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

5
19-02-2021
F.13/20/22
NL:TZ:0000127699:F001
21-01-2020

R-C
Curator

mr. A.E. de Vos
mr M. de Wild

Algemene gegevens
Naam onderneming
Sneak Crafts Rescue B.V.

21-02-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Sneak Crafts Rescue B.V., ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63917106,
statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende te (1432 AD) Aalsmeer aan
de Oosteinderw eg 55-A.

21-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister verricht gefailleerde activiteiten op het gebied van
dienstverlening ter zake van informatietechnologie en is zij actief als
detacheerder van personeel. De (middellijk) bestuurder van gefailleerde heeft
verklaard dat Sneak Crafts Rescue B.V. zich bezighield met het adviseren over
IT-vraagstukken.

21-02-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator heeft ondanks verzoeken daartoe van de (middellijk) bestuurder
van gefailleerde nog niet de beschikking gekregen over (de volledige) recente
financiële gegevens. De (middellijk) bestuurder heeft verklaard dat hij niet over
enige administratie beschikt.

21-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

21-02-2020
1

Toelichting
Voor zover de curator bekend is gew orden, had gefailleerde op datum
uitspraak faillissement geen medew erkers in dienst. De (middellijk) bestuurder
van gefailleerde heeft verklaard dat Sneak Crafts Rescue B.V. personeel
inleende via een payrollbedrijf.

Boedelsaldo
Toelichting
Gebleken is van een zeer beperkt banksaldo (circa € 7,-). Dit zal binnen
afzienbare termijn naar de faillissementsrekening w orden overgemaakt.
€ 7,57

21-02-2020
1

20-05-2020
2

Verslagperiode
van
21-1-2020

21-02-2020
1

t/m
20-2-2020
van
21-2-2020

20-05-2020
2

t/m
19-5-2020
van
20-5-2020

20-08-2020
3

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020

20-11-2020
4

t/m
19-11-2020
van
20-11-2020
t/m
18-2-2021

Bestede uren

19-02-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

10 uur 30 min

2

12 uur 48 min

3

11 uur 6 min

4

5 uur 0 min

5

2 uur 0 min

totaal

41 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Onderhavig verslag betreft het eerste voortgangsverslag in dit faillissement.
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk
dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet
geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven
informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen
rechten w orden ontleend.

21-02-2020
1

Onderhavig verslag betreft het tw eede voortgangsverslag in dit faillissement.
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk
dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet
geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven
informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen
rechten w orden ontleend.

20-05-2020
2

Onderhavig verslag betreft het derde voortgangsverslag in dit faillissement. Dit
openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat
informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet
geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven
informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen
rechten w orden ontleend.

20-08-2020
3

Onderhavig verslag betreft het vierde voortgangsverslag in dit faillissement. Dit
openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat
informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet
geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven
informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen
rechten w orden ontleend.

20-11-2020
4

Onderhavig verslag betreft het vijfde voortgangsverslag in dit faillissement.
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk
dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet
geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven
informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen
kunnen geen rechten w orden ontleend.

19-02-2021
5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 14 augustus 2015. Enig aandeelhouder en
bestuurder van gefailleerde is Stichting W instonsmith. Van voornoemde
stichting is de heer F.E. Meijer (‘bestuurder’) sinds datum van oprichting van
gefailleerde bestuurder.

21-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement w aren – naar de curator heeft begrepen – geen
gerechtelijke procedures aanhangig. De bestuurder heeft in eerste instantie
aangegeven verzet te zullen instellen tegen het faillissement, echter dit is niet
doorgezet.

21-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft vooralsnog geen stukken ontvangen w aaruit blijkt dat er
sprake is van lopende verzekeringen.

21-02-2020
1

1.4 Huur
De bestuurder de curator laten w eten dat er geen huurovereenkomst bestond
tussen gefailleerde en een derde betreffende het vestigingsadres. Deze
huurovereenkomst zou op naam staan van de bestuurder zelf.

21-02-2020
1

De curator is niet tot een andere constatering gekomen dan hetgeen door de
bestuurder is verklaard.

20-05-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van NL Payroll B.V. ter zake van
een vordering van ruim € 8.000,- (inclusief rente en kosten). De Belastingdienst
heeft voorzien in een steunvordering. De bestuurder heeft aangegeven dat
beide vorderingen bestaan en w enste in eerste instantie verzet aan te
tekenen tegen het uitgesproken faillissement. Uiteindelijk is dit niet gebeurd.
Over de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder vooralsnog niets
verklaard. De curator w enst hierover alsnog informatie te ontvangen. De
bestuurder is niet verschenen op het kantoor van de curator, ondanks een
daartoe gemaakte afspraak. De curator zal in de tw eede verslagperiode de
bestuurder w ederom uitnodigen voor een bespreking en hem vragen volledige
informatie te verstrekken.
De curator zal zelfstandig nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het
faillissement.

21-02-2020
1

Het oorzakenonderzoek is in de tw eede verslagperiode voortgezet.

20-05-2020
2

De curator heeft in de derde verslagperiode de bestuurder aangeschreven
omtrent haar bevindingen ter zake van haar oorzakenonderzoek en hem de
gelegenheid gegeven hierop te reageren. Openbare verslaglegging in dit kader
volgt in een later stadium.

20-08-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Voor zover de curator bekend is gew orden, had gefailleerde op datum
uitspraak faillissement geen medew erkers in dienst. De bestuurder van
gefailleerde heeft verklaard dat Sneak Crafts Rescue B.V. personeel inleende
via een payrollbedrijf.

21-02-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
21-02-2020
1

Toelichting
Voor zover de curator bekend geen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft voor zover de curator tot nu toe heeft kunnen nagaan geen
onroerende zaken op haar naam. W el zou er sprake van schepen op naam van
gefailleerde die mogelijk zouden zijn geregistreerd. Hierover meer onder
“andere activa”.

21-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Controle Kadaster.

21-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Tablet, microfoon, w ebcam.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
In eerste instantie heeft de bestuurder van gefailleerde verklaard dat er geen
sprake zou zijn enige activa op naam van gefailleerde. Daarop is hij vervolgens
teruggekomen: gefailleerde zou beschikken over een tablet en een microfoon.
Deze zijn inmiddels afgegeven aan de curator. Daarnaast zou er nog een
w ebcam zijn aangeschaft door gefailleerde. Hierover beschikt de curator
vooralsnog niet.
Volgens de RDW zijn er geen kentekens op naam van gefailleerde.

21-02-2020
1

De door de bestuurder afgegeven tablet en microfoon zijn van beperkte
w aarde. De curator zal in de vierde verslagperiode bezien hoe deze voor de
boedel het beste te gelde kunnen w orden gemaakt.

20-08-2020
3

De kosten die gemaakt moeten w orden, onder meer in het kader van de AVG,
voor het verw ijderen van data van de tablet zijn hoger dan de eventuele
opbrengst voor de tablet. De microfoon blijkt ook geen w aarde te hebben. De
tablet en microfoon zullen dan ook w orden vernietigd.

20-11-2020
4

De tablet en de microfoon die geen w aarde bleken te hebben zijn vernietigd.
Dit punt kan w orden gezien als afgew ikkeld.

19-02-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog niet aan de orde.

21-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contact bestuurder en RDW .

21-02-2020
1

Onderzoek w aarde apparaten.

20-11-2020
4

Vernietigen apparaten.

19-02-2021
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het is de curator tot op heden niet gebleken dat gefailleerde nog
w erkzaamheden verricht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

21-02-2020
1

Toelichting andere activa
Naar opgaaf van de bestuurder zou gefailleerde drie schepen in eigendom
hebben: één daarvan is een platbodem (liggend in Aalsmeer), w elke w as
bedoeld als rondvaartvoertuig in Amsterdam voor een nieuw op te zetten
onderneming die nooit is opgezet en tw ee andere schepen (een motorboot en
catamaran). De curator heeft verzocht om meer informatie in dit kader, echter
deze heeft zij vooralsnog niet verkregen van de bestuurder.

21-02-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft bezichtiging van de platbodem
plaatsgevonden. De platbodem lijkt van onw aarde: deze is zeer verouderd en
bovendien beschadigd.
De catamaran is naar de curator heeft begrepen incompleet maar zou
desondanks enige w aarde vertegenw oordigen, hetgeen ook is bevestigd door
een door de curator ingeschakelde taxateur. De eigenaar van de jachthaven
heeft zich beroepen op retentierecht, de curator heeft dit in onderzoek en
streeft ernaar deze kw estie in de derde verslagperiode af te w ikkelen. Met
betrekking tot de motorboot is de bestuurder gevraagd om verdere
opheldering.

20-05-2020
2

Op basis van haar bevindingen heeft de curator in de derde verslagperiode
geoordeeld dat de catamaran niet in de faillissementsboedel valt. Deze zou
van de bestuurder in privé zijn, hetgeen ook geldt voor de motorboot en de
platbodem. Echter, nu de motorboot, de platbodem en de catamaran met
gelden van gefailleerde zijn betaald ten gunste van de bestuurder in privé,
stelt de curator zich op het standpunt dat hiermee gelden onrechtmatig zijn
onttrokken aan Sneak Crafts Rescue B.V. en dat daarmee de schuldeisers van
gefailleerde zijn benadeeld. De curator heeft dit, samen met haar andere
bevindingen, onder meer w at betreft andere onttrekkingen, voorgelegd aan de
bestuurder met het verzoek hierop te reageren.

20-08-2020
3

De curator heeft nog geen reactie mogen ontvangen van de bestuurder. In de
komende verslagperiode zal de curator de bestuurder w ederom verzoeken op
haar bevindingen te reageren.

20-11-2020
4

De curator zal w egens het uitblijven een reactie in de komende
vervolgstappen ondernemen.

19-02-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek andere activa en contact bestuurder.

21-02-2020
1

Bezoek ligplaats platbodem, correspondentie inzake catamaran, overleg met
jachthaven, bestuderen stukken, contact bestuurder, overleg taxateur.

20-05-2020
2

Onderzoek boten, contacten betrokkenen.

20-08-2020
3

Contact bestuurder

20-11-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zou geen sprake zijn van openstaande handelsdebiteuren, aldus de
bestuurder. De curator zal dit nader onderzoeken, evenals het bestaan van
mogelijke rekening-courantvorderingen. De bestuurder heeft in ieder geval
verklaard dat hij een aantal privézaken heeft betaald vanuit de rekening van
de B.V. en dat de B.V. een vordering kan hebben op hem in privé.

21-02-2020
1

De curator heeft bedoelde rekening-courantvordering op de bestuurder nog in
onderzoek.

20-05-2020
2

Voor w at betreft de vordering w aarop de bestuurder destijds mogelijk doelde
w ordt verw ezen naar hoofdstuk 3 van dit verslag.

20-08-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator is bekend gew orden met een betaal- en spaarrekening bij de ING
Bank N.V. Er is sprake van een beperkt tegoed van circa € 7,-- dat zal w orden
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Voornoemd saldo is in de tw eede verslagperiode overgemaakt naar de boedel.

21-02-2020
1

20-05-2020
2

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend, zijn er geen leasecontracten door gefailleerde
afgesloten.

21-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

21-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact banken.

21-02-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde; voor zover de curator bekend is gew orden, w aren de
activiteiten van gefailleerde voor faillissement reeds gestaakt.

21-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen interesse in een doorstart.

21-02-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan aan de boekhoudplicht ex art.
2:10 BW . Vaststaat dat zij op dit moment (nog) niet beschikt over de volledige
administratie.

21-02-2020
1

Ondanks verzoeken daartoe, is de complete administratie in de tw eede
verslagperiode nog niet aangeleverd.

20-05-2020
2

Nu de bestuurder geen administratie van enige omvang heeft kunnen
overleggen, stelt de curator zich op het standpunt dat niet is voldaan aan de
boekhoudplicht ex art. 2:10 BW .

20-08-2020
3

De curator heeft haar bevinden kenbaar gemaakt aan de bestuurder dat niet is
voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW .

20-11-2020
4

De curator heeft nog geen reactie van de bestuurder ontvangen naar
aanleiding van haar bevindingen in het kader van de boekhoudplicht ex art.
2:10 BW .

19-02-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen door gefailleerde gedeponeerd.

21-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

21-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

21-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er aanw ijzingen zijn voor kennelijk
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Vaststaat dat niet is voldaan aan de deponeringsplicht.

Toelichting
Nu niet is voldaan aan de administratie- en deponeringsplicht staat
onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder vast en w ordt vermoed dat
deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. De curator heeft dit in de derde verslagperiode aan de
bestuurder voorgelegd en hem de gelegenheid gegeven hierop te reageren.

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de reactie van de bestuurder.

Toelichting
Tot op heden heeft de curator nog geen reactie ontvangen van de
bestuurder.

21-02-2020
1

20-05-2020
2

20-08-2020
3

20-11-2020
4

19-02-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er sprake is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

21-02-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

21-02-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opstarten administratie- en rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van de
beschikbare gegevens, contact met diverse betrokkenen.

21-02-2020
1

Afronden onderzoek, aanschrijven bestuurder met bevindingen.

20-08-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In dit kader moet rekening w orden gehouden met het salaris curator (p.m.).

21-02-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 55.698,00

21-02-2020
1

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00

21-02-2020
1

Toelichting
Voornoemde vordering betreft die uit hoofde van aanvraagkosten van het
faillissement (preferent ex art. 3:288 sub a BW ).

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1
Toelichting
De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat er tw ee schuldeisers zijn:
de Belastingdienst en NL Payroll B.V.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

21-02-2020
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.445,10

21-02-2020
1

Toelichting
De vordering van NL Payroll B.V. bedraagt € 8.445,10.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

21-02-2020
1

Nog onbekend.

20-11-2020
4

Nog onbekend.

19-02-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoeken mogelijke vorderingen op gefailleerde.

21-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de tw eede verslagperiode zal de curator trachten de bestuurder te spreken,
de activa te kunnen inventariseren en te gelde te maken, de administratie
proberen te verkrijgen en onderzoek doen naar de oorzaak van het
faillissement. Vooralsnog w ordt de rechter-commissaris in dit kader
vertrouw elijk geïnformeerd.

21-02-2020
1

De curator zal zich in de derde verslagperiode richten op de kw estie met de
catamaranafronding van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek (op basis
van de beschikbare informatie) en onderzoek naar mogelijke rekeningcourantvorderingen.

20-05-2020
2

Afw ikkeling rechtmatigheidskw estie.

20-08-2020
3

Afw ikkeling rechtmatigheidskw estie.

20-11-2020
4

De curator zal in de komende verslagperiode vervolgstappen nemen en zo
nodig in overleg met de rechter-commissaris aanvullende rechtsmaatregelen
treffen.

19-02-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

21-02-2020
1

Nog onbekend.

20-11-2020
4

Nog onbekend.

19-02-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
19-5-2021

19-02-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

21-02-2020
1

Diverse algemene verrichtingen, verslaglegging en correspondentie rechtercommissaris.

20-05-2020
2

Verslaglegging.

20-08-2020
3

Verslaglegging en algemene verrichtingen.

20-11-2020
4

Diverse algemene verrichtingen en verslaglegging.

19-02-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

