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

3
26-08-2021
F.13/21/25
NL:TZ:0000175214:F001
26-01-2021

R-C
Curator

mr. C.H. Rombouts
mr J.J. van Ee

Algemene gegevens
Naam onderneming
Verkeersregelaars4U B.V.

26-02-2021
1

Gegevens onderneming
Verkeersregelaars4U B.V. (dossiernummer Kamer van Koophandel 77466756),
statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd te (1017 BZ)
Amsterdam aan het adres Herengracht 420 (hierna: "Verkeersregelaars4U").

26-02-2021
1

Activiteiten onderneming
Verkeersregelaars4U exploiteerde een detacheringsbureau dat personeel
detacheerde op het gebied van verkeersbegeleiding.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2021

€ 93.527,66

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 91.484,86

26-02-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft tot op heden slechts gedeeltelijk stukken uit de
bedrijfsadministratie van de gefailleerde ontvangen. De curator heeft de
bestuurder verzocht de ontbrekende stukken uit de bedrijfsadministratie van
de gefailleerde over te leggen.

26-02-2021
1

De curator heeft in de afgelopen aanvullende stukken ontvangen van de
bestuurder en van de accountant van Verkeersregelaars4U, w aaronder
kopieën uit het boekhoudsysteem van Verkeersregelaars4U. Op basis van de
ontvangen stukken kan de curator de w inst- en verliescijfers niet voldoende
vaststellen.

26-05-2021
2

De bestuurder en de accountant hebben hierover verklaard dat de
administratie medio 2020 w erd geïmporteerd in nieuw e boekhoudsoftw are.
Door betalingsproblemen aan de zijde van Verkeersregelaars4U jegens de
boekhouder heeft de boekhouder deze w erkzaamheden halverw ege gestaakt,
w aardoor niet alle kostenposten in het boekhoudsysteem zijn geboekt.
Hierdoor zijn de w inst- en verliescijfers niet voldoende inzichtelijk.

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

26-02-2021
1

Toelichting
Op datum faillissement zouden zeven w erknemers in dienst bij gefailleerde zijn
op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Boedelsaldo
€ 0,00

26-02-2021
1

Toelichting
-

Verslagperiode
van
26-1-2021

26-02-2021
1

t/m
25-2-2021
van
26-2-2021

26-05-2021
2

t/m
25-5-2021
van
26-5-2021
t/m
25-8-2021

Bestede uren

26-08-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 48 min

2

8 uur 24 min

3

6 uur 18 min

totaal

30 uur 30 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode voornamelijk tijd besteed aan
de inventarisatie, het veiligstellen van de bedrijfsadministratie en onderzoek
naar bestaande arbeidsovereenkomsten. Er hebben verschillende gesprekken
plaatsgevonden met de bestuurder van Verkeersregelaars4U. Daarnaast heeft
veel overleg plaatsgevonden met UW V voor de inw erkstelling van de
loongarantieregeling.

26-02-2021
1

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 onjuist informatie aangeleverd
kan zijn, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan
w orden verleend. De curator sluit niet uit dat delen van dit verslag op een later
moment aanpassing behoeven indien blijkt dat de informatie die op dit moment
bij de curator bekend is onvolledig of gedeeltelijk onjuist is.
De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et, w orden tevens 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 , innovatie, faillissementen).
Bij de uitvoering van zijn w erkzaamheden maakt de curator gebruik van de
juridische adviesdiensten van CMS Derks Star Busmann N.V.
In de afgelopen verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan de incasso van
de debiteuren en het onderzoek naar de administratie.

26-05-2021
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Verkeersregelaars4U is bij akte van 27 februari 2020 opgericht. De heer S.
Belrhouche is sinds de oprichting van Verkeersregelaars4U enig aandeelhouder
en bestuurder.

26-02-2021
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

26-02-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft tot op heden geen lopende verzekeringsovereenkomsten
aangetroffen.

26-02-2021
1

1.4 Huur
Verkeersregelaars4U had per datum faillissement geen lopende
huurovereenkomsten.

26-02-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van Verkeersregelaars4U is uitgesproken op aanvraag van
een w erknemer op grond van een vordering ter zake van achterstallig loon,
met steunvorderingen van tw ee andere w erknemers. De w erknemers zouden
al sinds september 2020 geen loon meer hebben ontvangen.
De bestuurder heeft in eerste instantie aangegeven dat de failliete
vennootschap in hoger beroep w enste te gaan tegen het faillissementsvonnis,
aangezien hij van mening w as dat Verkeersregelaars4U B.V. niet in de
toestand verkeerde w aarin zij had opgehouden te betalen. Om die reden heeft
de curator zich in eerste instantie terughoudend opgesteld. Uiteindelijk heeft
de vennootschap op advies van hun advocaat afgezien van het hoger beroep.
De bestuurder heeft verklaard dat hij van mening is dat het faillissement
onterecht is uitgesproken. Er zou nog voor zeker EUR 19.000 aan vorderingen
op debiteuren openstaan, zodat de bestaande liquiditeitsproblemen slechts
van tijdelijke aard zouden zijn en op den duur w el aan de lopende
verplichtingen zou kunnen w orden voldaan.
De curator doet zelf nog onderzoek naar de precieze oorzaken van het
faillissement. Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de
inhoud en voortgang daarvan w orden gedaan.

26-02-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

26-02-2021
1

Toelichting
Op datum faillissement zouden zeven w erknemers in dienst bij gefailleerde zijn
op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

26-02-2021
1

Toelichting
De w erknemers zijn in de loop van 2020 in dienst gekomen bij gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-2-2021

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de omvang van het personeelsbestand onderzocht.
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden w aaruit de
salarisverplichtingen konden w orden voldaan, is het voltallige personeel door
de curator ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft hiervoor ex artikel
68 Faillissementsw et haar machtiging verleend.
W egens de COVID-19 pandemie heeft tussen de curator, de w erknemers en
het UW V geen collectieve intake plaatsgevonden ten kantore van
Verkeersregelaars4U. Via de ontslagbrief heeft de curator de w erknemers op
de hoogte gebracht van de gevolgen van het faillissement en de w ijze w aarop
de afw ikkeling van hun loonvordering via het UW V zal verlopen.
De curator heeft UW V verzocht om de loongarantieregeling in w erking te
stellen. Alle w erknemers zijn door het UW V in de gelegenheid gesteld hun
vordering aan het UW V kenbaar te maken.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

26-02-2021
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Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verkeersregelaars4U had op datum faillissement geen onroerende zaken in
eigendom.

26-02-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzocht of Verkeersregelaars4U onroerende zaken in
eigendom had.

26-02-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een een telefoon in de boedel aangetroffen. De curator onderzoekt in de
komende periode op w elke w ijze deze telefoon te gelde kan w orden gemaakt.

26-02-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover van toepassing zal de curator op grond van art. 57 lid 3
Faillissementsw et een eventuele opbrengst van bodemzaken voor de fiscus
houden.

26-02-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bestuurder verzocht om aan te geven of hij de telefoon w il
overnemen.

26-02-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraden en/of onderhanden w erk aangetroffen.

26-02-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanw ezigheid van voorraden
en/of onderhanden w erk.

3.8 Andere activa

26-02-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

26-02-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

26-02-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 4.938,95

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 4.938,95

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat sprake zou zijn van een
totaalbedrag van € 19.382,- aan debiteurenvorderingen.

26-02-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is het saldo dat volgens de bestuurder open
zou staan bij debiteuren onderzocht. Op basis van de bankmutaties is
onderzocht in hoeverre de aangeleverde facturen zijn voldaan. De curator
heeft daarbij geconstateerd dat sprake is van tw ee openstaande debiteuren
die resp. € 344,10 en € 4.594,85 verschuldigd zouden zijn.

26-05-2021
2

De curator heeft de betreffende debiteuren aangeschreven met het verzoek
tot betaling over te gaan. Debiteur 1 (verschuldigd € 344,10) heeft
aangegeven dat de betreffende factuur zou zijn gecrediteerd en dient tevens
een tegenvordering in ad € 1.796,85.
Debiteur 2 (verschuldigd € 4.594,85) geeft aan dat van een openstaand
bedrag geen sprake is, nu 2 facturen zouden zijn gecrediteerd.
De curator heeft de bestuurder meerdere malen verzocht om een reactie op
bovenstaande, maar heeft tot op heden, ondanks toezeggingen, geen
inhoudelijke reactie ontvangen.
De curator zet de incasso in de komende verslagperiode voort.
Nu geen inhoudelijke reactie van de bestuurder is ontvangen, hebben de
incassow erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode niet tot enige
betaling geleid.

26-08-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator onderzoekt of de boedel inderdaad beschikt over voornoemde
debiteurenportefeuille. Indien voldoende blijkt van het bestaan van de
debiteurenvorderingen zal de curator de debiteurenincasso starten.

26-02-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is onderzoek gedaan naar het bestaan en de
omvang van de debiteurenvorderingen, zijn de debiteuren aangeschreven en
is gecorrespondeerd met de bestuurder. De curator zal de incassow erkzaamheden de komende verslagperiode voortzetten.

26-05-2021
2

De bestuurder is verzocht om een inhoudelijke reactie ten aanzien van de
standpunten van de debiteuren om niet tot betaling over te gaan.

26-08-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 34,55
Toelichting vordering van bank(en)
Verkeersregelaars4U bankierde bij ING Bank N.V. ING Bank N.V. heeft een
vordering ingediend ter hoogte van € 34,55 uit hoofde van een negatief saldo

26-02-2021
1

op een door Verkeersregelaars4U aangehouden bankrekening. Voor zover bij
de curator bekend, maakte gefailleerde geen gebruik van bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met lopende leasecontracten.

26-02-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

26-02-2021
1

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

26-02-2021
1

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

26-02-2021
1

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

26-02-2021
1

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

26-02-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

26-02-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de banken geïnformeerd over het faillissement en verzocht
hun vorderingen en zekerheden kenbaar te maken. Voorts heeft de curator de
vordering van de ING Bank N.V. geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
crediteuren.

26-02-2021
1

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

26-02-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

26-02-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft de mogelijkheden voor het voortzetten van de onderneming
onderzocht.

26-02-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart. Er hebben zich bij de curator geen
partijen gemeld die hierin geïnteresseerd w aren.

26-02-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

26-02-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

26-02-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

26-02-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

26-02-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Een gedeelte van de bedrijfsadministratie is ontvangen. De curator zal de
komende verslagperioden onderzoek doen naar de vraag of aan de
boekhoudplicht is voldaan.

26-02-2021
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De curator heeft in de afgelopen verslagperiode aanvullende stukken uit de
bedrijfsadministratie ontvangen, w aaronder kopieën van de digitale
administratie. Bovendien heeft de curator een aanvang gemaakt met het
onderzoek in de administratie. Op basis van de aangeleverde administratie
kunnen de rechten en plichten van de onderneming op datum faillissement
onvoldoende w orden afgeleid.

26-05-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De onderneming is opgericht op 27 februari 2020. Er is geen jaarrekening
gedeponeerd.

26-02-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verkeersregelaars4U voldoet aan de in de w et gestelde grens om gebruik te
kunnen maken van de vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten
van een accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 lid 1 e.v. BW ).

26-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft vastgesteld dat aan de stortingsplicht is voldaan.

26-02-2021
1

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

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een aanvang gemaakt met het
onderzoek naar onbehoorlijk bestuur. Hangende dit onderzoek zullen door de
curator hieromtrent geen mededelingen w orden gedaan.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het onderzoek in de
administratie afgerond. Daaruit zijn een aantal bevindingen voortgekomen
die aan bestuurder zijn voorgelegd met het verzoek om een inhoudelijke en
met stukken onderbouw de reactie te geven. De bestuurder heeft een reactie
gegeven (zonder stukken). De curator heeft de reactie in onderzoek.

26-02-2021
1

26-05-2021
2

26-08-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-02-2021
1

Toelichting
De curator heeft dit punt in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door
de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen w orden
gedaan.
In onderzoek

26-05-2021
2

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een aanvang gemaakt met het
administratieonderzoek en betrekt daarin tevens het onderzoek naar
paulianeus handelen. Hangende dit onderzoek zullen door de curator
hieromtrent geen mededelingen w orden gedaan.
In onderzoek

26-08-2021
3

Toelichting
Verw ezen w ordt in dezen naar onderdeel 7.5 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
-

26-02-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator is het rechtmatigheidsonderzoek gestart.

26-02-2021
1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar de
nadere ontvangen stukken uit de administratie van Verkeersregelaars4U.
Daarnaast heeft de curator onderzoek verricht naar de bankmutaties in de
afgelopen jaren. De curator zal dit onderzoek de komende verslagperiode
voortzetten.

26-05-2021
2

Verw ezen w ordt in dezen naar onderdeel 7.5 van dit verslag.

26-08-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
P.M. (UW V)
Er zijn tot op heden nog geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

26-02-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 9.068,00

26-02-2021
1

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend inzake loonheffing 2020
€ 36.487,00

26-05-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ingediend inzake loonheffing 2020 en
omzetbelasting 2020
€ 48.915,00

26-08-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

26-02-2021
1

Toelichting
P.M. Het UW V heeft (nog) geen vordering ingediend.
€ 1.048,72

26-08-2021
3

Toelichting
UW V heeft de navolgende vordering ingediend:
ex art 66 lid 3 W W : € 173,91
ex art :288 sub e BW : € 874,81

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

26-02-2021
1

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

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

26-02-2021
1

Toelichting
7

26-05-2021
2

9

26-08-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.182,30

26-02-2021
1

Toelichting
€ 13.549,69

26-05-2021
2

€ 14.645,78

26-08-2021
3

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

26-02-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de hem bekende crediteuren aangeschreven en hen verzocht
hun vordering ter verificatie in te dienen.

26-02-2021
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de ingediende vorderingen verw erkt.

26-08-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft geen procedures aangetroffen.

26-02-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

26-02-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

26-02-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

26-02-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkoop activa;
- incasseren debiteurenvorderingen;
- onderzoek oorzaken faillissement en
administratie/rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

26-02-2021
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- incasseren debiteurenvorderingen;
- onderzoek oorzaken faillissement en
administratie/rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- crediteurenadministratie;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

26-05-2021
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- incasseren debiteurenvorderingen;
- beoordelen reactie bestuurder naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenadministratie;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

26-08-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment kan nog geen uitspraak w orden gedaan over de termijn van
afw ikkeling.

26-02-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
26-11-2021

26-08-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
In de komende verslagperiode zal de curator de w erkzaamheden verrichten
zoals opgenomen in dit verslag.

Bijlagen
Bijlagen

26-02-2021
1

