar de
boedelrekening.
Voor zover opportuun zal de incasso betreffende andere vorderingen w orden
voortgezet.
W erkzaamheden derde verslagperiode
De incassow erkzaamheden zijn voortgezet. Er zijn nog bedragen
geïncasseerd.
Enkele vorderingen zijn betw ist door debiteuren. Hiernaar is door de curator
onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat het niet zinvol om verder nog tijd
te besteden aan de debiteuren.

11-11-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij de Rabobank. Op datum faillissement w as er sprake
van positieve saldi op bankrekeningen.

07-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
Geen.

07-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Door de Rabobank zijn pandrechten bedongen op inventaris en vorderingen.
Op datum faillissement w as er evenw el geen sprake van een schuld aan de
bank. Daarom heeft de Rabobank bevestigd dat zekerheden zijn vrijgegeven.

07-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

07-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

07-05-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

07-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

07-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
W erkzaamheden eerste verslagperiode

07-05-2020
1

Door de Rabobank w aren pandrechten bedongen op inventaris en
vorderingen. Op datum faillissement w as er evenw el geen sprake van een
schuld aan de bank. Daarom heeft de Rabobank aan de curator bevestigd dat
zekerheden zijn vrijgegeven.

W erkzaamheden derde verslagperiode

11-11-2020
3

Er zijn enkele bedragen door derden betaald op de bankrekening van
gefailleerde. De bank heeft deze bedragen overgemaakt naar de
boedelrekening.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet door de curator.

07-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

07-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
W erkzaamheden eerste verslagperiode

07-05-2020
1

De curator heeft de opdrachten in portefeuille besproken met de bestuurder.
Hieruit is naar voren gekomen dat het niet mogelijk is om w erkzaamheden
voort te zetten. Diverse projecten lagen reeds stil of zijn niet van start gegaan
vanw ege de coronacrisis en van hervatting kon nog geen sprake zijn.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft in het kader van een doorstart de volgende activa verkocht:
Goodw ill RAAK Beleving: € 5.000,Goodw ill RAAK Video: € 5.000,- (koopsom komt toe aan boedel RAAK Video)
Zes harde schijven RAAK Beleving: € 150,-.

6.5 Verantwoording

07-05-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 5.150,00

07-05-2020
1

Toelichting
€ 5.000,- betreft goodw ill RAAK Beleving
€ 150,- betreft zes harde schijven.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

07-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
W erkzaamheden eerste verslagperiode

07-05-2020
1

Enkele partijen hebben interesse getoond in een doorstart. Na ondertekening
van een geheimhoudingsovereenkomst hebben de geïnteresseerde partijen
informatie van de curator ontvangen.
De curator heeft een biedprocedure georganiseerd, teneinde alle kandidaten
een gelijke kans te geven. Deze biedprocedure is op 28 mei 2020 geëindigd.
De curator is in overleg getreden met de partij die het beste bod heeft gedaan.
De activaovereenkomst is op 6 mei 2020 geformaliseerd. De curator is nog in
afw achting van de betaling van de koopsom.
W erkzaamheden tw eede verslagperiode

11-08-2020
2

De koopsom is op de boedelrekening ontvangen.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft diverse administratieve stukken ontvangen van de
bestuurder.
De financiële administratie w erd verzorgd en beheerd door een extern
administratiekantoor. Het administratiekantoor is verzocht om alle gegevens
toegankelijk te maken, maar aan dat verzoek is nog geen gehoor gegeven.

07-05-2020
1

De curator heeft nadere administratieve stukken ontvangen.

11-08-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 12 juni 2019
2017: 19 september 2018
2016: 28 maart 2018

07-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

07-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in 2011 opgericht. Een eventuele vordering ter zake is
reeds verjaard.

07-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

11-08-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

07-05-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
W erkzaamheden eerste verslagperiode

07-05-2020
1

De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder. Er zijn diverse
stukken ontvangen. De financiële administratie moet echter nog volledig
toegankelijk gemaakt w orden.

W erkzaamheden tw eede verslagperiode

11-08-2020
2

De opgevraagde administratieve stukken zijn ontvangen.
Er is een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.
W erkzaamheden derde verslagperiode
Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet. Dit heeft door
coronaperikelen vertraging opgelopen.

8. Crediteuren

11-11-2020
3

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Naar verw achting zal het UW V nog een boedelvordering indienen.
€ 57.759,11

07-05-2020
1

11-11-2020
3

Toelichting
Vordering UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 45.358,00

11-08-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 24.453,54

11-11-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

07-05-2020
1

7

11-08-2020
2

9

11-11-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 56.302,59

07-05-2020
1

€ 81.869,72

11-08-2020
2

€ 85.000,80

11-11-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
W erkzaamheden eerste verslagperiode

07-05-2020
1

Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.
Diverse crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

11-08-2020
2

Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

11-11-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v..t

07-05-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

07-05-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

07-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
W erkzaamheden eerste verslagperiode
Geen. Er zijn geen lopende procedures.

07-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Na eerste verslag:
- inning vorderingen op debiteuren;
- verkoop roerende zaken;
- rechtmatigheidsonderzoek.

07-05-2020
1

Na tw eede verslag:
- inning vorderingen op debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

11-08-2020
2

Na derde verslag:
- rechtmatigheidsonderzoek

11-11-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
N.n.b.

07-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
11-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

11-11-2020
3

