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

5
02-07-2021
F.13/20/191
NL:TZ:0000142657:F001
26-05-2020

R-C
Curator

mr. W.M. de Vries
mr J.J. van Ee

Algemene gegevens
Naam onderneming
Sünnet Besnijdeniskliniek B.V.

26-06-2020
1

Gegevens onderneming
Sünnet Besnijdeniskliniek B.V. (hierna "Sünnet"), dossiernummer Kamer van
Koophandel: 34300292, statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk
gevestigd aan het adres Antony Moddermanstraat 51 te (1063 LM) Amsterdam.

26-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Het uitvoeren van besnijdenis-ingrepen en het verrichten van medische
handelingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 111.441,83

€ -24.810,74

2018

€ 134.937,67

€ -3.131,06

2020

€ 20.962,63

€ -8.299,16

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

26-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn bij de de bestuurder opgevraagd. De curator is in
afw achting van deze gegevens.

26-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

26-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

26-06-2020
1

€ 3.344,95

25-09-2020
2

€ 3.512,62

24-12-2020
3

Toelichting
Het boedelsaldo is de afgelopen verslagperiode met circa EUR 167
toegenomen door de restitutie van verzekeringspremies.
€ 3.512,62

Verslagperiode

02-07-2021
5

Verslagperiode
van
26-5-2020

26-06-2020
1

t/m
25-6-2020
van
26-6-2020

25-09-2020
2

t/m
24-9-2020
van
25-9-2020

24-12-2020
3

t/m
24-12-2020
van
25-12-2020

24-03-2021
4

t/m
24-3-2021
van
25-3-2021

02-07-2021
5

t/m
2-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

18 uur 24 min

2

15 uur 54 min

3

1 uur 42 min

4

2 uur 18 min

5

6 uur 48 min

totaal

45 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode voornamelijk tijd besteed aan
de inventarisatie, de verkoop van de activa, het veiligstellen van de
bedrijfsadministratie en het w aarborgen van de bew aartermijnen van de
behandeldossiers. Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met
de bestuurder van Sünnet.

26-06-2020
1

De komende verslagperiode zal de curator tijd besteden aan de overdracht
van activa in het kader van de verkoop van de activa van Sünnet.
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator
baseert zich op aangetroffen en op door derden ter beschikking gestelde
informatie en staat er niet voor in dat deze informatie juist en/of volledig is.
Omdat niet alle informatie beschikbaar en/of er onjuiste informatie aangeleverd
kan zijn, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan
w orden ontleend.
De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et, w orden gepubliceerd op w w w .rechtspraak.nl (uitspraken en
registers; centraal insolventieregister) en op de w ebsite van het kantoor van
de curator (cms.law , online services/faillissementen).
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode voornamelijk tijd besteed aan
het afronden van de activatransactie, het veiligstellen van de
bedrijfsadministratie en het onderzoek naar de vraag of hij het hoger beroep
jegens de oud-w erknemer van Sünnet w enst over te nemen.

25-09-2020
2

De komende verslagperiode zal de curator tijd besteden aan het voortzetten
van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode voornamelijk tijd besteed aan
het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

24-12-2020
3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode voornamelijk tijd besteed aan
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Diverse betrokkenen is gevraagd
om een schriftelijke toelichting te geven op een vragenlijst van de curator.

24-03-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sünnet Besnijdenis
Kliniek B.V. is bij akte van 20 juni 2008 opgericht. Op datum faillissement
w erden de aandelen in het kapitaal van Sünnet gehouden door Timmer Invest
Holding B.V. De heer A.R.I.S. Timmer is enig aandeelhouder en bestuurder van
Timmer Invest Holding B.V.
Sünnet heeft tw ee commissarissen, de heren B.J. Goemans en E.Ö. Gezici.

1.2 Lopende procedures

26-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Zie hoofdstuk 9.

26-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal de lopende verzekeringen voor zover noodzakelijk beëindigen.

26-06-2020
1

1.4 Huur
Sünnet had een huurovereenkomst met betrekking tot een kantoorruimte aan
het adres Anthony Moddermanstraat 51 te Amsterdam.
De curator heeft, na een daartoe van de rechter-commissaris verkregen
machtiging te hebben ontvangen, de huurovereenkomst met inachtneming van
de gebruikelijke opzegtermijn van drie maanden, opgezegd tegen 28 augustus
2019, dan w el tegen een eerdere – in overleg met de verhuurder te bepalen –
datum.

26-06-2020
1

Voorafgaand aan het faillissement is een w aarborgsom aan de verhuurder
afgegeven. De verhuurder zal een boedelschuld, bestaande uit de huursom
gedurende de opzegtermijn, verrekenen met de w aarborgsom en het
eventuele surplus bij de curator ter verificatie indienen.
Per 1 juli 2020 is het pand opgeleverd aan de verhuurder.

25-09-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De middellijk bestuurder heeft verklaard dat de failliete vennootschap in zw aar
w eer is gekomen doordat de Belastingdienst zich op het standpunt heeft
gesteld dat besnijdenissen niet medisch noodzakelijk zijn maar dat er sprake is
maar plastische chirurgie. Hierdoor dient met terugw erkende kracht btw te
w orden afgedragen over de jaren vanaf 2014. Dit is voor de vennootschap niet
haalbaar. Door de Coronacrisis en de daaruit voortgekomen maatregelen zijn
de activiteiten van gefailleerde stil komen te liggen. Eerder zou de
Belastingdienst w el akkoord zijn gegaan met btw -vrije behandelingen. Door de
lage marges, een conflict met een oud-w erknemer en de Coronacrisis is w einig
actief voorhanden en heeft de vennootschap zich thans genoodzaakt gezien
om het eigen faillissement aan te vragen.

26-06-2020
1

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement
afgerond en concludeert dat het faillissement inderdaad het directe gevolg is
gew eest van de door de Belastingdienst opgelegde naheffingsaanslagen
Omzetbelasting over de periode 2014-2018 ad in totaal € 69.171,--.
Gefailleerde heeft niet aan haar betalingsverplichting kunnen voldoen.

02-07-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

26-06-2020
1

Toelichting
Sünnet had 2 personeelsleden op datum faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

26-06-2020
1

Toelichting
Sünnet had 2 personeelsleden in het jaar voorafgaand aan datum
faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-5-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op datum faillissement had Sünnet tw ee w erknemers in dienst.

26-06-2020
1

In de boedel bevonden zich onvoldoende middelen om de salarisverplichtingen
te blijven voldoen. Derhalve heeft de curator, na een daartoe van de rechtercommissaris verkregen machtiging te hebben
ontvangen, aan het voltallige personeel van Sünnet ontslag aangezegd.
W egens het Covid-19 (Corona)virus heeft tussen de curator, de w erknemers
en het UW V geen collectieve intake plaatsgevonden ten kantore van Sünnet,
maar hebben de intakes digitaal plaatsgevonden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Sünnet had op datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

26-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van Sünnet
geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezw aard. Dit bleek
niet het geval.

26-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 3.327,50

totaal

€ 3.327,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Sünnet beschikte over een inventaris bestaande uit onder andere een
sterilisator, behandeltafels, medische instrumenten, computer, airco,
alarminstallatie en balie.

26-06-2020
1

De curator heeft de koopsom van de activa ontvangen.

25-09-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris kw alificeert als bodemzaak. De curator zal de verkoopopbrengst
ex art. 57 lid 3 Fw ten behoeve van de fiscus op de boedelrekening ontvangen.

26-06-2020
1

De curator heeft de verkoopopbrengst ten behoeve van de fiscus op de
boedelrekening veiliggesteld.

25-09-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de mogelijkheden van een (onderhandse) verkoop van de
inventaris onderzocht en is in dit kader een biedingsprocedure gestart. Vier
verschillende partijen hebben een bieding uitgebracht op de activa. De curator
heeft deze biedingen meegenomen in het biedingsproces en is tot
overeenstemming gekomen met de hoogste biedende partij. De curator heeft
deze bieding reeds voorgelegd aan de rechter-commissaris en de rechtercommissaris heeft haar toestemming verleend voor de verkoop. Met de koper
is een activaovereenkomst gesloten. De roerende zaken w orden in de
komende verslagperiode overgedragen aan de koper.

26-06-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Sünnet beschikte over een kleine voorraad operatiemiddelen w elke is
meegenomen in de verkoop van de activa.

26-06-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie paragraaf 3.9

26-06-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

26-06-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal de komende verslagperiode de verkoop van de activa afronden.

26-06-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing, de behandelingen w erden direct voldaan.

26-06-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Van een bancaire kredietrelatie ten behoeve van Sünnet is geen sprake.
Voor zover bekend is er geen sprake van een vordering van banken.
Gefailleerde bankierde bij Rabobank. Per datum faillissement beliep het saldo
van de bankrekening circa € 30. De curator verzoekt Rabobank om dit bedrag
over te boeken naar de boedelrekening. Het bedrag is nog niet op de
boedelrekening ontvangen.

26-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met lopende leasecontracten.

26-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Van een externe financiering van Sünnet is geen sprake zodat van zekerheden
eveneens geen sprake is.

26-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een separatistenpositie.

26-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een eigendomsvoorbehoud.

26-06-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een retentierecht.

26-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een reclamerecht.

26-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

26-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de banken geïnformeerd over het faillissement en verzocht
hun vorderingen en zekerheden kenbaar te maken.

26-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de vennootschap zijn in maart 2020 in verband met de
overheidsmaatregelen tegen COVID-19 gestaakt. Van een doorstart is
derhalve geen sprake.

26-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

26-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

26-06-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart. Er hebben zich geen partijen gemeld die
hierin geïnteresseerd zijn.

26-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

26-06-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

26-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

26-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

26-06-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een gedeelte van de administratie ontvangen. De curator zal
in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de vraag of aan de
boekhoudplicht is voldaan.

26-06-2020
1

De curator zal zijn onderzoek de komende verslagperioden voortzetten.

25-09-2020
2

De curator heeft het onderzoek in de administratie afgerond. Aan de
boekhoudplicht ex art 2:10 BW is voldaan.

02-07-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2018 is op 13 november 2019 gedeponeerd.

26-06-2020
1

De jaarrekeningen over de jaren 2016 en 2017 zijn niet gedeponeerd.

24-12-2020
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Sünnet voldoet aan de in de w et gestelde grens om gebruik te maken van de
vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten van een
accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 lid 1 e.v. BW ).

26-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

26-06-2020
1

Aan de stortingsplicht is voldaan.

25-09-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen
door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen
w orden gedaan.
Nee

26-06-2020
1

02-07-2021
5

Toelichting
Het onderzoek is afgerond, zie voorts onder 7.7.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen
door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen
w orden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

26-06-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft het onderzoek in de administratie afgerond. Naar de mening
van de curator is het faillissement niet het gevolg van verw ijtbaar handelen
van het bestuur. Op het moment dat duidelijk w erd dat de Belastingdienst
haar standpunt ten aanzien van kw alificatie van de activiteiten van
gefailleerde (niet medische handelingen) handhaafde, w aardoor gefailleerde
sinds 2013 btw -plichtig w erd, heeft het bestuur naast een financieel adviseur
tevens een fiscalist ingeschakeld in een poging de Belastingdienst ervan te
overtuigen dat de activiteiten van de onderneming onder de medische
vrijstelling zouden moeten vallen. De bestuurder heeft daarom naar de
mening van de curator voldoende maatregelen ondernomen om het
faillissement af te w enden.

02-07-2021
5

De curator heeft het onderzoek afgerond.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de komende verslagperiode onderzoeken op w elke w ijze de
bestuurder invulling heeft gegeven aan de op hem rustende bestuurstaak.

26-06-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode zijn onderzoek voortzetten.

24-12-2020
3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode diverse betrokkenen verzocht
om schriftelijk te reageren op een vragenlijst. De curator is thans in afw achting
van de antw oorden van die betrokkenen op de vragen.

24-03-2021
4

- onderzoek administratie en correspondentie ten aanzien van de
naheffingsaanslagen;
- opstellen eindconclusie rechtmatigheidsonderzoek;
- correspondentie rechter-commissaris.

02-07-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 884,71

26-06-2020
1

Toelichting
Door de verhuurder is er een boedelvordering bij de curator ingediend. De
curator verw acht dat er op korte termijn meerdere boedelvorderingen zullen
w orden ingediend.
€ 3.300,21
Toelichting
Door het UW V is een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 2.415,50.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

24-12-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 87.115,00

26-06-2020
1

Toelichting
Door de fiscus is een vordering ingediend voor VPB 2017 en OB.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend. De curator verw acht dat het
UW V op korte termijn haar vordering(en) zal indienen.
€ 2.679,80

26-06-2020
1

24-12-2020
3

Toelichting
Door het UW V is een vordering ingediend ter hoogte van € 2.679,80.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn door andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.

26-06-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

26-06-2020
1

Toelichting
Er is door de verhuurder een vordering ingediend.
2

25-09-2020
2

3

24-12-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 884,71

26-06-2020
1

€ 1.363,60

25-09-2020
2

€ 1.403,78

24-12-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor
crediteuren kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan.

26-06-2020
1

Noch aan preferente, noch aan concurrente crediteuren kan een uitkering
w orden gedaan. Het faillissement w ordt opgeheven bij gebrek aan baten ex
art 16 Fw .

02-07-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De komende verslagperiode zal de curator de bekende crediteuren verzoeken
hun vordering ter verificatie in te dienen.

26-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Een voormalig medew erker heeft de vennootschap gedagvaard. Gefailleerde is
in hoger beroep gegaan tegen het vonnis.

26-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Volgens de bestuurder heeft de w erknemer ontslag genomen maar heeft hij dit
daarna ontkend. In eerste instantie oordeelde de kantonrechter dat hij is
ontslagen door de vennootschap. Mr. Van Es van Advocatenkantoor Legalitas
treedt op voor gefailleerde. De procedure zou w orden gedekt door de
verzekeraar. De curator doet onderzoek doen naar de achtergronden van deze
procedure.

26-06-2020
1

De curator is na overleg met mr. Van Es tot de conclusie gekomen dat het gelet
op het beperkte belang van de procedure tegen de oud-w erknemer van
Sünnet niet opportuun is voor de boedel om de procedure voort te zetten. De
curator heeft derhalve de procedure niet overgenomen.

25-09-2020
2

9.3 Stand procedures
De Hoger beroepsprocedure is gestart.

26-06-2020
1

De curator heeft de procedure niet overgenomen en het hoger beroep is
derhalve ingetrokken.

25-09-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft van de bestuurder vernomen dat er een procedure aanhangig
is tegen een voormalig w erknemer.

26-06-2020
1

De curator heeft onderzoek gedaan naar het ingestelde hoger beroep en de
proceskansen daarvan. In het kader daarvan heeft de curator tevens overleg
gevoerd met mr. Van Es als (voormalig) advocaat van Sünnet.

25-09-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode de voorkomende w erkzaamheden
uitvoeren.

26-06-2020
1

De curator verricht thans w erkzaamheden ten behoeve van de opheffing van
het faillissement.

02-07-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement
afgew ikkeld zou kunnen w orden.

26-06-2020
1

Gelijktijdig met de indiening van dit verslag zal de curator de rechtercommissaris verzoeken het faillissement voor opheffing ex art 16 Fw voor te
dragen.

02-07-2021
5

Dit is het eindverslag.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

