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

7
04-11-2022
F.13/21/39
NL:TZ:0000178779:F001
17-02-2021

R-C
Curator

mr. A.E. de Vos
mr N.S. Reerink

Algemene gegevens
Naam onderneming
NB Team B.V.

19-03-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschappen NB Team B.V., ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 80260543. Gevestigd te Diemen aan het adres
Stammerhove 1 (1112 VA) te Diemen.

19-03-2021
1

Activiteiten onderneming
Het detacheren van personeelsleden; het verzorgen van de logistieke
w erkzaamheden met betrekking tot de koop en verkoop van dames- en
herenkleding en modeartikelen, van meisjes- en jongenskleding en
modeartikelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 0,00

€ -110.852,00

2021

€ 0,00

Balanstotaal
€ -110.852,00
€ -110.852,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

19-03-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
20

19-03-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

19-03-2021
1

Toelichting
€ 0,00

€ 18.150,00

23-06-2021
2

€ 1.561,04

06-10-2021
3

€ 1.561,04

14-01-2022
4

€ 4.441,04

22-04-2022
5

€ 1.477,60

29-07-2022
6

€ 1.478,27

04-11-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van

19-03-2021
1

17-2-2021
t/m
18-3-2021
van

23-06-2021
2

19-3-2021
t/m
22-6-2021
van

06-10-2021
3

23-6-2021
t/m
5-10-2021
van

14-01-2022
4

6-10-2021
t/m
13-1-2022
van

22-04-2022
5

14-1-2022
t/m
21-4-2022
van

29-07-2022
6

22-4-2022
t/m
28-7-2022
van
29-7-2022
t/m
3-11-2022

Bestede uren

04-11-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 18 min

2

19 uur 18 min

3

14 uur 36 min

4

6 uur 18 min

5

21 uur 36 min

6

16 uur 24 min

7

24 uur 12 min

totaal

122 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het
faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen
van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

19-03-2021
1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen
dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium
gew ijzigd moet w orden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan
w orden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat
de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van
nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde vennootschap is NXT New
Brands B.V., w aarvan de enige aandeelhouder en bestuurder NXT Fashion
Holding B.V. is. De enig aandeelhouder en bestuurder daarvan is FLV
Management B.V., w aarvan de enig bestuurder en aandeelhouder is de
vennootschap naar Zw itsers recht FLV Group Holding AG. Van deze laatste
vennootschap is de enig en zelfstandig bevoegd bestuurder en
aandeelhouder, de heer M.F. Rozenboom.

19-03-2021
1

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde vennootschap is betrokken bij een procedure bij de
Ondernemingskamer geïnitieerd door de ondernemingsraad van NXT Fashion
B.V., bij verzoekschrift van 21 december 2020. Deze procedure w erd met
instemming van alle betrokken partijen (voor zover niet in staat van
faillissement) tot nader order aangehouden.

19-03-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator trof ten name van gefailleerde vennootschap geen verzekeringen
aan.

19-03-2021
1

1.4 Huur
De curator trof geen huurovereenkomsten aan.

19-03-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde vennootschap w erd extern gefinancierd door een gelieerde
vennootschap, die zorgdroeg voor betaling van (onder meer) salarissen en
overige kosten. Op enig moment is kennelijk besloten om deze kosten niet
langer te dragen, w aardoor salarissen en kosten vanaf januari 2021 niet meer
konden w orden voldaan. Op eigen verzoek van gefailleerde vennootschap
w erd door de Rechtbank Amsterdam voorlopige surseance van betaling
verleend. Het management heeft vóór de honorering van dit verzoek medio
december 2020 een beroep gedaan op de NOW -3 regeling. Het UW V heeft het
beroep bij besluit van 28 december 2020 afgew ezen. Tegen dat besluit heeft
het management gemotiveerd bezw aar gemaakt. De curator heeft begrepen
dat het bezw aar in eerste instantie gegrond zou w orden verklaard. Op deze
toezegging is echter – kennelijk na consulatie van het ministerie van Sociale
Zaken en W erkgelegenheid - teruggekomen. Inmiddels w erd het bezw aar
definitief ongegrond verklaard. De reden voor definitieve afw ijzing zou zijn
gelegen in het feit dat de aantallen w erknemers na de doorstart van de FNGGroep in gefailleerde vennootschap aanzienlijk lager w aren dan het aantal
w erknemers dat oorspronkelijk bij FNG-Groep in dienst w as. Afw ijking van de
NOW -3 regeling is niet mogelijk vanw ege het ontbreken van een
hardheidsclausule.

19-03-2021
1

De bew indvoerder heeft tezamen met het management geconcludeerd dat
voortzetting van de surseance van betaling daarmee niet in de rede lag. In de
boedel trof de bew indvoerder - op een enkele andere crediteur na - slechts
arbeidsovereenkomsten en geen verder activa aan. Op 17 februari jl. w erd de
surseance van betaling derhalve omgezet in faillissement.
Gedurende de verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement voortgezet. Uit het onderzoek is naar voren
gekomen dat gefailleerde vennootschap feitelijk fungeerde als uitlener van
w erknemers aan één of meerdere inlenende entiteiten binnen de NXT-groep.
Geconstateerd is dat voorts dat gefailleerde vennootschap zelfstandig geen
omzet realiseerde en daarmee volledig afhankelijk w as van (verlies)
financiering door een aan de NXT-groep gelieerde vennootschap. Deze partij
voldeed de netto salarissen van de ingeleende w erknemers. In het kader van
het faillissementsonderzoek heeft de curator de bestuurder om een toelichting
verzocht. De gesprekken met de bestuurder w orden de komende
verslagperiode voortgezet, w aarna een definitief oordeel kan w orden
gevormd.

23-06-2021
2

In het kader van hoor en w ederhoor heeft de curator zijn voorlopige
bevindingen in dit faillissement aan de bestuurder voorgelegd. Hij is afw achting
van een inhoudelijke reactie.

06-10-2021
3

Over de oorzaken van het faillissement correspondeert de curator met (de
advocaten van) de middellijk bestuurder. De verw achting is dat de definitieve
conclusies in het volgende verslag kunnen w orden gedeeld.

22-04-2022
5

De curator is tot een definitief oordeel gekomen ter zake de oorzaken van
het faillissement. De bestuurder en de betrokken bestuurdervennootschappen w ordt onbehoorlijk bestuur verw eten en zijn allen
hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. Tot op heden is
aansprakelijkheid niet erkend, noch zijn partijen tot een vergelijk gekomen.
De curator is met toestemming van de Rechter-commissaris tot dagvaarding
overgegaan. Daartoe w erd door de boedel een externe advocaat bij het
dossier betrokken.

04-11-2022
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

19-03-2021
1

20

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

19-03-2021
1

20

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-2-2021

20

Op datum faillissement 13 w erknemers in dienst en zijn er tevens 7
w erknemers (recentelijk) uit dienst getreden.

totaal

20

2.4 Werkzaamheden personeel
Detailhandel activiteiten.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

19-03-2021
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

19-03-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Vooralsnog niet aangetroffen.
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

19-03-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)

19-03-2021
1

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

19-03-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

6. Voortzetten / doorstart onderneming

19-03-2021
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

19-03-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

19-03-2021
1

Met de heer Rozenboom w erd afgesproken dat een boedelbijdrage zal w orden
voldaan van € 15.000 (exclusief btw ).

€ 18.150,00

23-06-2021
2

Toelichting
De afgesproken boedelbijdrage inclusief btw is tijdens deze verslagperiode
voldaan.

Toelichting

22-04-2022
5

De toegezegde boedelbijdrage w erd tot op heden niet voldaan. Het is de
curator onduidelijk w aarop deze toezegging niet steeds niet is nagekomen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

19-03-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

19-03-2021
1

De curator onderzoekt of de administratie van gefailleerde vennootschap
voldoende inzicht geeft in de rechten en verplichtingen.

23-06-2021
2

De curator heeft het onderzoek naar de kw aliteit van de boekhouding
afgerond. In het kader van hoor en w ederhoor zijn de bevindingen voorgelegd
aan de bestuurder. De curator is een afw achting van een inhoudelijke reactie.

06-10-2021
3

De curator heeft op zijn bevindingen een inhoudelijke reactie van de
bestuurder ontvangen. Met de bestuurder w erd afgesproken de standpunten
de komende verslagperiode in een nader overleg met elkaar te bespreken. Aan
de hand van de uitkomst daarvan zal de curator zijn finale standpunt bepalen.

14-01-2022
4

De curator concludeert dat de administratie niet aan de daartoe te stellen
w ettelijke eisen voldoet.

04-11-2022
7

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Gezien het korte bestaan van gefailleerde vennootschap niet van toepassing.

19-03-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

19-03-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-03-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-03-2021
1

Niet van toepassing.

Toelichting

23-06-2021
2

De curator is doende met het rechtmatigheidsonderzoek en zal zijn voorlopige
bevindingen in het kader van hoor en w ederhoor de komende verslagperiode
met de bestuurder delen.

Toelichting

06-10-2021
3

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen voorgelegd aan de bestuurder. Hij
is in afw achting van een inhoudelijke reactie.

Toelichting

14-01-2022
4

De curator heeft op zijn bevindingen een inhoudelijke reactie van de
bestuurder ontvangen. Met de bestuurder w erd afgesproken de standpunten
de komende verslagperiode in een nader overleg met elkaar te bespreken. Aan
de hand van de uitkomst daarvan zal de curator zijn finale standpunt bepalen.

Toelichting

22-04-2022
5

De curator correspondeert nog steeds met de (advocaten van) de middellijk
bestuurder ter zake de oorzaken van het faillissement. Onderdeel daarvan is
onder meer de w ijze w aarop de groep van vennootschappen – w aartoe
gefailleerde vennootschap behoorde – w as ingericht en (financieel) w erd
geleid.

Ja

04-11-2022
7

Toelichting
De curator concludeert op basis van het rechtmatigheidsonderzoek en na
hoor en w ederhoor van de bestuurders, dat sprake is van onbehoorlijke
taakvervulling en w el in die mate dat de bestuurders een voldoende ernstig
verw ijt kan w orden gemaakt. De curator is inmiddels tot dagvaarding
overgegaan.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Niet van toepassing.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

19-03-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

19-03-2021
1

Zoals onder 1.5 van dit verslag aangegeven stelt de curator vragen bij de
w ijze w aarop personeel binnen de NXT-groep w erd ingeleend. Voorgaande
constatering zal de komende verslagperiode onderw erp van gesprek zijn met
de bestuurder.

23-06-2021
2

Gedurende de verslagperiode zijn de standpunten van de curator en de
middellijk bestuurder over een w eer uitgew isseld. Het overleg met de
bestuurder en zijn advocaten w ordt de komende verslagperiode voortgezet.
De curator spreekt de verw achting uit komende verslagperiode tot een finaal
oordeel kan w orden gekomen.

22-04-2022
5

Gedurende de verslagperiode zijn er in het kader van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek door de bestuurder en zijn adviseurs tot tw eemaal
toe aanvullende stukken verstrekt, aan de hand w aarvan de curator zijn
onderzoek heeft voortgezet. Naar aanleiding van de bevindingen van de
curator is gedurende de verslagperiode w ederom nader (online) overleg
gevoerd. Partijen spraken af om medio september het overleg af te ronden,
w aarna conclusies kunnen w orden getrokken. In het kader van het lopende
onderzoek heeft de curator een beroep gedaan op de Garantstellingregeling
Curatoren (GSR). Dat verzoek w erd integraal toegew ezen. In het kader
daarvan w erd ten behoeve van de vier betrokken faillissementen (NB Team, ME
Team, NXT SSC en NXT Log) in totaal een bedrag van (afgerond) EUR 65.000,door de Dienst Justis ter beschikking gesteld. Dat bedrag w erd mede
aangew end voor (internationaal) onderzoek door gespecialiseerde derden.
Daarnaast is w ederom overleg gevoerd met betrokken stakeholders en hun
juridisch adviseurs.

29-07-2022
6

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en is tot de
conclusie gekomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

04-11-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Uitvoeren reguliere faillissementsonderzoek.

19-03-2021
1

De curator is in afw achting van een inhoudelijke reactie van de bestuurder. Na
bestudering daarvan zal de curator tot definitieve conclusies kunnen komen.

06-10-2021
3

Afgerond. De curator is tot dagvaarding van de bestuurder en de zes
bestuurder-vennootschappen overgegaan.

04-11-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
19-03-2021
€ 6,05

Toelichting

1

Claimsagent B.V.: € 6,05
Salaris curator p.m.

€ 15,03

23-06-2021
2

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 15,03
Salaris curator p.m.

€ 21,18

06-10-2021
3

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 21,18
UW V: € 35.558,29
Salaris curator p.m.

€ 35.579,47

14-01-2022
4

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 21,18
UW V: € 35.558,29
Salaris curator p.m.

Toelichting

29-07-2022
6

Claimsagent B.V.: € 27,23
UW V (2): € 35.558,29, € 1.510,22
Salaris curator p.m.

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 27,23
UW V: € 37.068,51
Salaris curator p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

04-11-2022
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 23.898,00

19-03-2021
1

€ 43.183,00

23-06-2021
2

€ 43.183,00

06-10-2021
3

€ 43.183,00

14-01-2022
4

€ 43.183,00

29-07-2022
6

€ 43.183,00

04-11-2022
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

19-03-2021
1

Vooralsnog geen.

€ 32.663,06

06-10-2021
3

€ 32.663,06

14-01-2022
4

€ 32.663,06

29-07-2022
6

€ 32.663,06

04-11-2022
7

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

19-03-2021
1

Vooralsnog geen.

Toelichting

06-10-2021
3

Vooralsnog geen.

Toelichting

14-01-2022
4

Vooralsnog geen.

Toelichting

29-07-2022
6

Vooralsnog geen.

Toelichting

04-11-2022
7

Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

19-03-2021
1

Vooralsnog geen.

Toelichting

06-10-2021
3

Vooralsnog geen.

Toelichting

14-01-2022
4

Vooralsnog geen.

1

29-07-2022
6

1

04-11-2022
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

19-03-2021
1

Vooralsnog geen.

Toelichting

06-10-2021
3

Vooralsnog geen.

Toelichting

14-01-2022
4

Vooralsnog geen.

€ 8.012,07

29-07-2022
6

€ 8.012,07

04-11-2022
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

19-03-2021
1

Nog niet bekend.

06-10-2021
3

Nog niet bekend.

14-01-2022
4

Nog niet bekend.

29-07-2022
6

Nog niet bekend.

04-11-2022
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie van vorderingen.

19-03-2021
1

Verificatie van vorderingen.

06-10-2021
3

Verificatie van vorderingen.

14-01-2022
4

Verificatie van vorderingen.

29-07-2022
6

Verificatie van vorderingen.

04-11-2022
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ondernemingsraad NXT Fashion Holding B.V.

19-03-2021
1

De (directe en indirecte) bestuurders van gefailleerde vennootschap.

04-11-2022
7

9.2 Aard procedures
OR-procedure terzake een verzoek tot vernietiging van een aantal besluiten.

19-03-2021
1

Bestuurdersaansprakelijkheid.

04-11-2022
7

9.3 Stand procedures
Geschorst.

19-03-2021
1

Aanbrengen dagvaarding.

04-11-2022
7

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog geen.

19-03-2021
1

Vooralsnog geen inhoudelijke w erkzaamheden meer.

04-11-2022
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
verificatie vorderingen;
afw ikkeling personeelsdossiers; en
rechtmatigheidsonderzoek.

verificatie vorderingen; en
afrondende rechtmatigheidsonderzoek.

verificatie vorderingen; en

19-03-2021
1

23-06-2021
2

06-10-2021
3

na een inhoudelijke reactie van de bestuurder op de voorlopige
bevindingen van de curator, zal het rechtmatigheidsonderzoek kunnen
w orden afgerond en definitieve conclusies w orden getrokken.

verificatie vorderingen;
overleg stakeholders, en;
na inhoudelijk overleg met de bestuurder bepaling definitief standpunt
inzake rechtmatigheid.

lijst met opsommingstekensverificatie vorderingen;
lijst met opsommingstekensvoorzetting overleg stakeholders, en;
lijst met opsommingstekensna afronding overleg middellijk bestuur en
zijn advocaten bepaling definitief
standpunt inzake rechtmatigheid.
-verificatie vorderingen;

14-01-2022
4

22-04-2022
5

29-07-2022
6

-overleg stakeholders, en;
-na inhoudelijk overleg met de bestuurder bepaling definitief standpunt inzake
rechtmatigheid.

verificatie van vorderingen;
voortzetten procedure tegen de direct en indirect bestuurders; en
onderhouden contact met externe advocaat en betrokken stakeholders.

04-11-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-03-2021
1

Nog niet bekend.

14-01-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

19-03-2021
1

