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R-C
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mr. F. Damsteegt - Molier
mr. R. Wijn

Algemene gegevens
Naam onderneming
Iconic Movers B.V.

09-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Iconic Movers B.V. (hierna: "Iconic"), is opgericht bij
akte van 1 augustus 2017. Vanaf haar oprichting tot 8 april 2020 droeg Iconic
de handelsnaam Pickfords B.V. Iconic is statutair gevestigd aan de Sevillaw eg
20 te (3047 AL) Rotterdam. Iconic is ingeschreven bij de Kamer van koophandel
onder nummer 857832025.

09-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Iconic exploiteerde een verhuis- en opslagbedrijf. Haar activiteiten bestonden
met name uit het verhuizen van expats uit de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 3.852.016,00

€ -74.919,00

€ 1.867.864,00

2019

€ 7.360.137,00

€ -776.831,00

€ 4.979.292,00

2018

€ 3.328.057,00

€ 242.042,00

€ 4.335.078,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

09-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de administratie van Iconic. De
financiële administratie is aan een eerste onderzoek onderw orpen en zal in de
volgende verslagperiode nader w orden onderzocht.

09-07-2020
1

Let op: er is sprake van een gebroken boekjaar lopend van 1 oktober tot 30
september van het volgende jaar. Het jaar 2020 loopt van 1 oktober 2019 tot
en met de datum faillissement. Het jaar 2019 loopt van 1 oktober 2018 tot en
met 30 september 2019. Het jaar 2018 loopt van 1 oktober 2017 tot en met 30
september 2018.

Gemiddeld aantal personeelsleden
44

09-07-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er 44 mensen bij Iconic in loondienst w erkzaam.

Boedelsaldo
€ 232.696,42

09-07-2020
1

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit aangetroffen gelden op bankrekeningen van
Iconic, van het UW V ontvangen betalingen onder de NOW -regeling en een
aantal betalingen van debiteuren.
€ 257.620,92

09-10-2020
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn er bedragen binnengekomen van
verschillende debiteuren en betalingen verricht aan enkele boedelcrediteuren.
Zie verder onder 4 en 8.
€ 257.620,92
Toelichting
Er zijn in de afgelopen periode geen mutaties gew eest.

Verslagperiode

08-01-2021
3

Verslagperiode
van
9-6-2020

09-07-2020
1

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

09-10-2020
2

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

08-01-2021
3

t/m
7-1-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

129 uur 12 min

2

120 uur 30 min

3

65 uur 24 min

totaal

315 uur 6 min

Toelichting bestede uren
De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft grotendeels betrekking
op inventarisatiew erkzaamheden van de curator en het onderzoek naar
diverse activatransacties voorafgaand aan het faillissement. De curator heeft
diverse besprekingen gehad met bestuurders van ondernemingen die grote
opdrachtgevers w aren van de failliete vennootschap, partijen die activa
hebben gekocht en/of gebruiken van de failliete vennootschap en verschillende
leveranciers. Voorts is de (financiële) administratie van de vennootschap
veiliggesteld en aan een eerste onderzoek onderw orpen en zijn er regelingen
getroffen met zaakseigenaren.

09-07-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is er tijd besteed aan een discussie met een
partij die voorafgaand aan het faillissement betrokken w as bij een mogelijk
paulianeuze transactie van alle activa van Iconic. Ook heeft de curator met de
bestuurders (en hun adviseurs) van Iconic en andere betrokken partijen veel
w erkzaamheden verricht met het oog op een te sluiten schuldeisersakkoord.

09-10-2020
2

Voorts is er in overleg met de fiscus, het UW V en andere crediteuren
onderzocht w at de exacte omvang van de schulden w as. Daarnaast zijn
verschillende debiteuren aangeschreven, vorderingen geïncasseerd en is er
overleg gevoerd met verschillende schuldeisers.
Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder
van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de
volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie w orden
gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of
andere gegevens afw ijken van w at in dit verslag staat.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.
Nadere inlichtingen kunnen w orden verkregen bij mr. W illem van der Mersch.
Telefoonnummer: 0102822999
e-mail: vandermersch@debok.com
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de advocaat van de
bestuurders overleg gehad met betrekking tot de afw ikkeling van het
faillissement respectievelijk het voorgenomen door het bestuur aan te bieden
faillissementsakkoord ex artikel 138 F. Daar de Belastingdienst heeft
medegedeeld met het aan te bieden akkoord in te kunnen stemmen, heeft de
curator de rechtbank verzocht om een datum te bepalen voor de
verificatievergadering.

08-01-2021
3

De verificatievergadering in dit faillissement zal plaatsvinden op 5 maart 2021
te 14.00 uur bij de Rechtbank Rotterdam.
De curator heeft, één en ander in het kader van de voorbereiding van de
verificatievergadering respectievelijk het door het bestuur aan te bieden
faillissementsakkoord diverse w erkzaamheden uitgevoerd, w aaronder
contact met verschillende schuldeisers. Voorts heeft de curator nader
onderzoek laten doen naar de administratie van Iconic, de financiële gang
van zaken voor het faillissement alsmede het aanvragen van de definitieve
beschikking inzake de NOW -regeling in gang gezet.
Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.
Nadere inlichtingen kunnen w orden verkregen bij mr. W illem van der Mersch.
Telefoonnummer: 0102822999
e-mail: vandermersch@debok.com

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Iconic is Pickfords International Limited, ingeschreven
bij de Registry of Companies te Malta.

09-07-2020
1

Iconic heeft verder drie bestuurders, allen alleen/zelfstandig bevoegd. Het
betreft de heer Y.B. Mehta, de heer T.P. Romer en de heer E. Bezemer.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator heeft kunnen nagaan w as de gefailleerde vennootschap
op faillissementsdatum niet betrokken bij lopende (gerechtelijke) procedures.

1.3 Verzekeringen

09-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Na datum faillissement w as er een verzekering voor
vervoerdersaansprakelijkheid. Deze verzekering is opgezegd, en het voorschot
is teruggevorderd.

09-07-2020
1

Het voorschot is ontvangen op 1 september 2020, de verzekering is
afgew ikkeld.

08-01-2021
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1.4 Huur
Op datum faillissement w as er geen sprake van een huurovereenkomst. Tot
kort voor haar faillietverklaring huurde Iconic bedrijfsruimte gelegen aan de
adressen Sevillaw eg 20 te Rotterdam, de Thurledew eg 39 te Rotterdam, de
Strickledew eg 42 te Rotterdam en de Diepenhorstlaan 10 te Rijsw ijk. De
huurovereenkomsten bleken te zijn beëindigd respectievelijk aan derden te
zijn overgedragen.

1.5 Oorzaak faillissement

09-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van Iconic heeft aangegeven dat het faillissement met name is
veroorzaakt door een scherpe daling in omzet vanw ege het coronavirus in de
maanden april en mei 2020.

09-07-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode(n) nader onderzoek doen naar de
oorzaken van het faillissement.
De curator heeft gezien zijn w erkzaamheden met betrekking tot het
rechtmatigheidsonderzoek en het schuldeisersakkoord in de afgelopen
verslagperiode nog geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaken van
het faillissement. Dit zal in de komende verslagperiode(n) gebeuren, indien en
voor zover dat opportuun w ordt geacht.

09-10-2020
2

De curator heeft zich hoofdzakelijk gericht op het uitvoeren van
w erkzaamheden die nodig zijn om de op 5 maart a.s. te houden
verificatievergadering respectievelijk het te behandelen faillissementsakkoord
ex artikel 138 F. mogelijk te maken. Andere w erkzaamheden, zoals een
diepgravend onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, zijn ter
beperking van boedelkosten vooralsnog achterw ege gebleven.

08-01-2021
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Met betrekking tot de oorzaken van het faillissement heeft de curator
desalniettemin w el enig onderzoek gedaan. Iconic heeft in haar eigen
aangifte tot faillietverklaring medegedeeld dat de w ereldw ijde Corona
epidemie erin had geresulteerd dat haar omzet in de laatste tw ee maanden april en mei 2020 - dusdanig w as ingezakt dat voortzetting van haar
onderneming eenvoudigw eg niet meer mogelijk w as. Volgens haar opgave
zou de omzet in april 2020 EUR 219.000 zijn gew eest en die in de maand mei
2020 per saldo EUR 243.000.
Uit de administratie van Iconic zoals die aan de curator ter beschikking is
gesteld volgt inderdaad dat er sprake is van een terugval in omzet in de
maanden april en mei 2020, maar dat die terugval aanmerkelijk minder is dan
zoals die door het bestuur van Iconic in haar eigen aangifte is vermeld. W aar
de omzetten in de maanden januari en februari 2020 nog respectievelijk EUR
587.000 en EUR 521.000 betroffen, w aren de omzetten in de maanden april
en mei 2020 respectievelijk EUR 313.000 en EUR 274.000. Hoe het komt dat
de door het bestuur van Iconic in haar eigen aangifte vermelde omzetten
afw ijken van de door de curator in de administratie van Iconic aangetroffen
omzetten, is op dit moment niet bekend, maar de curator sluit niet uit dat
daar één of meer legitieme redenen voor zijn. De curator zal één en ander
voor de verificatievergadering d.d. 5 maart a.s. nader (laten) uitzoeken.
Voor de goede orde meldt de curator dat hem is gebleken dat de omzet in de
maanden april en mei 2020 in vergelijking met deze maanden een jaar eerder
(in 2019) aanmerkelijk lager liggen; de omzet in de maand april en mei 2020
w as EUR 688.000 per saldo, terw ijl die in dezelfde periode in 2019 ruim EUR
997.000 bedroeg. Naar het zich laat aanzien is de achterliggende oorzaak
van het faillissement van Iconic dat zij er uiteindelijk niet in slaagde om de
onderneming in operationele zin w instgevend te exploiteren. De curator sluit
daarbij niet uit dat de omzetontw ikkeling in de laatste maanden voor het
faillissement de onmiddellijke aanleiding voor de eigen aangifte tot
faillietverklaring is gew eest.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
44

09-07-2020
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 44 personen w erkzaam voor de
failliete vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
45

09-07-2020
1

Toelichting
Een jaar voor het faillissement w aren er circa 45 mensen w erkzaam bij de
failliete vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

11-6-2020

44

Bij brief van 11 juni 2020 heeft de curator de
arbeidsovereenkomsten van de w erknemers ex art. 40 Fw
opgezegd.

totaal

44

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de personeelsadministratie geïnventariseerd en met het UW V
en personeelsleden gecorrespondeerd. De curator heeft het personeel van
Iconic het ontslag aangezegd na machtiging van de rechter-commissaris.

09-07-2020
1

De curator heeft contact gehad met verschillende oud-w erknemers die
praktische vragen hadden over de gevolgen van het faillissement van Iconic.

09-10-2020
2

De curator heeft met een oud-w erknemer contact gehad over de hoogte van
zijn vordering op de failliete vennootschap.

08-01-2021
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor een toelichting op de aanw ezigheid van onroerende zaken in de failliete
vennootschap w ordt verw ezen naar 7.6.

09-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor een toelichting op de aanw ezigheid van bedrijfsmiddelen in de failliete
vennootschap w ordt verw ezen naar 7.6.

09-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Onderhanden w erk vanuit Sirva Nederland

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 75.671,72

€ 75.671,72

€ 2.447,59

€ 2.447,59

€ 78.119,31

€ 78.119,31

Onderhanden w erk vanuit Sirva Frankrijk
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de administratie van de failliete vennootschap staat er nog €30.502
open aan onderhanden w erk. De curator moet de exacte omvang van deze
post nog nader onderzoeken en hij zal dit in de navolgende verslagperiode
doen.

09-07-2020
1

Sirva B.V. heeft een deel van de (voormalige) w erkzaamheden van Iconic
overgenomen. In overleg met deze partij en haar Franse zustermaatschappij is
het totaalbedrag van EUR 78.119,31 voldaan.

09-10-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er is onderzoek gedaan naar de omvang van het onderhanden w erk dat nog
gefactureerd dient te w orden.

09-07-2020
1

De omvang van het nog te factureren onderhanden w erk is geïnventariseerd.
De facturen zijn na overleg met de schuldenaren geïncasseerd, zie 3.6.

09-10-2020
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Voor een toelichting op de aanw ezigheid van andere activa in de failliete
vennootschap verw ijs ik naar 7.6.

09-07-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft onderzoek gedaan naar verschillende inventaris- en
activalijsten. Voor een verdere toelichting w ordt verw ezen naar 7.6.

09-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Handelsdebiteuren

€ 884,87

€ 884,87

€ 884,87

totaal

€ 884,87

€ 884,87

€ 884,87

Toelichting debiteuren
Uit de administratie blijkt dat er nog een aantal handelsdebiteuren is.

09-07-2020
1

Verder is er een aantal rekening-courant vorderingen op internationale
groepsmaatschappijen.
De curator zal in de volgende verslagperiode onderzoeken of deze vorderingen
geïncasseerd kunnen w orden.
De internationale groepsmaatschappijen van Iconic zijn aangeschreven, maar
een aantal van hen verkeren in staat van insolventie. In de komende
verslagperiode(n) zal de curator onderzoeken of de vorderingen van Iconic
verhaalbaar zijn of dat deze afgeboekt dienen te w orden.

09-10-2020
2

Ook de handelsdebiteuren betreffen voor een groot deel failliete
groepsvennootschappen. Een aantal kleinere posten w as w el verhaalbaar, en
de incasso daarvan is deels geschied in de afgelopen verslagperiode.
Op datum faillissement w aren de vorderingen op debiteuren, exclusief de
vorderingen op Sirva B.V., per saldo EUR 205.229,00. Het gaat om per saldo
EUR 193.057,28 dat van buitenlandse zustervennootschappen van Iconic te
vorderen w as, te w eten van Iconic Movers België, Frankrijk, Denemarken en
Noorw egen. Alle vier deze vennootschappen zijn eveneens in juni 2020,
gelijk met Iconic in staat van faillissement verklaard. De kans dat van deze
debiteuren nog enige betaling w ordt verkregen, is uiterst klein. Van de
curator van Iconic Movers Denemarken begreep de curator dat mogelijk een
beperkt gedeelte van de vordering (10-20%) zou kunnen w orden betaald,
maar of dat daadw erkelijk mogelijk is (en w anneer) is onzeker. Het gaat om
een factuur van EUR 86.000.
De vorderingen op tw ee andere debiteuren ad per saldo EUR 2.501,78 blijken
onverhaalbaar te zijn. De tw ee overige vorderingen van per saldo EUR

08-01-2021
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10.670,51 probeert de curator te incasseren dan w el aan een derde partij te
verkopen. Het gaat om een vordering op een debiteur in Maleisië en een
debiteur in Groot-Brittannië.
De vordering ad per saldo EUR 117.824,43 op Sirva B.V. is volledig door de
boedel geincasseerd.
Los van voormelde handelsdebiteuren, zijn er ook rekeningcourantvorderingen op de buitenlandse zustervennootschappen van Iconic,
en w el als volgt:
Iconic Movers
Iconic Movers
Iconic Movers
Iconic Movers

België: EUR 549.704
Denemarken: EUR 60.526
Frankrijk: EUR 350.292
Noorw egen: EUR 399.301

De curator heeft het verloop van de rekening-courantverhouding met
voormelde vier buitenlandse zustervennootschappen laten onderzoeken.
Hieruit is gebleken dat de vorderingen op Iconic Movers België en Iconic
Movers Frankrijk vanaf 21 mei 2020 tezamen met per saldo EUR 44.561 zijn
afgenomen. De vordering op Iconic Movers Noorw egen is vanaf 21 mei 2020 i.e. de dag dat Iconic haar bedrijfsinventaris verkocht en haar onderneming
feitelijk beëindigde - met EUR 7.000 is toegenomen. De rekeningcourantvordering op Iconic Movers Denemarken is vanaf 21 mei 2020 met per
saldo EUR 72.000 toegenomen. De curator zal bij het bestuur van Iconic een
nadere verklaring vragen w aarom zij na haar feitelijke bedrijfsbeëindiging per
saldo nog EUR 72.000 aan Iconic Movers Denemarken ter beschikking stelde,
terw ijl zij op 21 mei 2020 per saldo slechts een schuld had van ruim EUR
11.000 (in rekening-courant), w aardoor aldus een vordering ontstond van
EUR 60.526. Verder is van belang dat Iconic Movers Denemarken ook in de
debiteurenadministratie voorkomt en een schuld van ruim EUR 86.000 aan
Iconic heeft. Per saldo heeft Iconic dus een vordering op Iconic Denemarken
van EUR 60.526 + EUR 86.000 = EUR 146.526. Eén en ander is voor de
curator voldoende aanleiding om opheldering te vragen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de debiteurenpositie.
Ook is er met het voormalig bestuur en andere partijen overlegd over de
incasso. De debiteuren die door Iconic zijn opgegeven, zijn aangeschreven.

09-07-2020
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Er is onderzoek gew eest naar de verhaalsmogelijkheden van de debiteuren uit
de administratie van Iconic. Verschillende debiteuren zijn aangeschreven, en er
zijn vorderingen geïncasseerd.

09-10-2020
2

De curator heeft de handelsdebiteuren voor de tw eede keer aangeschreven
en heeft contact gehad met curatoren van de buitenlandse
zustervennootschappen van Iconic. De curator heeft onderzoek gedaan naar
de gang van zaken met betrekking tot de rekening-courantverhoudingen met
de vier buitenlandse zustervennootschappen.

08-01-2021
3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tw ee partijen bij de curator gemeld met een
eigendomsvoorbehoud. De curator probeert de afhandeling van deze partijen
zoveel mogelijk met Sirva B.V. te coördineren.

09-07-2020
1

Dit punt is thans afgew ikkeld.

08-01-2021
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

09-07-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft gecorrespondeerd met verschillende partijen die zich op een
eigendomsvoorbehoud beriepen.

09-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

09-07-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

09-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft van het bestuur, dat in Engeland zit, toegang gekregen tot de
digitale financiële administratie van Iconic. De financiële administratie van
Iconic is aan een eerste onderzoek onderw orpen en zal in de volgende
verslagperiode nader w orden onderzocht.

09-07-2020
1

Het onderzoek naar de financiële administratie is nog niet definitief afgerond,
dit zal in de komende verslagperiode(n) gebeuren.

09-10-2020
2

De digitale financiële administratie van Iconic heeft de curator laten
onderzoeken en maakt een complete en deugdelijke indruk.

08-01-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
Op basis van de statuten van Iconic is er sprake van een gebroken boekjaar
dat loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende
jaar.

09-07-2020
1

De vennootschap is opgericht op 1 augustus 2017.
Gebroken boekjaar 1 augustus 2017- 30 september 2017: niet gedeponeerd
(w el verplicht vóór 30 september 2018);
2017: niet gedeponeerd (w el verplicht vóór 30 september 2019);
2018: niet gedeponeerd (nog niet verplicht);
2019: dit boekjaar loopt nog tot 30 september 2020.
De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekeningen over 2017/2018 niet
(tijdig) zijn gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft geconstateerd dat de aandelen zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal onderzoeken of er sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen periode nog geen onderzoek gedaan naar
eventueel onbehoorlijk bestuur. Het plan is om eerst de mogelijkheden voor
een schuldeisersakkoord te onderzoeken alvorens voort te gaan met het
rechtmatigheidsonderzoek. Dit zal in de komende verslagperiode(n)
plaatsvinden.

09-07-2020
1

09-10-2020
2

Helder mag zijn dat de curator uitsluitend positief tegenover een
crediteurenakkoord staat indien er geen misstanden blijken te zijn.

Toelichting
Er is geen w ijziging inzake de gang en stand van zaken met betrekking tot
de door de curator als paulianeus gekw alificeerde activatransactie w aarmee
Iconic al haar bedrijfsinventariszaken voor per saldo EUR 379.501 aan een
derde verkocht. De curator heeft met het bestuur van Iconic en de betrokken
derde partij afgesproken om de status quo te handhaven totdat duidelijkheid
bestaat over het w el of niet slagen van het faillissementsakkoord ex artikel
138 F.
Los van voormelde paulianeuze transactie heeft de curator de gang en stand
van zaken w at betreft de administratie respectievelijk de rekeningcourantvorderingen op groepsvennootschappen van Iconic onderzocht en in
onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-07-2020
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Toelichting
Gebleken is dat op 21 mei 2020 alle activa van Iconic aan een derde zijn
verkocht. De activa bestaan uit 893 containers, een aantal vrachtw agens,
auto's, aanhangers en inventariszaken. De zaken zijn verkocht voor per saldo
€379.501. De koper heeft dit bedrag aan Iconic betaald. Iconic heeft dit geld
gebruikt om schuldeisers mee te betalen. De curator is gebleken dat de zaken
in de afgelopen drie jaar zijn gekocht voor ruim €1,7 miljoen, en dat zij op 1
juni 2020 een boekw aarde hadden van ruim €960.000.
Een en ander w as voor de curator reden om de zaken te laten taxeren,
hetgeen op 15 juni 2020 door Troostw ijk W aarderingen en Advies B.V. is
gebeurd. Uit deze taxatie bleek dat de liquidatiew aarde en de onderhandse
verkoopw aarde van de zaken ruim boven de boekw aarde liggen en dat de
verkoopprijs van €379.501 klaarblijkelijk en aanmerkelijk (kenbaar) te laag is
gew eest. De curator heeft de verkooptransactie dan ook op grond van art. 42
Fw vernietigd.
De koper is het er niet mee eens dat er sprake is van een paulianeuze
transactie. Er zouden allerlei omstandigheden zijn w aarom de zaken een veel
lagere w aarden zouden hebben.
De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden van een minnelijke
regeling. Als die niet mogelijk is, zal de curator de rechter-commissaris vragen
om machtiging om te mogen procederen om de verkooptransactie door de
rechtbank te laten vernietigen. Het doel is dan om de zaken alsnog te
(kunnen) verkopen om de opbrengst onder de schuldeisers te kunnen
verdelen, een en ander naar gelang ieders rechten.
De zaken zijn overigens allemaal in gebruik bij Sirva B.V., i.e. de opdrachtgever
van Iconic, voor w ie Iconic verhuisopdrachten uitvoerde. Sirva B.V. blijkt met de
koper van de zaken van Iconic afspraken te hebben gemaakt over koop en
huur van de zaken. De curator is met Sirva B.V. in overleg getreden over het
voortgezet gebruik van de zaken door Sirva B.V. De curator hoopt met Sirva
B.V. tot bindende afspraken te komen over het voortgezet gebruik en gaat er
van uit dat dit zal lukken.
In onderzoek

09-10-2020
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Toelichting
De curator heeft zijn stellingen met betrekking tot de paulianeuze transacties
geconcretiseerd. Er is nog geen machtiging aan de rechter-commissaris
gevraagd om een procedure te starten, omdat eerst de mogelijkheden van een
schuldeisersakkoord w orden onderzocht. Voor meer informatie over dit
schuldeisersakkoord verw ijs ik naar 8.7.
De curator zal eventuele juridische stappen af laten hangen van de
ontw ikkelingen ten aanzien van het schuldeisersakkoord.
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie bovenstaand.

09-07-2020
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Zie bovenstaand.

08-01-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft:
-onderzoek gedaan naar de paulianeuze transactie;
-overleg gevoerd met partijen die betrokken zijn bij de transactie;
-onderzoek gedaan naar de boekhoudplicht en het depot van de
jaarrekeningen.

09-07-2020
1

De curator heeft zijn bevindingen ten aanzien van de paulianeuze transactie
geconcretiseerd en heeft de mogelijkheden voor een schuldeisersakkoord
onderzocht. Dit onderzoek is nog niet geheel afgerond.

09-10-2020
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De curator heeft onderzoek gedaan naar financiële transacties voorafgaand
aan het faillissement. Dit onderzoek is grotendeels uitgevoerd, maar nog niet
afgerond.

08-01-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Los van het salaris curator zal het UW V naar verw achting een boedelvordering
aanmelden in verband met de betaling van de salarissen van de w erknemers
van Iconic Movers B.V. vanaf datum faillissement tot aan het einde van de
opzegtermijn.

09-07-2020
1

Verder heeft de curator een taxateur opdracht gegeven om de vlak voor de
faillietverklaring van Iconic verkochte activa te taxeren. De kosten van deze
taxatie zijn ook boedelschuld.
€ 54.935,07

09-10-2020
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Toelichting
Vooralsnog bestaan de boedelvorderingen uit de volgende posten:
Salaris curator: EUR 50.694,70
Administratiekosten / Claimsagent: EUR 1.064,12
Taxatiekosten: EUR 3.176,25.

€ 135.612,66

08-01-2021
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Toelichting
Het UW V heeft onlangs haar boedelvordering bij de curator aangemeld. Deze
boedelvordering bedraagt EUR 135.612,66.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 418.013,00

09-07-2020
1

Toelichting
Op basis van de administratie van de Iconic Movers B.V. heeft de
Belastingdienst een preferente vordering van EUR 418.013. De curator heeft
de Belastingdienst uitgenodigd eventuele preferente vorderingen aan te
melden. Tot op heden heeft de Belastingdienst de volgende vorderingen
aangemeld:
Loonheffingen januari 2020-april 2020: EUR 175.619;
Omzetbelasting 1 februari 2020- 30 april 2020: 96.433;
Motorrijtuigenbelasting: EUR 275.
Totaal: EUR 272.327
De curator verw acht dat de Belastingdienst nog meer vorderingen zal
aanmelden.
€ 527.638,00

09-10-2020
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Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden de volgende vorderingen aangemeld:
-Loonheffingen januari 2020-juni 2020: EUR 311.000
- Motorrijtuigenbelasting: EUR 1.687
-Omzetbelasting februari 2020- juli 2020: EUR 214.951
€ 470.902,00
Toelichting
Vordering van de fiscus bedraagt EUR 470.902 + EUR 3.359. In overleg met
de Belastingdienst is de preferente vordering vastgesteld op EUR 470.902,
bestaande uit vorderingen inclusief kosten ter zake van loonbelasting ad EUR
311.000, omzetbelasting ad EUR 158.490, deze laatste inclusief de vordering
ex artikel 29 lid 7 W et omzetbelasting en MRB en overige heffingen ad EUR
1.412. Uiteindelijk is, een en ander vanw ege het overleg en afstemming met
de Belastingdienst, nadere aangifte omzetbelasting gedaan, w aardoor een
aanslag is opgelegd ad EUR 3.359,00.
De Belastingdienst heeft, na uitvoerig overleg met de curator en de advocaat
van het bestuur, ingestemd met het door het bestuur voorgenomen aan te
bieden schuldeisersakkoord ex artikel 138f., een en ander uitgaande van de
regels die volgen uit de leidraad Invordering 1990. En en ander zou er in
resulteren dat, uitgaande van de door het bestuur gehanteerde
uitgangspunten en bekende stand van de boedel dat circa EUR 320.000 aan
de Belastingdienst kan w orden uitgekeerd.

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

09-07-2020
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Toelichting
De curator heeft het UW V uitgenodigd om eventuele preferente vorderingen op
Iconic in te dienen.

Toelichting
Het UW V heeft aangegeven naar verw achting pas in januari 2021 een
vordering in te kunnen dienen. De curator probeert dit proces te versnellen,
mede met het oog op de mogelijkheden van een schuldeisersakkoord.
€ 53.548,46

09-10-2020
2
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Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering aangemeld van EUR 53.548,46.
Het bestuur van Iconic zal het UW V op zo kort mogelijke termijn benaderen
om eveneens met het door het bestuur aan te bieden faillissementsakkoord
ex artikel 138 F. in te stemmen.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Van andere preferente crediteuren is vooralsnog niet gebleken. W aarschijnlijk
zullen enkele w erknemers een -beperkte- preferente vordering aanmelden,
een en ander met betrekking tot onbetaald loon.
€ 1.394,22

09-07-2020
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09-10-2020
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Toelichting
Een oud-w erknemer heeft een preferente vordering ingediend in verband met
onbetaald gelaten verlofuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
50

09-07-2020
1

Toelichting
Volgens haar administratie heeft Iconic circa 88 crediteuren. De curator heeft
alle bekende crediteuren schriftelijk uitgenodigd om hun vorderingen in te
dienen. Vooralsnog hebben 50 crediteuren een vordering ingediend.

72
Toelichting
Vooralsnog hebben 72 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.103.098,00

09-07-2020
1

Toelichting
Uit de administratie van Iconic blijkt dat er een bedrag van EUR 412.930 aan
(concurrente) handelscrediteuren openstaat.
Daarnaast heeft Iconic volgens haar administratie rekening-courant schulden
aan groepsmaatschappijen met een totaal beloop van EUR 5.658.703. De
curator zal dit in de volgende verslagperiode nader onderzoeken.
€ 6.084.375,07
Toelichting
Momenteel is het totale ingediende bedrag aan concurrente crediteuren EUR
6.084.375,07.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog is niet bekend op w elke w ijze het faillissement van Iconic Movers
B.V. zal w orden afgew ikkeld.

09-07-2020
1

De curator heeft in de afgelopen periode gesproken met (adviseurs van) het
bestuur van Iconic en partijen die betrokken w aren bij activatransacties
voorafgaand aan het faillissement, een en ander in het kader van een door het
bestuur van Iconic aan te bieden schuldeisersakkoord.

09-10-2020
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Als gevolg van deze gesprekken heeft het bestuur een uitgebreid conceptakkoord voor schuldeisers opgesteld. Dit akkoord is voorgelegd aan de fiscus,
en voorzien van een (positief) advies van de curator. Zodra de fiscus een
positief besluit heeft genomen neemt het bestuur contact op met de overige
schuldeisers.
Nog niet duidelijk is of een schuldeisersakkoord w ordt aangeboden. Op w elke
w ijze het faillissement zal w orden afgew ikkeld is dus nog niet duidelijk.
Op grond van de Fiscale Vereenvoudigingsw et 2017 kunnen crediteuren de
eventueel afgedragen BTW op hun vordering terugvorderen zodra het zeker is
dat de vordering oninbaar is. Crediteuren w orden voor deze regeling verw ezen
naar de w ebsite van de Belastingdienst:

https://w w w .belastingdienst.nl/w ps/w cm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw /btw _aangifte_doe

Het bestuur van Iconic heeft medegedeeld een faillissementsakkoord ex
artikel 138 F. te w illen aanbieden. Kort gezegd houdt het aan te bieden
akkoord in dat het bestuur EUR 1.000.000 ter beschikking stelt, met w elk
bedrag de schuldeisers tegen finale kw ijting gezamenlijk moeten instemmen.
De verdeling is dat de boedelschulden integraal w orden betaald en dat de
preferente schuldeisers (de Belastingdienst en het UW V), kort gezegd, het
dubbele percentage aan uitkering ontvangen van hetgeen aan elke
concurrente schuldeiser w ordt betaald. Uitgaande van enerzijds de stand van
de boedel, anderzijds de bekende schulden van Iconic, zou voor de
concurrente schuldeisers circa 10-15% uitkering op hun vordering kunnen
w orden gedaan, w aarbij in elk geval 30% w ordt betaald op de eerste EUR
1.000 van ieders vordering.
De verificatievergadering respectievelijk het door het bestuur aan te bieden
akkoord zal w orden behandeld ter zitting van de Rechtbank Rotterdam op 5
maart 2021 om 14.00 uur.
De curator zal alle schuldeisers binnenkort per brief hierover informeren.
De curator w ijst er met nadruk op dat het akkoord door het bestuur van
Iconic w ordt aangeboden en niet door hem. Dit betekent dat, in geval er
vragen zijn over het aan te bieden akkoord, de schuldeisers zich tot de
advocaat van het bestuur dienen te w enden, en niet tot de curator. De
advocaat van het bestuur is mr. H. Oude Grote Bevelsborg van Attlaw te
Breda. De advocaat van het bestuur zal alle bekende schuldeisers in het
kader van het akkoord schriftelijk benaderen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie schuldenlast, uitnodigen en corresponderen met crediteuren.

09-07-2020
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De schuldenlast is geïnventariseerd en er is gecorrespondeerd met
verschillende crediteuren. Tevens hebben er uitgebreide onderhandelingen
plaatsgevonden met het bestuur in het kader van een door het bestuur aan te
beiden schuldeisersakkoord.

09-10-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

09-07-2020
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator richt zich in de komende verslagperiode op:
-afw ikkeling paulianeuze transacties;
- administratief financieel onderzoek;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie van de activapositie;
- incasseren debiteuren; en
- nadere inventarisatie schuldenlast.

09-07-2020
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De curator richt zich in de komende verslagperiode op:

09-10-2020
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-een mogelijk schuldeisersakkoord;
-administratief financieel onderzoek;
-oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
-inventarisatie schuldenlast;
-afronding debiteurenincasso en inventarisatie.
De curator richt zich in de komende verslagperiode op:

08-01-2021
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-voorbereiding van de verificatievergadering;
-een mogelijk schuldeisersakkoord;
-oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
-inventarisatie schuldenlast;
-onderzoek naar transacties en rekening-courantverhoudingen met
buitenlandse groepsvennootschappen en zo mogelijk incasso van
openstaande vorderingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog is niet bekend op w elke termijn het faillissement zal eindigen.

09-07-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
8-3-2021

08-01-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag en plan van aanpak.

09-07-2020
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Opstellen verslag en plan van aanpak.

09-10-2020
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Opstellen verslag en plan van aanpak.

08-01-2021
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Bijlagen
Bijlagen

