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Algemene gegevens
Naam onderneming
France Individuelle Exclusif B.V.

19-08-2020
1

Gegevens onderneming
France Individuelle Exclusif B.V. is gevestigd aan het adres Residence Juliana 1
te (1787 PM) Julianadorp.

19-08-2020
1

France Individuelle Exclusif B.V. handelde onder de namen:
France Individuelle Exclusif
France Individuelle
France Exclusif

Activiteiten onderneming
Bemiddeling bij verhuur van met name in Frankrijk gelegen boerderijen en
landhuizen aan particulieren, organisatie van (ski) vakanties in met name
Frankrijk. Dit is op basis van de beschrijving in de Kamer van Koophandel. Naar
de curator heb begrepen, bestonden de feitelijke activiteiten enkel uit de huur
en verhuur van accommodaties.

Financiële gegevens

19-08-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 426.361,00

€ 89.975,00

€ 106.705,00

2018

€ 357.817,00

€ 80.633,00

€ 104.509,00

2016

€ 436.869,00

€ 19.399,00

€ 85.654,00

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt nog niet over de financiële gegevens. Deze zijn reeds bij
de heer de Boer opgevraagd maar nog niet ontvangen.

19-08-2020
1

Inmiddels heeft de curator de financiële gegevens ontvangen en bestudeerd.
Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 en 2018.

26-02-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

19-08-2020
1

Toelichting
De heer de Boer w as formeel in loondienst bij Leisure Operations B.V.

Boedelsaldo
€ 0,00

19-08-2020
1

€ 485,00

26-02-2021
2

€ 485,00

01-02-2022
5

€ 485,00

07-09-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-5-2020

19-08-2020
1

t/m
13-7-2020
van
14-7-2020

26-02-2021
2

t/m
22-2-2021
van
23-2-2021

06-07-2021
3

t/m
1-7-2021
van
2-7-2021

21-10-2021
4

t/m
18-10-2021
van
19-10-2021

01-02-2022
5

t/m
26-1-2022
van
27-1-2022

07-09-2022
6

t/m
26-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

2 uur 10 min

2

4 uur 55 min

3

1 uur 15 min

4

0 uur 50 min

5

0 uur 35 min

6

1 uur 10 min

totaal

10 uur 55 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van France Individuelle Exclusif B.V. is
Leisure Operations B.V. gevestigd te Den Helder. Leisure Operations B.V. is op
8 mei 2020 failliet verklaard. Enig aandeelhouder en bestuurder van Leisure
Operations B.V. is de heer de A.J. Boer.

19-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing. Niet is gebleken dat France Individuelle Exclusif B.V. over
één of meer verzekeringen beschikte.

19-08-2020
1

1.4 Huur
In onderzoek.

19-08-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft van de heer de Boer begrepen dat France Individuelle Exclusif
B.V. een nauw e band met Avac Reisorganisaties B.V. Het faillissement van deze
laatste vennootschap is uitgesproken in juni 2019 hetgeen France Individuelle
Exclusif B.V. hard heeft geraakt. Ondanks pogingen om de vennootschap voort
te zetten door afspraken te maken met crediteuren en door te pogen extra
kapitaal aan te trekken, heeft dit niet geleid tot een succesvolle voortgang van
de onderneming. Dit is de reden dat de heer de Boer heeft besloten ook het
faillissement van France Individuelle Exclusif B.V. aan te vragen.

19-08-2020
1

Van de bestuurder heeft de curator vernomen dat het aantal boekingen voor
de zomer van 2020 - met name ook als gevolg van de Coronapandemie dusdanig laag w as dat hij de beslissing heeft genomen om reeds gedane
boekingen te annuleren en aanbetalingen te retourneren.

26-02-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

19-08-2020
1

Er w aren geen personeelsleden meer in dienst ten tijde van het faillisssement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

19-08-2020
1

Toelichting
De heer de Boer w as in het verleden w elisw aar w erkzaam voor France
Individuelle Exclusif B.V., maar w as formeel in loondienst bij Leisure
Opertations B.V.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aanw ezig.

19-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

19-08-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor zover bekend zijn er geen relevante bedrijfsmiddelen aanw ezig. De
curator zal op dit punt nog w el verder met de bestuurder in overleg treden.

19-08-2020
1

Niet gebleken is van relevante bedrijfsmiddelen.

26-02-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn geen bodemgoederen aanw ezig.

19-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing, er lijken geen andere activa aanw ezig te zijn. De curator
zal nog w el onderzoek doen naar de eigendom van de domeinnaam w w w .fi.nl.

19-08-2020
1

Naar de curator van de bestuurder heeft vernomen, zou de domeinnaam
w w w .fi.nl eigendom zijn van Leisure Operations B.V. Net als dat dit zou gelden
voor andere domeinnamen.

26-02-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek mogelijke nadere activa en eigendom domeinnaam.

4. Debiteuren

19-08-2020
1

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

rekening-courant bestuurder

€ 1.746,00

totaal

€ 1.746,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Voor zover de curator bekend, zijn er geen debiteuren aanw ezig. De financiële
administratie is echter nog niet beschikbaar w aardoor dit niet nader is
onderzocht

19-08-2020
1

Door de bestuurder is aangegeven dat er mogelijk nog een aantal debiteuren
zijn w aarbij dit naar schatting een nog openstaande post is van ongeveer €
5.000,00. Deze debiteuren zijn één tot tw ee jaar oud. Vanuit France
Individuelle Exclusif B.V. zijn in het verleden reeds herinneringen/aanmaningen
verzonden. Dit heeft niet geleid tot voldoening van de openstaande schulden.
Vorderingen w orden deels betw ist en deels w ordt eenvoudigw eg niet
gereageerd.

26-02-2021
2

Op basis van het door de bestuurder gestelde acht de curator het niet in het
belang van de faillissementsboedel om over te gaan tot het nemen van
verdere (gerechtelijke) stappen om te komen tot een mogelijke incasso van
deze debiteuren. Relevant aspect hierbij is dat sprake is van buitenlandse
debiteuren zodat gerechtelijke stappen in het buitenland moeten w orden
genomen en verhaal ook in het buitenland zal moeten plaatsvinden. De kosten
die hieraan verbonden zullen zijn, w egen niet op tegen de eventueel te
verkrijgen baten.
Uit de jaarrekening over het jaar 2018 moet w orden opgemaakt dat er per 31
december 2018 een vordering in rekening-courant op de bestuurder w as groot
€ 1.746,00. De curator zal de bestuurder hier op aanspreken.
De bestuurder heeft op zicht erkend dat hij een bedrag groot € 1.746,00 aan
France Individuelle Exclusif B.V. verschuldigd w as/is. De vordering zoals
opgenomen in de jaarrekening over 2018 w ordt niet door hem betw ist. W el
stelt de bestuurder dat hij een tegenvordering zou hebben op grond van niet
gedeclareerde reiskosten. Deze tegenvordering zou volgens de bestuurder
meer omvatten dat de vordering die France Individuelle B.V. op hem heeft.
Hetgeen door de bestuurder is gesteld met betrekking tot de tegenvordering is
naar de mening van de curator onvoldoende (met bew ijsstukken) onderbouw d.
Op grond hiervan handhaaft hij de vordering op de bestuurder.
Omdat de curator bekend is met het feit dat de bestuurder met behulp van een
schuldhulpverlener een schuldsaneringstraject w enst op te starten, is de
beslissing genomen om vooralsnog geen verdere (gerechtelijke) maatregelen
te treffen. De bestuurder en de schuldhulpverlener zijn verzocht om de curator
te informeren over het verloop van het schuldhulpverleningstraject w aarbij de
curator heeft aangegeven dat hij er van uitgaat dat hierbij rekening w ordt
gehouden met de door de hem gestelde vordering vanuit het faillissement van
France Individuelle Exclusif B.V. en andere faillissementen w aarin de curator
eveneens de mening is toegedaan dat er een vordering op de bestuurder is.
Omdat de curator bekend is met de financiële positie van de bestuurder kiest
hij er vooralsnog voor om geen verdere stappen te nemen om tot incasso van
de vordering te komen. W el heeft de curator de vordering ingediend c.q.

06-07-2021
3

neergelegd bij de schuldhulpverlener van de bestuurder. De curator w enst
thans eerst te bezien w aar het schuldhulpverleningstraject toe leidt.
In de afgelopen periode heeft er nadere correspondentie plaatsgevonden
tussen de curator en de schuldhulpverlener van de bestuurder. Deze
correspondentie heeft er toe geleid dat de schuldhulpverlener namens de
bestuurder heeft aangegeven dat laatstgenoemde - in ieder geval in het kader
van het schuldhulpverleningstraject -akkoord gaat met de door de curator
gestelde vordering. Deze vordering is door de curator gesteld op een bedrag
van € 1.746,00.

21-10-2021
4

Door de schuldhulpverlener is aangegeven dat namens de bestuurder zow el in
het faillissement van France Indivuelle Exclusif B.V. als in de andere
faillissementen w aarin de curator een vordering op de bestuurder meent te
hebben een voorstel zal w orden gedaan om tot een minnelijke schuldsanering
te komen. De curator is in afw achting van dit voorstel.
De curator is, zow el in onderhavig faillissement als in een drietal andere
faillissementen w aar de bestuurder bij betrokken is, op verzoek van de
schuldhulpverlener overgegaan tot het formeel indienen van de vordering die
er naar de mening van de curator op de bestuurder is. Thans is de curator in
afw achting van het voorstel w at namens de bestuurder zal w orden gedaan in
het kader van een mogelijke minnelijk schuldsaneringstraject.

01-02-2022
5

Met ruime vertraging heeft de curator inmiddels het voorstel toegezonden
gekregen op grond w aarvan de bestuurder tot een buitengerechtelijk
akkoord w enst te komen. De curator heeft dit voorstel afgew ezen en
gemotiveerd aangegeven w aarom hij de mening is toegedaan dat een beter
voorstel dient te w orden gedaan op grond w aarvan de faillissementsboedel
niet alleen een hogere uitkering zal ontvangen, doch op grond w aarvan de
uitkering ook voorspoediger aan de faillissementsboedel toekomt. Op dit
moment is de curator in afw achting van de bestuurder, althans de
organisatie die de bestuurder bijstaat in het minnelijk schuldsaneringstraject.

07-09-2022
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Is nog niet aan de orde.

19-08-2020
1

Aanspreken bestuurder in verband met (mogelijke) rekening-courantschuld.

26-02-2021
2

Nader overleg tussen de curator enerzijds en de bestuurder en zijn
schuldhulpverlener enerzijds in verband met de door de curator gestelde
vordering. Mocht dit overleg niet tot oplossingen leiden, dan zal de curator
alsnog/opnieuw beoordelen of het in het belang van de faillissementsboedel is
om over te gaan tot het nemen van verdere maatregelen.

06-07-2021
3

Verder overleg met de bestuurder en/of zijn schuldhulpverlener om te bezien
of een minnelijke regeling kan w orden getroffen.

21-10-2021
4

Nadat hij een voorstel heeft ontvangen in het kader van een mogelijk minnelijk
schuldsaneringstraject zal de curator dit bestuderen en beoordelen of het w el
of niet in het belang van de faillissementsboedel is om hiermee in te stemmen.
Zo nodig zal op dit punt ook afstemming w orden gezocht met de rechtercommissaris.

01-02-2022
5

In de afgelopen periode heeft er correspondentie plaatsgevonden tussen de
curator en de organisatie die de bestuurder bijstaat in het minnelijk
schuldsaneringstraject. Afhankelijk van de reactie op het antw oord van de
curator op het eerder gedane saneringsvoorstel zal moeten w orden bezien
of het alsnog mogelijk is om tot een minnelijke regeling te komen.

07-09-2022
6

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

19-08-2020
1

Vooralsnog is niet gebleken van een vordering van een bank.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

19-08-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Dit is niet aan de orde. France Individuelle Exclusif B.V. heeft de
bedrijfsactiviteiten al vóór de aanvraag faillissement gestaakt.

19-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Dit is niet aan de orde. France Individuelle Exclusif B.V. heeft de
bedrijfsactiviteiten al vóór de aanvraag faillissement gestaakt.

19-08-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt nog niet over de financiële gegevens zodat nog niet kan
w orden beoordeeld of aan de boekhoudplicht is voldaan.

19-08-2020
1

Na bestudering van de administratie kan w orden geconstateerd dat er sprake
is van een deugdelijke boekhouding.

26-02-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Hiervoor geldt hetzelfde als onder 7.1.

19-08-2020
1

De jaarrekening over het boekjaar 2018 is gedeponeerd op 26 mei 2019

26-02-2021
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing, althans onbekend.

19-08-2020
1

Niet van toepassing.

26-02-2021
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen van France Individuelle Exclusif B.V. zijn volgestort.

19-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-08-2020
1

In onderzoek.

Nee

26-02-2021
2

Toelichting
In ieder geval vooralsnog is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-08-2020
1

Toelichting
Dit is nog niet inzichtelijk.

Nee

26-02-2021
2

Toelichting
Vooralsnog is de curator niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet aan de orde.

19-08-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Niet aan de orde.

19-08-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

19-08-2020
1

Toelichting
Er zijn geen boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.554,09

19-08-2020
1

Toelichting
Dit betreft omzetbelasting, en vennootschapsbelasting. Daarnaast is er een
aansprakelijkheid op grond van artikel 43 Invorderingsw et 1990 aan de
vennootschap ten laste gelegd.

€ 16.315,09

21-10-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

19-08-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-08-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

19-08-2020
1

Toelichting
Uitgaande van de crediteurenlijsten zoals gevoegd bij het
faillissementsverzoek dient rekening te w orden gehouden met een
schuldenlast van ongeveer € 63.000,00. Dit betreft voor een bedrag van
ongeveer € 40.000,00 huiseigenaren die nog aanspraak maken op een
(deel)betaling in verband met een w oning die door France Individuelle Exclusif
B.V. is gehuurd en daarna (onder)verhuurd. Verder betreft het voor een
bedrag van ongeveer € 23.000,00 schuldeisers die ondersteunende diensten
verrichten zoals online marketing en ICT-diensten.
Momenteel heeft zich slechts één crediteur gemeld in het faillissement, zijnde
Ziggo B.V. die een vordering van € 301,64 heeft in gediend.
Omdat de crediteurenlijsten w aar hij over beschikt niet zijn voorzien van
(voldoende) contactgegevens van de verschillende schuldeisers is het voor de
curator nog niet mogelijk gew eest om de schuldeisers aan te schrijven.

5

26-02-2021
2

Toelichting
In de aankomende periode w orden de crediteuren aangeschreven. De reden
dat dit nog niet is gebeurd is gelegen in het feit dat de curator nog niet
beschikt over de crediteurenlijst. De bestuurder heeft aangegeven dat de
crediteurenlijst voor hem niet meer raadpleegbaar is, w aardoor de curator is
overgegaan tot aanschrijving van de voormalig extern systeembeheerder in de
hoop dat het op deze w ijze mogelijk is om zich toegang te verschaffen tot de
gegevens van de crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 301,64

19-08-2020
1

€ 44.517,89

26-02-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet inzichtelijk w at de financiële administratie uitw ijst. Het lijkt erop
dat er geen activa in het faillissement aanw ezig zijn, w aardoor de aandacht in
het faillissement met name betrekking zal hebben op een inventarisatie van de
schulden en een onderzoek naar de rechtmatigheid. Indien er geen
bijzonderheden naar voren komen, zal het faillissement normaal gesproken
spoedig kunnen w orden afgew ikkeld w aarbij er rekening mee dient te w orden
gehouden dat er geen enkele uitkering aan de schuldeisers kan plaatsvinden.

19-08-2020
1

Er dient rekening mee te w orden gehouden dat het faillissement op enig
moment zal moeten w orden opgeheven w egens gebrek aan baten.

26-02-2021
2

Het in verslag 2 gestelde gaat ook thans nog op. Er dient rekening mee te
w orden gehouden dat het faillissement op enig moment zal moeten w orden
opgeheven bij gebrek aan baten.

06-07-2021
3

Ook thans geldt dat er rekening mee dient te w orden gehouden dat het
faillissement op termijn zal moeten w orden opgeheven w egens gebrek aan
baten.

21-10-2021
4

Nog altijd geldt dat er rekening mee moet w orden gehouden dat het
faillissement op termijn zal w orden opgeheven w egens gebrek aan baten.

01-02-2022
5

Naar alle w aarschijnlijk dient het faillissement op termijn te w orden
opgeheven w egens gebrek aan baten.

07-09-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven schuldeisers nadat van de bestuurder de relevante
contactgegevens zijn ontvangen.

19-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is niet gebleken van lopende procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

19-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de aankomende tijd verw acht de curator de financiële administratie te
ontvangen. Deze zal w orden bekeken en getoetst. Ook moet inzichtelijkheid
w orden verkregen in het aantal crediteuren en de totale schuldenlast. Verder
zal onderzoek w orden gedaan naar mogelijke activa.

19-08-2020
1

In de aankomende periode zal de curator de volgende aandachtspunten
hebben:

26-02-2021
2

1. inzichtelijkheid crediteuren en aanschrijven;
2. incasso vordering in rekening-courant op bestuurder.

Het enige punt van aandacht betreft de incasso van de vordering op de
bestuurder. Op dit punt zal de curator in overleg treden met zow el de
bestuurder als zijn schuldhulpverlener.

06-07-2021
3

De w erkzaamheden van de curator hebben enkel betrekking op de incasso van
de vordering op de bestuurder. Dit laatste al dan niet doordat met de
bestuurder een minnelijke regeling w ordt getroffen.

21-10-2021
4

Verw ezen kan naar hetgeen is gesteld in verslag 4. Enkel zal moeten w orden
bezien of het mogelijk is om tot een (gedeeltelijke) incasso van de vordering
op de bestuurder te komen. De curator is in afw achting van het voorstel w at
de schuldhulpverlener van de bestuurder zal doen en zal daarna - zo nodig in
overleg met de rechter-commissaris - bepalen hoe met dit voorstel dient te
w orden omgegaan.

01-02-2022
5

Enkel zal moeten w orden bezien of het alsnog tot een (gedeeltelijke) incasso
van de vordering op de bestuurder kan komen.

07-09-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Als er geen onregelmatigheden zijn en de schuldenlast is inzichtelijk, zal het
faillissement spoedig kunnen w orden afgew ikkeld.

19-08-2020
1

De curator w enst het faillissement in de loop van 2021 af te w ikkelen.

26-02-2021
2

De w ens is om het faillissement eind 2021 te kunnen afw ikkelen.

06-07-2021
3

Zoals het er thans naar uitziet zal het niet eerder dan begin 2022 lukken om
het faillissement af te w ikkelen.

21-10-2021
4

De bedoeling van de curator is om het faillissement in de loop van 2022 af te
w ikkelen. Of dit mogelijk zal zijn, zal met name ook afhankelijk zijn van het
voorstel w at door c.q. namens de bestuurder zal w orden gedaan in het kader
van het minnelijk schuldsaneringstraject.

01-02-2022
5

De curator streeft er naar om het faillissement in de loop van 2023 af te
w ikkelen.

07-09-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
7-3-2023

07-09-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verw ezen w ordt naar hetgeen is gesteld onder 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

19-08-2020
1

