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Algemene gegevens
Naam onderneming
Maatschappelijke Punten B.V.

27-06-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Maatschappelijke Punten B.V., statutair gevestigd
te Amsterdam en kantoorhoudende te Almen aan W agenvoortsdijk 8 (7218
MR).

27-06-2019
1

Activiteiten onderneming
Het ontw ikkelen, implementeren en/of beheren van community currencies en
andere economische instrumenten.

27-06-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 87.205,00

€ -138.937,00

€ 105.391,00

2017

€ 164.908,00

€ 15.480,00

€ 108.477,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers komen uit de jaarrekeningen 2016 en 2017.

Gemiddeld aantal personeelsleden

27-06-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

27-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

27-06-2019
1

€ 6.612,80

23-10-2019
2

€ 6.612,80

11-02-2020
3

Verslagperiode
van
21-5-2019

27-06-2019
1

t/m
27-6-2019
van
28-6-2019

23-10-2019
2

t/m
22-10-2019
van
23-10-2019

11-02-2020
3

t/m
11-2-2020
van
12-2-2020

26-06-2020
4

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

29-09-2020
5

t/m
29-9-2020
van
30-9-2020
t/m
5-1-2021

Bestede uren

05-01-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 36 min

2

42 uur 0 min

3

25 uur 18 min

4

13 uur 36 min

5

7 uur 12 min

6

12 uur 36 min

totaal

113 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht bij akte van 22 september 2015. Bestuurder en
enig aandeelhouder is de besloten vennootschap F-Nyx B.V. De heer Van Hilten
en de heer Kampers zijn de bestuurders van F-Nyx B.V. De aandelen in
laatstgenoemde vennootschap w orden gehouden door meerdere
(rechts)personen.

27-06-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zullen w orden opgezegd.

27-06-2019
1

1.4 Huur
De vennootschap huurde een kantoorruimte in Bergen op Zoom. In overleg
met de verhuurder is de huurovereenkomst inmiddels beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

27-06-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De groep, w aar Maatschappelijke Punten B.V. onderdeel van uit maakt, hield
zich bezig met het ontw ikkelen, implementeren en beheren van community
currencies. Community currencies zijn digitale munten die door de deelnemers
aan het programma (bijvoorbeeld een gemeente of een w oningcorporatie)
kunnen w orden toegekend aan (buurt)bew oners. Een deelnemende gemeente
kan de munten bijvoorbeeld toekennen aan buurtbew oners als zij hun afval
scheiden of vrijw illigersw erk doen. Een w oningcorporatie kan bijvoorbeeld
munten toekennen aan huurders als zij de huur tijdig betalen of geen overlast
veroorzaken. De (maatschappelijk gew enste) gedragingen w aarvoor de
munten kunnen
w orden toegekend, kunnen door de deelnemers aan het programma zelf
w orden geformuleerd. De toegekende digitale munten w orden door middel van
een pasje bijgeschreven op de digitale klantaccount van de buurtbew oner. De
buurtbew oners kunnen de verdiende munten besteden bij lokale w inkels die
zijn aangesloten bij het programma.

27-06-2019
1

Volgens de bestuurders is het doel van het programma om binnen een
bepaalde gemeenschap een regionale, culturele of duurzame economie te
creëren. De deelnemers bepalen van tevoren het doel, bijvoorbeeld het
stimuleren van lokale w inkels of vrijw illigersw erk. Met behulp van de digitale
munten zou deze ontw ikkeling kunnen w orden gestimuleerd.
Door Maatschappelijke Punten w erd een programma geëxploiteerd in de
gemeente Bergen op Zoom en de gemeente Tholen.
Het is niet gelukt om in Nederland andere deelnemers te vinden voor het
programma. De bestuurders zouden in vergevorderde gesprekken zijn
gew eest met enkele andere gemeentes, maar deze gemeentes hebben zich
uiteindelijk teruggetrokken. Door de oplopende kosten en het niet kunnen
vergroten van de omzet verslechterde de financiële situatie van de groep.
Vanaf de zomer van 2018 zijn de mogelijkheden voor een
crediteurenakkoord onderzocht op het niveau van de holding, dat gefinancierd
zou w orden met behulp van een derde. Dit is uiteindelijk niet mogelijk
gebleken. Als gevolg daarvan zag
het bestuur zich genoodzaakt voorlopige surseance van betaling aan te
vragen van de holding, die op 13 mei 2019 is verleend door de rechtbank
Amsterdam. De mogelijkheden zijn nog onderzocht om vanuit de surseance
een akkoord aan te bieden. Toen dit niet mogelijk bleek en bij gebrek aan
liquide middelen is de rechtbank verzocht om de surseance van betaling in
trekken en het faillissement uit te spreken van de holding. Het faillissement is
op 20 mei 2019 uitgesproken door de rechtbank Amsterdam. Door het
faillissement van de holding en vanw ege de financiële situatie van de
vennootschap is ook haar faillissement aangevraagd. Het faillissement van
Maatschappelijke Punten is op 21 mei 2019 uitgesproken.
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zal nog onderzoek w orden
gedaan naar eventuele andere oorzaken van het faillissement.
Het rechtmatigheidsonderzoek is uitgevoerd en daaruit zijn geen andere
oorzaken van het faillissement gebleken.

26-06-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

27-06-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

27-06-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-9-2019

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagbrieven aan het personeel en diverse telefoongesprekken met
personeelsleden. Daarnaast is er contact gew eest met het UW V.

27-06-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

27-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

3.3 Bedrijfsmiddelen

27-06-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris
Handhelds

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de bedrijfslocatie bevindt zich een zeer beperkte kantoorinventaris. De
w aarde daarvan is nagenoeg nihil.

27-06-2019
1

Daarnaast is curanda eigenaar van enkele tientallen handhelds die in gebruik
zijn bij de diverse aangesloten w inkels en instellingen. In het kader van de
eventuele doorstart zal getracht w orden om deze handhelds te verkopen.
De handhelds zijn verkocht voor een bedrag van EUR 2.500,-.

23-10-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van artikel 21 IW 1990 is de Belastingdienst bevoorrecht op de
opbrengst van de inventaris.

27-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De mogelijkheden w orden onderzocht om de bedrijfsmiddelen te verkopen.

27-06-2019
1

De printer die nog aanw ezig w as op de bedrijfslocatie zal via BVA Auctions
w orden verkocht.

11-02-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing

27-06-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

27-06-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 4.500,00

totaal

€ 4.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In het kader van de eventuele doorstart w ordt getracht om de immateriële
activa, onder andere bestaande uit de goodw ill en de door curanda
ontw ikkelde softw are, te verkopen.

27-06-2019
1

De goodw ill en softw are zijn verkocht voor een bedrag van EUR 4.500,-.

23-10-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventariseren te verkopen andere activa.

27-06-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 18.846,84

€ 219,50

totaal

€ 18.846,84

€ 219,50

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De komende verslagperiode zal w orden getracht om de debiteuren te
incasseren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

27-06-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteurenadministratie is geïnventariseerd.

27-06-2019
1

De debiteuren zijn voor de eerste keer aangeschreven.

23-10-2019
2

Er w ordt inhoudelijk gecorrespondeerd met drie debiteuren. Het standpunt dat
de debiteuren innemenen, is dat de dienstverlening van curanda niet naar
behoren zou zijn gew eest, zodat er geen verplichting zou bestaan om de
openstaande facturen te betalen.

11-02-2020
3

Er is nog inhoudelijk gecorrespondeerd met de debiteuren en zij blijven bij hun
standpunt dat er geen, althans onvoldoende, dienstverlening w as in de
maanden voorafgaand aan het faillissement. Er w ordt onderzoek gedaan in
hoeverre de dienstverlening is voortgezet.

26-06-2020
4

Met het bestuur is overleg gevoerd naar aanleiding van het standpunt van de
debiteuren dat de dienstverlening onvoldoende zou zijn gew eest in de
maanden voorafgaand aan het faillissement. Op basis van dit overleg is de
curator van oordeel dat de debiteuren de openstaande facturen alsnog
moeten betalen. De curator zal derhalve het incasseren van de vorderingen
voortzetten.

29-09-2020
5

Naar aanleiding van de reactie van het bestuur aangaande de openstaande
vorderingen w ordt inhoudelijk gecorrespondeerd met de debiteuren. Deze
betw isten nog altijd gehouden te zijn tot het betalen van enig bedrag aan de
boedel. De curator beraadt zich over de eventuele vervolgstappen.

05-01-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Door curanda w orden bankrekeningen aangehouden bij Triodos Bank en ABNAMRO. Op de bankrekening van Triodos Bank is een creditsaldo aanew ezig. Op
de bankrekening van ABN-AMRO is sprake van een gering debetsaldo, maar dit
is dermate gering dat door ABN-AMRO geen vordering w ordt ingediend.

27-06-2019
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Door curanda zijn geen zekerheden verstrekt.

27-06-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
eigendomsvoorbehoud.

27-06-2019
1

5.6 Retentierechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
retentierecht.

27-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.

27-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing

27-06-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er is contact gew eest met de banken naar aanleiding van het faillissement.

27-06-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van curanda w orden op beperkte schaal voortgezet. Dit
om de hinder van het faillissement voor de aangesloten w inkels en
instellingen zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast zal het voortzetten van
de bedrijfsactiviteiten een eventuele doorstart ook ten goede komen.

6.2 Financiële verslaglegging

27-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De kosten voor het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten zijn minimaal en
bedragen enkele honderden euro's. De verw achting is dat met het voortzetten
van de bedrijfsactiviteiten een omzet van circa EUR 12.000 per maand kan
w orden gerealiseerd.

27-06-2019
1

Enkele klanten van curanda hebben zich op het standpunt gesteld dat de
dienstverlening na de faillietverklaring niet is voortgezet en w eigeren derhalve
betaling van de facturen.

23-10-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er is contact gew eest met het personeel, klanten en leveranciers voor het
voortzetten van de bedrijfsactiviteiten

27-06-2019
1

Er is contact gew eest met klanten voor w ie de diensten zijn voortgezet, maar
die nu w eigeren om de facturen te betalen. De komende verslagperiode zal
w orden getracht om deze facturen alsnog te incasseren.

23-10-2019
2

Met deze klanten vindt nog steeds inhoudelijk overleg plaats over het betalen
van de kosten.

11-02-2020
3

De klanten persisteren in hun standpunt dat de dienstverlening na de
faillietverklaring onvoldoende w as. Er w ordt onderzoek gedaan in hoeverre dit
standpunt juist is.

26-06-2020
4

De curator is van mening dat de dienstverlening in de periode na het
faillissement op de gebruikelijke w ijze is voortgezet, zodat de desbetreffende
facturen betaald moeten w orden. De curator zal dan ook het incasseren van
deze facturen voortzetten.

29-09-2020
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheden voor een doorstart w orden op dit moment onderzocht.

27-06-2019
1

Uiteindelijk bleek slechts één partij serieuze interesse te hebben in een
doorstart. Deze partij heeft aangegeven de bedrijfsactiviteiten van curanda in
Bergen op Zoom te w illen voortzetten.

23-10-2019
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

De doorstart is gerealiseerd door een partij die bereid w as een substantieel
bedrag te betalen voor de activa.

23-10-2019
2

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 7.000,00

27-06-2019
1

23-10-2019
2

Toelichting
- Handhelds: EUR 2.500
- Goodw ill: EUR 4.500

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er is contact gew eest met diverse partijen die mogelijk interesse hebben in
een doorstart. De verw achting is dat er op korte termijn duidelijkheid zal zijn
over een eventuele doorstart.

27-06-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

27-06-2019
1

De administratie is onderzocht en deze voldoet aan de daaraan te stellen
eisen.

26-06-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 17 januari 2017
2016: 19 december 2017
2017: 12 oktober 2018.

27-06-2019
1

De jaarrekeningen 2015 - 2017 zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

27-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

27-06-2019
1

De vennootschap is een zogeheten flex B.V., zodat geen verplichting bestaat
tot het volstorten van de aandelen.

26-06-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn enkele punten gebleken die
opgehelderd moeten w orden door het bestuur. Op basis van de reactie van
het bestuur kan w orden beoordeeld of sprake is gew eest van onbehoorlijk
bestuur.
Nee

27-06-2019
1

26-06-2020
4

29-09-2020
5

Toelichting
Door het bestuur is gereageerd op de punten die zijn gebleken uit het
rechtmatigheidsonderzoek en zij hebben een sluitende verklaring gegeven
voor de diverse punten. Er is derhalve geen sprake van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

27-06-2019
1

26-06-2020
4

Toelichting
Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn enkele punten gebleken die nader
onderzocht moeten w orden. Op dit moment kan nog niet w orden beoordeeld
of sprake is gew eest van paulianeus handelen.
Nee
Toelichting
Door het bestuur is gereageerd op de punten die zijn gebleken uit het
rechtmatigheidsonderzoek en zij hebben een sluitende verklaring gegeven
voor de diverse punten. Er is derhalve geen sprake van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

29-09-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

27-06-2019
1

Op dit moment kan nog niet w orden beoordeeld of sprake is van
onrechtmatigheden, omdat het bestuur nog moet reageren op de punten die
zijn gebleken uit het rechtmatigheidsonderzoek.

26-06-2020
4

Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd bij het
rechtmatigheidsonderzoek.

29-09-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek moet nog w orden uitgevoerd.

27-06-2019
1

Er w ordt naar gestreefd het rechtmatigheidsonderzoek de komende
verslagperiode uit te voeren.

23-10-2019
2

De curator is nog in afw achting van diverse documenten die nodig zijn voor het
uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek. Er w ordt naar gestreefd het
onderzoek de komende verslagperiode af te ronden.

11-02-2020
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is uitgevoerd. De punten die daaruit zijn
gebleken, zijn voorgelegd aan het bestuur.

26-06-2020
4

Er is gecorrespondeerd met het bestuur over de geconstateerde punten uit
het rechtmatigheidsonderzoek.

29-09-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3,03

27-06-2019
1

Toelichting
Claimsagent EUR 3,03
€ 7.082,18

23-10-2019
2

Toelichting
Claimsagent EUR 24,20
UW V EUR 7.057,98
€ 7.091,26

11-02-2020
3

Toelichting
Claimsagent EUR 33,28
UW V EUR 7.057,98
€ 7.094,28

05-01-2021

Toelichting
Salaris curator: P.M.
UW V: EUR 7.57,98
ClaimsAgent: EUR 36,30

6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.312,00

27-06-2019
1

€ 20.019,00

11-02-2020
3

€ 22.558,00

05-01-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 7.090,80

23-10-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 223,94

23-10-2019
2

Toelichting
Een oud w erknemer heeft een vordering ingediend voor niet uitbetaalde
vakantiedagen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Er zijn nog geen concurrente vorderingen ingediend.
3

27-06-2019
1

23-10-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.308,91

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

23-10-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

27-06-2019
1

Er zal in ieder geval geen uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen
w orden gedaan.

29-09-2020
5

Of een uitkering aan de faillissementscrediteuren kan w orden gedaan, is
afhankelijk van de incasso van de debiteuren.

05-01-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Controle crediteurenadministratie. Contact met diverse crediteuren naar
aanleiding van het faillissement.

27-06-2019
1

Contact met diverse crediteuren naar aanleiding van het faillissement en
ingediende vorderingen. Vorderingen plaatsen op de crediteurenlijst.

23-10-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

27-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

27-06-2019
1

- Realiseren eventuele doorstart;
- Incasseren debiteuren;
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

27-06-2019
1

- Incasseren debiteuren pre-faillissement;
- Incasseren debiteuren doordraaiperiode;
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

23-10-2019
2

- Incasseren debiteuren pre-faillissement;
- Incasseren debiteuren doordraaiperiode;
- Afw ikkelen van de punten die zijn gebleken uit het
rechtmatigheidsonderzoek.

26-06-2020
4

- Incasseren debiteuren pre-faillissement;
- Incasseren debiteuren doordraaiperiode.

29-09-2020
5

- Het incasseren van de debiteuren;
- Afw ikkeling van het faillissement.

05-01-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet in te schatten.

27-06-2019
1

Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

26-06-2020
4

Dat is afhankelijk van het incasseren van de debiteuren.

29-09-2020
5

Het faillissement kan w orden afgew ikkeld, zodra de debiteurenincasso is
afgerond.

05-01-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
5-4-2021

10.4 Werkzaamheden overig

05-01-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

27-06-2019
1

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

23-10-2019
2

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

11-02-2020
3

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

26-06-2020
4

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

29-09-2020
5

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

05-01-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

