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NL:TZ:0000141960:F001
19-05-2020

mr. J.C.A.T. Frima
mr R.R.M. van den Heuvel

Algemene gegevens
Naam onderneming
Braenw orks Academy B.V.

18-06-2020
1

Gegevens onderneming
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende Beursplein 37 te Rotterdam, KvKnummer: 70804516

18-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Het opzetten en in stand houden van een business school voor creatieve
professionals en het verzorgen van specialistische cursussen binnen de
creatieve industrie.

18-06-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator is nog in afw achting van de financiële gegevens van de
onderneming.

18-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

18-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

18-06-2020
1

€ 106,74

17-09-2020
2

€ 106,74

17-12-2020
3

€ 106,74

17-03-2021
4

€ 106,74

16-09-2021
6

€ 106,74

30-12-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
19-5-2020

18-06-2020
1

t/m
18-6-2020
van
19-6-2020

17-09-2020
2

t/m
17-9-2020
van
18-9-2020

17-12-2020
3

t/m
17-12-2020
van
18-12-2020

17-03-2021
4

t/m
17-3-2021
van
18-3-2021

17-06-2021
5

t/m
17-6-2021
van
18-6-2021

16-09-2021
6

t/m
16-9-2021
van
17-9-2021
t/m
30-12-2021

Bestede uren

30-12-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 6 min

2

10 uur 48 min

3

3 uur 48 min

4

6 uur 42 min

5

4 uur 0 min

6

2 uur 6 min

7

3 uur 0 min

totaal

44 uur 30 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft zich de afgelopen verslagperiode voornamelijk gericht op het
verkrijgen van een toelichting van de bestuurder van curator op de
debiteurenportefeuille en (intercompany)rekening-courantvorderingen. (5)

17-06-2021
5

De curator is nog altijd in overleg met de bestuurder over de debiteuren en de
diverse rekening-couranten. De curator heeft aan de bestuurder diverse
vragen gesteld c.q. om een toelichting verzocht. De bestuurder stelt dat hij
voor de beantw oording daarvan afhankelijk is van zijn boekhouder die met
vakantie w as. De curator streeft ernaar in de komende verslagperiode
opheldering te hebben. (6)

16-09-2021
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator w ederom overleg gehad met
de bestuurder over de door de curator aangetroffen administratie, meer
specifiek de rekening-courantvordering op gelieerde partijen. Dit punt w ordt
hierna verder uitgew erkt. (7)

30-12-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is opgericht bij akte van 2 februari 2018. Als bestuurder en
enig aandeelhouder staat ingeschreven Braenw orks B.V. (KvK-nummer:
63902532). De heer K. de Randamie staat ingeschreven als (in)direct
bestuurder.
De activiteiten van de vennootschap zijn eind april 2020 gestaakt. (1)

18-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
De onderneming zou niet bij lopende procedure betrokken zijn.(1)

1.3 Verzekeringen

18-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zouden reeds voor het faillissement zijn beëindigd.(1)

18-06-2020
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst voor de huur van een kantoorruimte aan het Beursplein
37 te Rotterdam zou reeds voor het faillissement zijn geëindigd.(1)

18-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft diverse besprekingen gehad met de bestuurder. De
bestuurder heeft het volgende verklaard:
De activiteiten van Braenw orks Academy bestonden uit het verzorgen van
ondernemerschap training voor creatieve professionals en artiesten. Dat
gebeurde langs tw ee lijnen:
1. Een langdurig deep learning programma voor ingeschreven studenten.
2. Losse trainingsmomenten, toegankelijk voor publiek.
3. Jaarlijks graduation evenement
Het corona-virus zou ervoor hebben gezorgd dat de omzet volledig w egviel. De
klanten w aren massaal op zoek naar bijstand. Zonder vooruitzicht op w anneer
de markt zou aantrekken, of grotere projecten doorgang zouden kunnen
vinden, zou er geen andere mogelijkheid zijn gew eest dan om het faillissement
aan te vragen.
Op 6 mei 2020 is een eigen aangifte tot faillietverklaring ingediend bij de
rechtbank.
De curator heeft de verklaringen van de bestuurder nog in onderzoek.(1)

18-06-2020
1

In onderzoek. (2)

17-09-2020
2

In onderzoek. (3)

17-12-2020
3

De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
afgerond en ziet geen aanleiding om de verklaringen van de bestuurder in
tw ijfel te trekken. Dit punt is afgew ikkeld. (4)

17-03-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

18-06-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

18-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De onderneming heeft geen onroerende zaken in eigendom.(1)

18-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzoek gedaan in het Kadaster. (1)

18-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De onderneming heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom. (1)

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

18-06-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De onderneming heeft geen voorraden in eigendom. Op datum faillissement
w as er geen onderhanden w erk meer dat moest w orden gefactureerd.(1)

18-06-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Op dit moment is nog onduidelijk of de onderneming IE-rechten in eigendom
heeft, en – in het bevestigde geval – of die IE-rechten een w aarde
vertegenw oordigen. De IE-rechten (bestaande uit de handelsnaam
“Braenw orks Acadamy”, het logo, het businessplan, diverse programma’s en
andere toebehoren) zouden middels een vaststellingsovereenkomst zijn
overgedragen aan een derde (een voormalig compagnon van de bestuurder
van de onderneming). De curator onderzoek in hoeverre dat mogelijk is
gew eest. In de komende verslagperiode zal de curator dit onderzoek
afronden.(1)

18-06-2020
1

De curator heeft de eigendomsrechten nader onderzocht. De voormalig
bestuurder van Braenw orks Acadamy heeft zich op het standpunt gesteld dat
de eigendomsrechten van het IE recht nog altijd bij haar rusten. Deze
eigendomsrechten zouden eerst pas overgaan, nadat de vennootschap aan
haar terugbetalingsverplichtingen jegens de voormalig bestuurder uit hoofde
van de vaststellingsovereenkomst zou hebben voldaan. De voormalig
bestuurder stelt dat de vennootschap op dit moment nog ten minste EUR
14.000 aan haar verschuldigd is, w aardoor van eigendomsoverdracht nog
geen sprake is.

17-09-2020
2

De curator heeft de discussie over het eigendomsrecht van de IE-rechten
geparkeerd en eerst onderzocht of een partij interesse heeft in de overname
van die IE-rechten. Op dit moment is slechts één partij bekend die bereid is
een zeer beperkt bedrag voor de IE-rechten te betalen. Het betreft de
bestuurder, de heer De Randamie. De curator heeft dit voorstel aan de
voormalig bestuurder voorgelegd en de curator zal bezien of hij de IE-rechten
kan (door)verkopen. (2)
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht de IE-rechten te
verkopen. W egens de discussie die heerst omtrent de eigendom van de IErechten heeft de curator geprobeerd de voormalig compagnon van de
bestuurder en de bestuurder (de heer de Randamie) met elkaar in contact te
brengen, om zo tot een uiteindelijke verkoop aan één van deze partijen te
komen. Helaas is dit (nog) niet gelukt. De curator zal zijn poging om partijen
met elkaar in contact te brengen staken, zolang er geen uitzicht bestaat op de
verkoopbaarheid van de IE-rechten (3).

17-12-2020
3

De heer De Randamie heeft uit eigener bew eging contact met de curator
opgenomen om de handelsnaam van curanda over te nemen. De curator is
hieromtrent thans in overleg met de heer De Randamie. De curator is namelijk
voornemens om het te betalen bedrag voor de handelsnaam van curanda
onderdeel uit te laten maken van een (eind)afrekening omtrent de
debiteurenportefeuille en (intercompany)rekening-courantvorderingen. (5)

17-06-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft overleg gevoerd met de voormalig bestuurder over de IErechten. De curator heeft onderzoek verkocht naar de verkoopbaarheid van de
IE-rechten. (2)

17-09-2020
2

De curator heeft getracht om bestuurder en zijn voormalig compagnon met
elkaar in contact te brengen, om zo tot een uiteindelijke verkoop van de IErechten te kunnen komen. (3)

17-12-2020
3

De curator heeft contact gehad met de bestuurder van curanda en diens
boekhouder. (5)

17-06-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Diverse

€ 22.093,00

totaal

€ 22.093,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De onderneming verzorgde cursussen die bij vooruitbetaling moeten w orden
voldaan. De laatste cursusdagen w aren gefactureerd en reeds volledig
voldaan. Op datum faillissement w aren er geen openstaande vorderingen op
debiteuren meer.(1)

18-06-2020
1

De bestuurder heeft tijdens het eerste overleg verklaard dat de failliete
vennootschap geen vorderingen op debiteuren meer had. Eind januari 2021
heeft de curator (eindelijk) de beschikking gekregen over de auditfiles over
2019 en 2020. Daaruit blijkt een debiteurenportefeuille van EUR 2.160,00.
Onbekend is nog w ie deze debiteuren zijn en of deze vorderingen nog
incasseerbaar zijn.

17-03-2021
4

Uit de auditfiles blijkt eveneens van een drietal (intercompany)rekeningcourantvorderingen van totaal EUR 19.933,00. De curator heeft de bestuurder
hierover aangeschreven en verzocht om op zeer korte termijn met een
toelichting te komen. (4)
De bestuurder van curanda heeft de openstaande posten tot op heden niet
toegelicht. De curator is overgegaan tot het sommeren van betaling van de bij
de curator bekend zijnde openstaande posten van in totaal EUR 18.991,00. De
betalingstermijn hiervan verstrijkt binnenkort. (5)

17-06-2021
5

De bestuurder heeft naar aanleiding van de sommatie van de curator (met zijn
boekhouder) nader onderzoek gedaan naar de diverse rekening-courant
posities. Naar aanleiding daarvan heeft de bestuurder aan de curator een
‘gecorrigeerde’ boekhouding aangeleverd. De curator heeft deze onderzocht
en om toelichtingen verzocht op alle correcties (als gevolg w aarvan de
rekening-courant posities zouden zijn vereffend), om alsdan te kunnen
beoordelen of de correctie terecht zijn of niet. De curator is nog altijd in
afw achting van die toelichting op de correcties. (6)

16-09-2021
6

Bovenstaande toelichting van de bestuurder is tot heden niet ontvangen. De
curator heeft hierover overleg met de bestuurder en w erkt ernaar toe om dit
punt in de komende verslagperiode afgew ikkeld te hebben (7)

30-12-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek debiteurenportefeuille.(1)

18-06-2020
1

De curator heeft de auditfiles over 2019 en 2020 onderzocht en hierover
vragen gesteld aan de bestuurder. (4)

17-03-2021
4

De curator heeft contact gehad met de bestuurder van curanda en diens
boekhouder. (5)

17-06-2021
5

De curator heeft de ‘gecorrigeerde’ boekhouding onderzocht en daarover met
de bestuurder gecorrespondeerd. (6)

16-09-2021
6

Overleg bestuurder. (7)

30-12-2021
7

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

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

18-06-2020
1

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

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De onderneming hield de administratie bij via een digitaal toegankelijk
boekhoudprogramma. De bestuurder is nog drukdoende met het verstrekken
van een kopie van de administratie aan de curator. Inmiddels is de curator in
het bezit van de administratie over 2019. De curator is nog in afw achting van
de administratie over de eerste maanden van 2020.(1)

18-06-2020
1

De curator beschikt inmiddels over de auditfiles van het jaar 2019 en 2020 (tot
en met datum faillissement). (4)

17-03-2021
4

De curator heeft de beschikbare auditfiles thans in onderzoek. (5).

17-06-2021
5

Naar aanleiding van diverse tussentijdse bevindingen van de curator heeft de
bestuurder (samen met zijn boekhouder) zijn eigen administratie nader
onderzocht en diverse correctie doorgevoerd. De curator heeft (de juistheid en
gegrondheid van) die correctie onderzocht en om een nadere toelichting per
correctie verzocht. De curator is thans nog in afw achting van die toelichting. (6)

16-09-2021
6

Zie hetgeen eerder in het verslag staat vermeld. (7)

30-12-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Enkel over 2018 is een jaarrekening gedeponeerd; te w eten op 29 april 2020
(te laat). (1)

18-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op de onderneming is het micro regime van toepassing. Er is geen
controleverklaring van een accountant.(1)

18-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het aandelenkapitaal bedraagt EUR 1.000. De curator heeft nog in onderzoek
in hoeverre dat aandelenkapitaal is volgestort. Dat zou onder meer moeten
blijken uit de administratie die de curator gedeelte nog moet ontvangen.(1)

18-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.(1)

Toelichting
De curator heeft enkele vragen gesteld over de debiteurenportefeuille en
diverse (intercompany)rekening-couranten. De curator is thans in afw achting
van een reactie van de bestuurder. (4)

Toelichting
De curator is nog steeds in afw achting van een reactie van de bestuurder. (5)

Toelichting
Zie hetgeen eerder in het verslag staat vermeld. (6)

18-06-2020
1

17-03-2021
4

17-06-2021
5

16-09-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.(1)
Nee
Toelichting
De curator is niet bekend geraakt met paulianeuze handelingen. (2)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

18-06-2020
1

17-09-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek naar paulianeuze handelingen is afgerond. De curator zal zich
nog buigen over het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het
bestuur. (2)

17-09-2020
2

De curator zal de komende verslagperiode, aan de hand van nieuw e
informatie, nogmaals onderzoek doen naar het bestuur van de failliete
vennootschap. (3)

17-12-2020
3

De curator heeft de auditfiles over 2019 en 2020 ontvangen, onderzocht en
daarop een toelichting gevraagd aan de bestuurder. De curator is in
afw achting van die reactie. (4)

17-03-2021
4

De curator heeft de auditfiles in onderzoek en contact gehad met de
bestuurder van curanda en diens boekhouder. (5)

17-06-2021
5

Zie hetgeen elders in het verslag staat vermeld. (6)

16-09-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft overleg met de bestuurder en diens boekhouder over het
verkrijgen van de administratie van de onderneming.(1)

18-06-2020
1

De curator heeft zijn onderzoek naar paulianeuze handelingen afgerond. (2)

17-09-2020
2

De administratie van de failliete vennootschap is nader onderzocht. (4)

17-03-2021
4

De curator heeft de ‘gecorrigeerde’ boekhouding onderzocht en daarover
contact gehad met de bestuurder. (6)

16-09-2021
6

Overleg bestuurder. (7)

30-12-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3,03

18-06-2020
1

Toelichting
ClaimsAgent B.V. voor het gebruik van w w w .crediteurenlijst.nl(1)
€ 6,05

8.2 Pref. vord. van de fiscus

17-03-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Er w as geen personeel in dienst, zodat een vordering van het UW V zeer
onw aarschijnlijk is (1)

18-06-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

18-06-2020
1

2

17-03-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 14.502,50

18-06-2020
1

€ 14.932,50

17-03-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.(1)

18-06-2020
1

In het laatste contact met de bestuurder heeft de bestuurder te kennen
gegeven een crediteurenakkoord als bedoeld in artikel 138 Fw te
onderzoeken. (7)

30-12-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren w aarmee de curator reeds bekend is, zijn aangeschreven. (1)

18-06-2020
1

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
De curator zal zich richten op de IE-rechten w aarvan onduidelijk is aan w ie die
toebehoren en of die w aarde vertegenw oordigen. Andere activa valt er niet te
gelde te maken. (1)

18-06-2020
1

De curator zal proberen de IE-rechten te verkopen. Daarnaast zal de curator
zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en naar het bestuur
afronden. (2)

17-09-2020
2

De curator zal de komende verslagperiode nogmaals onderzoek doen naar het
bestuur van de failliete vennootschap. (3).

17-12-2020
3

De curator doet onderzoek naar de debiteurenportefeuille en de
(intercompany)rekening-courantvorderingen. (4)

17-03-2021
4

De curator doet onderzoek naar de debiteurenportefeuille, de
(intercompany)rekening-courantvorderingen en de auditfiles. (5)

17-06-2021
5

De curator richt zich thans enkel nog op zijn onderzoek naar de ‘gecorrigeerde’
boekhouding van de onderneming (w aaruit geen rekening-courant posities
meer zouden blijken). (6)

16-09-2021
6

Afronding onderzoek administratie en rekening-courantposities. (7)

30-12-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator streeft ernaar het faillissement zo spoedig mogelijk af te w ikkelen.
(1)

18-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

30-12-2021
7

