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Gegevens onderneming
Gefailleerde staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 24298213 en w as gevestigd te (1101 BA)
Amsterdam aan het adres Hoogoorddreef 15.
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Activiteiten onderneming
Blijkens het uittreksel van de Kamer van Hoophandel hield gefailleerde zich
bezig met het organiseren van beurzen, congressen en evenementen en
tevens met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Dit komt overeen
met mededelingen van de bestuurder, de w ebsite van gefailleerde en eigen
onderzoek van de curator.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 5.598.155,00

€ 69.669,00

€ 1.765.401,00

2018

€ 4.662.447,00

€ -268.582,00

€ 1.490.477,00

€ -497.714,80

€ 2.802.149,21

2019

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
De genoemde omzet betreft de netto-omzet.
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De jaarcijfers over 2019 betreffende voorlopige beschikbare cijfers.

Gemiddeld aantal personeelsleden
24
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Toelichting
Dit betreft het gemiddeld aantal FTE's in 2018. In 2017 w as dit 29 FTE.

Boedelsaldo
€ 78.259,22
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Toelichting
Voor een toelichting op het boedelsaldo w ordt verw ezen naar onderdeel 6 van
dit openbaar verslag (voortzetten/doorstart onderneming) en onderdeel 8
(crediteuren).
€ 82.424,64

23-09-2020
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€ 82.999,64

23-12-2020
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Verslagperiode
van
6-5-2020

12-06-2020
1

t/m
9-6-2020
van
10-6-2020

23-09-2020
2

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020
t/m
22-12-2020

Bestede uren

23-12-2020
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

122 uur 30 min

2

105 uur 39 min

3

57 uur 18 min

totaal

285 uur 27 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag w ordt op een verkorte en zakelijke w ijze de huidige stand van
zaken w eergegeven volgens de daarvoor geldende richtlijnen voor
verslaglegging. Het verslag heeft tot doel belanghebbenden inzicht te geven in
de stand van de boedel. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen
kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden
geïnterpreteerd als een afstand van enig recht of erkenning van
aansprakelijkheid.

12-06-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 2 november 1999. Sinds 9 februari 2012 is
Bianca Metzelaar Holding B.V. bestuurder van gefailleerde. Tot 21 januari 2020
w as mevrouw B. Metzelaar bestuurder van voornoemde Holding. Vanw ege
haar overlijden is de heer J.W .M. van Rooij sinds 1 februari 2020 (indirect)
bestuurder van gefailleerde.
Gefailleerde heeft voorts een zusteronderneming, te w eten Be Agency B.V. en
een 100% dochteronderneming, zijnde Promotion Partners B.V. Deze
vennootschappen zijn niet gefailleerd.
Tot slot is gefailleerde tezamen met anderen bestuurder van International
Sales, Promotion & Hospitality Services, zijnde een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid. Deze vereniging exploiteert een bedrijfs- en
w erkgeversorganisatie.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Blijkens mededelingen van de bestuurder is gefailleerde betrokken bij een
gerechtelijke procedure in België. In die procedure treedt gefailleerde op als
eiseres jegens één van haar (in België gevestigde) handelsdebiteuren. De
curator is nog in afw achting van de door haar opgevraagde informatie bij het
door gefailleerde ingeschakelde incassokantoor.
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Deze procedure bleek na onderzoek aanhangig te zijn bij de rechtbank
Amsterdam en te berusten op een misverstand. Bij de debiteur bleek geen
betalingsonw il en -onmacht te bestaan. De (verpande) debiteur heeft na
inspanningen van de curator betaald en de rechtbank zal w orden verzocht om
de procedure te royeren. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

23-09-2020
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De procedure is op de zitting van 2 oktober 2020 geroyeerd.

23-12-2020
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had voorafgaand aan het faillissement diverse verzekeringen.
Door de curator w ordt momenteel onderzocht w elke verzekeringen nog actief
zijn, of er aanspraken lopen onder die verzekeringen, w elke verzekeringen
zouden kunnen w orden geroyeerd en of recht bestaat op premierestitutie. De
curator verw acht hier in de aankomende periode duidelijkheid over te hebben.
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Alle van kracht zijnde verzekeringen zijn geroyeerd. Vanw ege een ontvangen
creditnota is nog een bedrag van EUR 802,89 ontvangen op de
boedelrekening.
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1.4 Huur
Gefailleerde w as betrokken bij een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte
gelegen aan de Hoogoorddreef 15 te Amsterdam, inclusief enkele
parkeerplekken. Deze huurovereenkomst is door de verhuurder beëindigd. Met
inachtneming van de in artikel 39 Fw genoemde opzegtermijn van 3 maanden
eindigt de huurovereenkomst uiterlijk op 17 augustus 2020.
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Voorts w as gefailleerde betrokken bij een huurovereenkomst met betrekking
tot tw ee kopieermachines. Met machtiging van de rechter-commissaris is deze
overeenkomst beëindigd. De curator probeert thans afspraken te maken over
het retourneren van de machines.
De bedrijfsruimte is tijdig en leeg opgeleverd aan de verhuurder.
De huur ten aanzien van de kopieermachines bleek reeds te zijn geëindigd en
de verhuurders hebben de machines prijsgegeven aan de curator. Eén van de
tw ee machines w as reeds betrokken bij de doorstart en de daartoe gesloten
activaovereenkomst. De andere machine is onderhands voor EUR 200,00 ex
BTW aan de doorstarter verkocht. De doorstarter heeft voor verw ijdering van
de machine zorg gedragen. Vanw ege de geringe w aarde van dit actief is ex
artikel 176 lid 1 Fw niet om toestemming van de rechter-commissaris verzocht.
Dit onderdeel is hiermee afgerond.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Samengevat komt het er - naar de curator begreep - op neer dat gefailleerde
zich al enige tijd in financieel zw aar w eer bevond. Eind 2019/begin 2020 is een
reorganisatieplan opgesteld en begin 2020 w erd aanvang gemaakt met de
uitvoering ervan. In dit kader zijn bijvoorbeeld met diverse medew erkers
vaststellingsovereenkomsten aangegaan.
Het overlijden van mevrouw Metzelaar eind januari 2020 had op de uitvoering
van voornoemd plan de nodige impact, maar er bestond vertrouw en in het
laten slagen ervan. In februari/maart 2020 w erd bovendien met diverse
investeerders gesproken over een verkoop van de onderneming. Tot eind
maart leek dit nog een haalbaar scenario. In februari/maart 2020 brak
vervolgens echter ook w ereldw ijd het COVID-19 virus uit als gevolg w aarvan
het openbare leven nagenoeg stil kw am te liggen. Hierdoor w as van een
mogelijkheid tot verkoop op enig moment geen sprake meer.
Bestaande opdrachten van klanten w erden als gevolg hiervan ingetrokken
en/of niet uitgebreid en vanw ege de ontstane onzekerheid w erden geen
nieuw e opdrachten verstrekt. Dit had direct impact op de cashflow van
gefailleerde en bracht onzekerheid met zich mee ten aanzien van de
toekomstige cashflow . Ondanks de verkregen uitkering onder de speciaal door
de Nederlandse overheid in het leven geroepen NOW -regeling heeft de huidige
bestuurder in overleg met de financierende bank moeten besluiten om over te
gaan tot de indiening van een eigen faillissementsaanvraag.
Deze aanvraag is op 24 april 2020 door de rechtbank Rotterdam ontvangen en
op 6 mei is het faillissement uitgesproken met aanstelling van mr. F.J.P.F. Vos
tot curator.
Indien opportuun zal nog onderzoek w orden verricht naar de oorzaak van het
faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
180
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement had gefailleerde circa 180 w erknemers in dienst:
circa 160 promotiemedew erkers en circa 20 kantoormedew erkers. Er w erden
verschillende contractvormen gehanteerd.
Gefailleerde had bovendien overeenkomsten met circa 100 ZZP-ers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Dit is vooralsnog onduidelijk, maar dit w as naar alle w aarschijnlijk een groter
aantal omdat voorafgaand aan het faillissement met diverse medew erkers
vaststellingsovereenkomsten zijn aangegaan.
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

11-5-2020

180

Met machtiging van de rechter-commissaris zijn alle
arbeidsovereenkomsten beëindigd

totaal

180

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking met de bestuurder, contact met het UW V, correspondentie en
contact met de w erknemers, etc.

12-06-2020
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Contact met w erknemers in verband met concurrentie- en relatiebedingen,
inleveren zaken gefailleerde, loonstroken, etc. Dit onderdeel lijkt hiermee te
zijn afgerond.
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Contact met w erknemers in verband met concurrentie- en relatiebedingen,
inleveren zaken gefailleerde, loonstroken, jaaropgaven, etc. Dit onderdeel
lijkt hiermee te zijn afgerond.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Onderzoek in het kadaster en een bespreking met de bestuurder heeft
uitgew ezen dat gefailleerde geen eigenaar is van van onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Bespreking bestuurder en onderzoek in het Kadaster. Dit onderdeel is hiermee
afgerond.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris bestaande uit bureaus,
kasten, computers, tafels, (bureau)stoelen, etc.
Kyocera printer
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen maken onderdeel uit van de gerealiseerde doorstart van
de onderneming van gefailleerde. Hiervoor w ordt verw ezen naar onderdeel 6
van dit openbaar verslag.

12-06-2020
1

De voornoemde Kyocera printer is zoals aangegeven in paragraaf 1.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van artikel 57 lid 3 Fw oefent de curator het bodemvoorrecht uit van
de fiscus.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bezichtiging bedrijfsruimte en inventariseren bedrijfsmiddelen (onder meer aan
de hand van de administratie), contact taxateur, w erkzaamheden gericht op
het realiseren van een doorstart, etc.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Van voorraden is sprake in de vorm van kleding,
briefpapier, etc. en promotiemateriaal. Van
onderhanden w erk w as geen sprake
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden maken onderdeel uit van de gerealiseerde doorstart van de
onderneming van gefailleerde. Hiervoor w ordt verw ezen naar onderdeel 6 van
dit openbaar verslag.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bezichtiging bedrijfsruimte en inventariseren voorraden (onder meer aan de
hand van de administratie), contact taxateur, w erkzaamheden gericht op het
realiseren van een doorstart, etc.
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3.8 Andere activa
Beschrijving
Contanten

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 500,00

Aandelen
Immateriële activa (goodw ill, gebruiksrecht
domeinnamen, klantenbestand, handelsnaam,
bedrijfslogo, etc.)
totaal

Toelichting andere activa

€ 500,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
CONTANTEN
Het in artikel 3.8 genoemde bedrag zal op korte termijn w orden gestort op de
boedelrekening.
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AANDELEN
De curator dient nog onderzoek te doen naar de w aarde van de aandelen die
gefailleerde houdt in het aandelenkapitaal van Promotion Partners B.V.
Volgens de (indirect) bestuurder zou dit een nagenoeg lege vennootschap
betreffen die hij voornemens is te ontbinden. Hieraan zal de curator op een
later tijdstip aandacht besteden.
IMMATERIËLE ACTIVA
Deze activa maken onderdeel uit van de gerealiseerde doorstart van de
onderneming van gefailleerde. Hiervoor w ordt verw ezen naar onderdeel 6 van
dit openbaar verslag.
CONTANTEN
Een bedrag van EUR 484,55 is op de boedelrekening gestort. Dit bedrag w ijkt
af van het eerder genoemde bedrag vanw ege door de bank in rekening
gebrachte transactie- en administratiekosten.
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AANDELEN
De curator heeft hierover recent telefonisch contact gehad met de bestuurder
en om informatie verzocht. Naar onder meer de w aarde van de aandelen en
hetgeen met deze vennootschap zou moeten gebeuren zal in de aankomende
verslagperiode onderzoek w orden verricht.
AANDELEN
Bij de doorstartende partij is navraag gedaan of er interesse bestaat om de
aandelen in het kapitaal van dochteronderneming Promotion Partners B.V.
over te nemen. Hierin lijkt interesse te bestaan. De curator zal de
doorstartende partij van extra informatie voorzien voor zover de curator
daarover beschikt.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Bezichtiging bedrijfsruimte en inventariseren immateriële activa (onder meer
aan de hand van de administratie), w erkzaamheden gericht op het realiseren
van een doorstart, etc.
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Diverse w erkzaamheden in verband met verkoop Kyoceraprinter en storten
contanten.
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Diverse w erkzaamheden ten aanzien van dochteronderneming Promotion
Partners B.V.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Gefailleerde beschikt over een verpande
debiteurenportefeuille

€ 27.500,00

totaal

€ 27.500,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan Rabobank. De doorstartende partij, w aarover
hierna meer, is in contact getreden met de bank over de incasso van de
portefeuille. Hierover w orden thans afspraken gemaakt.
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Onderzoek van de doorstarter, de bestuurder en de bank heeft uitgew ezen
dat de (verpande) debiteurenportefeuille op het moment van overname door
de doorstartende partij minder omvangrijk w as. Dit kw am met name doordat
een grote debiteur reeds had betaald. Hierdoor resteerde een portefeuille van
circa EUR 15.000,00. Deze portefeuille is door de doorstarter overgenomen van
gefailleerde. De koopsom is rechtstreeks aan Rabobank als zijnde pandhouder
voldaan. Aan gefailleerde is een boedelbijdrage van EUR 635,98 betaald door
de doostarter.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator enkele afrondende
w erkzaamheden verricht ten aanzien van één debiteur.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking met de bestuurder, bestuderen administratie, w erkzaamheden met
betrekking tot de doorstart, contact met Rabobank, contact met de
doorstartende partij, etc.
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Diverse w erkzaamheden in verband met de overdracht van de
debiteurenportefeuille (opstellen akte van cessie, correspondentie met de
rechter-commissaris, contact met de doorstarter en Rabobank) en het
verstrekken van informatie over diverse debiteuren aan de doorstartender
partij. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.
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Contact met debiteur en rechtbank. Dit onderdeel is hiermee afgerond.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 529.288,18
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Toelichting vordering van bank(en)
De vordering vloeit voort uit diverse aan gefailleerde verstrekte geldleningen,
een rekening-courantverhouding en een geclaimde bankgarantie voor
huurverplichtingen.

Toelichting vordering van bank(en)
Vanw ege de uitbraak van COVID-19 en de mogelijke financiële gevolgen
daarvan, heeft gefailleerde voorafgaand aan het faillissement aanspraak
gemaakt op een tw eetal steunmaatregelen, zijnde:
- Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ter hoogte van EUR 4.000,00,
ontvangen op 15 april 2020; en
- Noodmaatregel Overbrugging W erkgelegenheid (NOW ) ter hoogte van EUR
457.515,00 w aarvan voorafgaand aan het faillissement op 14 april 2020 een
bedrag van EUR 122.004,00 w as ontvangen voor de lonen van maart 2020.
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Het bedrag van in totaal EUR 126.004,00 is door Rabobank verrekend met de
debetstand van gefailleerde. De curator heeft zich - kort en zakelijk
w eergegeven - jegens Rabobank op het standpunt gesteld dat deze
verrekening op dat moment niet meer plaats had mogen vinden en dat dit
bedrag dient te w orden terugbetaald aan gefailleerde door overboeking op de
boedelrekening. Voor de onderbouw ing van dit standpunt heeft de curator een
beroep gedaan op artikel 6:155 BW , artikel 54 Fw en de arresten van de Hoge
Raad van 23 november 2018 (Curatoren Eurocommerce/Rabobank) en 7
oktober 1988 (Amro Bank/THB).
Daarnaast heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat deze
tegemoetkomingen kw alificeren als niet overdraagbare subsidies die derhalve
niet onder het pandrecht van de bank kunnen vallen. Hiervoor heeft de curator
zich beroepen op het bepaalde in artikelen 3:83, 3:84 en 3:98 BW .
De curator heeft de bank een betalingstermijn gegeven van tw ee w eken. In
goed overleg met de bank is deze termijn enkele keren verlengd. De curator
verw acht in de aankomende verslagperiode een reactie en betaling van de
bank te zullen ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in het standpunt van
de curator ten aanzien van de verrekende NOW -vergoeding. Over de
uiteenzetting die Rabobank aan haar argumenten ten grondslag legde is nog
een keer op en neer gecorrespondeerd. Op de laatste reactie van Rabobank
dient de curator nog te reageren. Dit zal de curator naar verw achting in de
aankomende verslagperiode doen.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasede diverse voertuigen. Er is sprake van operational en
financial lease. Diverse voertuigen zijn reeds ingenomen door de
leasemaatschappij. De doorstartende partij voert thans overleg over de
mogelijke overname van een tw eetal leaseovereenkomsten. Indien het tot
overname van de financial leaseovereenkomst zou komen, voldoet de
doorstartende partij hiervoor nog een bedrag van EUR 2.000,00 aan de boedel
(zie onderdeel 6 van dit openbaar verslag).
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De doorstartende partij heeft aan de boedel EUR 2.000,00 voldaan voor de
overname van de financial leaseovereenkomst ten aanzien van een Peugeot
die gefailleerde leasede. Dit is derhalve afgerond.

23-09-2020
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De voertuigen die operationeel w erden geleased zijn allen ingenomen door de
leasemaatschappij en de leasemaatschappij heeft haar vorderingen ingediend
bij de curator.
Voor het overige w erden nog enkele activa geleased, w aaronder een
w atercooler en diverse w atertanks en een frankeermachine. Deze zaken zijn
ingenomen door de eigenaren van die zaken.

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van verpanding
van:
- aandelen (in het aandelenkapitaal van gefailleerde);
- rechten uit de key-man polis;
- inventaris en vorderingen op derden; en
- een achtergestelde geldlening.
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Voorts heeft de bank bedongen:
- een non-dividend verklaring;
- niet-investeringsverklaring; en
- verklaring over maximale RC verhouding met privé

5.4 Separatistenpositie
De curator heeft na bestudering van het zekerhedendossier de pandrechten
op de inventaris en debiteuren erkend en Rabobank in elk geval ten aanzien
daarvan als separatist aangemerkt.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Gefailleerde huurde een tw eetal printers die eigendom zijn gebleven van de
verhuurder. Voorts had gefailleerde een w atermachine in bruikleen en de
w atertanks w erden onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Tot slot leasede
gefailleerde aan aantal voertuigen w aarvan de leasegevers zich de eigendom
hebben voorbehouden. Deze eigendomsvoorbehouden zijn door de curator
erkend en er zijn/w orden afspraken gemaakt over het retour halen van deze
zaken door de leasegevers.

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
Hier is de curator vooralsnog niet van gebleken.
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5.7 Reclamerechten
Hier is de curator vooralsnog niet van gebleken.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog is hier geen sprake van.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bespreking met de bestuurder, contact met de bank, bestuderen bankdossier
en administratie gefailleerde, w erkzaamheden gericht op de doorstart, contact
met leasegevers, etc.
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Correspondentie met Rabobank, onderzoek ten behoeve van rechtspositie
gefailleerde i.v.m. steunmaatregelen en verrekening Rabobank, contact met de
bestuurder, etc.
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Correspondentie met Rabobank, onderzoek ten behoeve van rechtspositie
gefailleerde i.v.m. steunmaatregelen en verrekening Rabobank, etc.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van voortzetting is geen sprake gew eest. De bedrijfsactiviteiten lagen
vanw ege de uitbraak van COVID-19 (nagenoeg volledig) stil. Per datum
faillissement stonden geen w erkzaamheden op de planning.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Bespreking met de bestuurder.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Met goedkeuring van de rechter-commissaris en instemming van Rabobank als
zijnde pandhouder zijn de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde per 26 mei 2020
doorgestart door Holland Hostess Service. Tot de doorstart behoren alle
bedrijfsonderdelen:
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A. Kantoor- en bedrijfsinventaris;
B. Promotiemateriaal en overige voorraden;
C. Bedrijfsmiddelen;
D. Immateriële activa (handelsnaam, goodw ill, bedrijfslogo, etc.);
E. Het recht om met klanten in contact te mogen treden; en
F. Het recht om met w erknemers en ZZP’ers in contact te mogen treden.

6.5 Verantwoording
Samengevat is de curator in contact getreden met diverse geïnteresseerde
marktpartijen/potentiële doorstartkandidaten.
Onder geheimhouding zijn diverse geïnteresseerde partijen uitgenodigd in de
bedrijfsruimte van gefailleerde om inzage te verkrijgen in de voor een
doorstart relevante bescheiden. Vragen van deze partijen zijn door de curator
met behulp van de bestuurder zoveel mogelijk beantw oord.
Naar aanleiding van de inzage zijn diverse biedingen uitgebracht. De drie
hoogste bieders zijn in de gelegenheid gesteld om hun biedingen gestand te
doen, dan w el te verhogen. Voorts zijn door de curator vragen gesteld over de
ervaring van deze partijen, de plannen na doorstart op hoofdlijnen en hun
financiële gegoedheid. Voorts is door de curator aandacht besteed aan de
maatschappelijke aspecten van de uitgebrachte biedingen zoals het al dan niet
beoogde behoud van zoveel mogelijk w erkgelegenheid.
Op basis van voornoemde aspecten heeft de curator een keuze gemaakt.

6.6 Opbrengst

12-06-2020
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6.6 Opbrengst
€ 81.700,00

12-06-2020
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Toelichting
De koopsom is in goede orde ontvangen op de boedelrekening. Mogelijk zal
nog een nabetaling plaatsvinden voor:
- de overname van de financial leaseovereenkomst van één van de voertuigen
(EUR 2.000,00); en
- de overeengekomen variabele koopsom (indien - samengevat - tussen datum
doorstart en 1 juli 2021 door de doorstartende partij meer dan EUR
800.000,00 omzet w ordt gerealiseerd op de klantenportefeuille van
gefailleerde, zal de doorstartende partij 15% nabetalen aan de boedel over
het bedrag boven EUR 800.000,00).

Toelichting
Naar de curator heeft begrepen is de doorstart vooralsnog succesvol gebleken.
Een groot aantal klanten w il in de toekomst verder samenw erken met de
doorstarter, aan diverse w erknemers zijn arbeidsovereenkomsten
aangeboden en veel oproepkrachten hebben zich ingeschreven bij de
doorstarter. De bestuurder van gefailleerde helpt de doorstartende partij w aar
mogelijk en voorziet deze partij van antw oorden op eventuele vragen.

23-09-2020
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De curator is evenw el geïnformeerd dat een voormalig w erkneemster van
gefailleerde - toen zij nog in dienst w as van gefailleerde - bepaalde klanten
niet zou hebben benaderd namens de doorstartende partij, maar dat zij dat
zou hebben gedaan vanuit haar nieuw e w erkgever.
De curator heeft deze w erkneemster hiervan op de hoogte gesteld en haar
uitgenodigd voor een bespreking op het kantoor van de curator teneinde van
haar te vernemen hoe zij hier tegenaan kijkt. Deze bespreking vindt in de
aankomende verslagperiode plaats. De boedel heeft belang bij opheldering
vanw ege de met de doorstartende partij overeengekomen variabele koopsom

Toelichting
Afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met een w erkneemster
plaatsgevonden over de vermeende benadering van klanten door deze
w erkneemster vanuit haar nieuw e w erkgever. Tijdens deze bespreking heeft
de w erkneemster aannemelijk gemaakt dat van dergelijk handelen geen
sprake w as. De curator heeft mede na overleg met de doorstartende partij
dan ook besloten om verder geen actie te ondernemen.
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking met de bestuurder, organiseren inzage- en biedingsprocedure,
opstellen koopovereenkomst, praktische uitvoering van de
koopovereenkomst/doorstart, contact met de rechter-commissaris, contact met
Rabobank, etc.

12-06-2020
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Diverse w erkzaamheden in het kader van de afronding van de doorstart,
contact met voornoemde w erkneemster, etc.

23-09-2020
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Bespreking met voormalig w erkneemster en contact met doorstartende partij.

23-12-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft tot op heden een goede indruk van de gevoerde administratie
en gaat er vooralsnog van uit dat ex artikel 2:10 BW aan de boekhoudplicht is
voldaan. Met de bestuurder en de doorstarter zijn/w orden (in het kader van de
w ettelijke bew aarplicht) afspraken gemaakt over het behoud van de
administratie en de ter beschikking stelling ervan aan de curator op eerste
verzoek.

12-06-2020
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In de afgelopen verslagperiode is de curator met dit onderzoek aangevangen
en dit zal in de aankomende verslagperiode w orden voortgezet. De curator
streeft ernaar dit onderzoek in de aankomende verslagperiode af te ronden.

23-12-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
Aan de deponeringsverplichting ex artikel 2:394 BW is voldaan. Tot de
deponering van jaarrekening 2019 is het - vanw ege het faillissement - niet
gekomen. De voorlopige cijfers over 2019 zijn evenw el beschikbaar en ook de
cijfers tot en met datum faillissement zijn aan de curator ter beschikking
gesteld.

12-06-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Hiervan is ex artikel 2:396 lid 1, artikel 2:295a lid 6 BW geen sprake. W el is
sprake van een samenstellingsverklaring.

12-06-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit zal indien opportuun (de vennootschap is immers in 1999 opgericht) nog
w orden gezocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hier zal nog onderzoek naar w orden verricht.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de curator met dit onderzoek aangevangen
en dit zal in de aankomende verslagperiode w orden voortgezet. De curator
streeft ernaar dit onderzoek in de aankomende verslagperiode af te ronden.

12-06-2020
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23-12-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-06-2020
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Toelichting
Hier w ordt thans onderzoek naar verricht.
In onderzoek

23-09-2020
2

Toelichting
De curator streeft ernaar dit onderzoek in de aankomende verslagperiode af te
ronden.
In onderzoek

23-12-2020
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Toelichting
De curator streeft ernaar dit onderdeel op de kortst mogelijke termijn af te
ronden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verkrijgt tot op heden alle benodigde medew erking van de (indirect)
bestuurder van gefailleerde, zow el uit eigen bew eging als op verzoek en
vragen van de curator w orden naar behoren en onderbouw d beantw oord. De
curator heeft vooralsnog dan ook een goede indruk van hem en zijn
handelsw ijze voorafgaand aan het faillissement.

12-06-2020
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Hierin hebben zich geen veranderingen voorgedaan. De curator verkrijgt nog
altijd alle benodigde medew erking en informatie van de (indirect) bestuurder.
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Geen veranderingen ten opzichte van de vorige verslagperiode. De (indirect)
bestuurder beantw oordt vragen van de curator tijdig en verstrekt op eigen
initiatief onderbouw ende stukken.

23-12-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventariseren administratie, bespreking en overig contact met de bestuurder,
contact met de doorstarter, onderzoek bankafschriften, etc.

12-06-2020
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W erkzaamheden ten aanzien van pauliana onderzoek.

23-09-2020
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Bestuderen bankafschriften, administratie onderzoek, verhaalsonderzoek,
vragen aan (indirect) bestuurder n.a.v. bevindngen, etc.

23-12-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.440,78

12-06-2020
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Toelichting
In het belang van de boedel zijn de volgende boedelvorderingen reeds
voldaan:
- EUR 3.327,50 inclusief OB aan de ICT-leverancier van gefailleerde;
- EUR 113,28 inclusief OB aan de door de curator ingeschakelde taxateur.
Voor het overige w ordt in elk geval rekening gehouden met:
- het salaris curator;
- de huur over de opzegtermijn; en
- de regresvordering van het UW V over de opzegtermijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 257.678,00

12-06-2020
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Toelichting
Dit bedrag is tot op heden ingediend en bestaat uit loonheffingen en
omzetbelasting.
€ 414.422,00

23-09-2020
2

€ 574.035,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

12-06-2020
1

Toelichting
Thans nog onbekend.

Toelichting
Thans nog onbekend.
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Vooralsnog is hier niet van gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

12-06-2020
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Toelichting
Tot op heden heeft de curator de vorderingen van 9 crediteuren verw erkt op
de lijst van voorlopig erkende crediteuren.
38

23-09-2020
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Toelichting
Tot op heden heeft de curator de vorderingen van 38 crediteuren verw erkt op
de lijst van voorlopig erkende crediteuren.
45

23-12-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 555.131,87
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Toelichting
Dit bedrag w ordt vertegenw oordigd door de in paragraaf 8.5 genoemde
crediteuren.
€ 732.819,32
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Toelichting
Dit bedrag w ordt vertegenw oordigd door de in paragraaf 8.5 genoemde
crediteuren en dan met name door Rabobank (EUR 529.288,18).
€ 741.094,07
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hier zijn vooralsnog geen definitieve uitspraken over te doen, maar het is
aannemelijk dat het faillissement of ex artikel 16 Fw zal w orden opgeheven
vanw ege gebrek aan baten, of dat het tot een vereenvoudigde afw ikkeling ex
artikel 137a Fw zal komen.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, plaatsen van vorderingen op de lijst van voorlopig
erkende crediteuren, bijw erken financieel verslag, etc.

12-06-2020
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Plaatsen van vorderingen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren,
bijw erken financieel verslag, etc.
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Plaatsen van vorderingen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren,
bijw erken financieel verslag, etc.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bij de curator bekend is er sprake van één incassoprocedure jegens
een Belgische handelsdebiteur. De curator is nog in afw achting van stukken
hieromtrent.
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Deze handelsdebiteur heeft de vordering voldaan. De rechtbank zal op korte
termijn w orden verzocht om de procedure te royeren.

23-09-2020
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9.2 Aard procedures
Incassovordering.
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9.3 Stand procedures
Vooralsnog onbekend, maar vanw ege de COVID-19 uitbraak zou de
voortzetting van de procedure meermaals zijn opgeschort, aldus de
bestuurder.
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De procedure is op de zitting van 2 oktober 2020 geroyeerd.

23-12-2020
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Bespreking met de bestuurder en contact met de incassoadvocaat van
gefailleerde.

12-06-2020
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Diverse w erkzaamheden in verband met de incasso van de debiteur. Dit
onderdeel zal in de aankomende verslagperiode w orden afgerond.

23-09-2020
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Diverse w erkzaamheden in verband met het royeren van de procedure. Dit
onderdeel is afgerond.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:
- de praktische afronding van de doorstart;
- de ontruiming van de kantoorruimte;
- de afw ikkeling van de debiteurenportefeuille;
- het retour geven van (erkende) onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken;
- het afw ikkelen van de verzekeringen;
- etc.
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Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:
- de afronding van de verrekeningskw estie met Rabobank;
- de aandelen die gefailleerde houdt in haar dochtermaatschappij;
- het vervolgen/afronden van het rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.
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Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode in elk geval richten op:
- het voorzetten van het contact met Rabobank over de NOW -vergoeding;
- het verkrijgen van een tussentijdse inzage in de door de doorstarter
gerealiseerde omzet ten behoeve van de afrekening van de variabele
koopsom; en
- het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.
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Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen, maar de afw ikkeling
verloopt vooralsnog voorspoedig.
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Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen, maar de afw ikkeling
verloopt nog altijd voorspoedig.
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10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen openbaar verslag en correspondentie met de rechter-commissaris.
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Opstellen openbaar verslag.
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Opstellen openbaar verslag.
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Bijlagen
Bijlagen

