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Algemene gegevens
Naam onderneming
INMOVES B.V.

14-12-2020
1

Gegevens onderneming
KvK-nummer: 51511428
Statutaire zetel: Lijnden
Vestigingsadres: Frankfurtstraat 41, 1175 RH Lijnden

14-12-2020
1

In dit verslag rapporteert de curator over zijn bevindingen en verrichtingen.
Hoew el de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of - achteraf - bijgesteld
dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag
geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden.
Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning en/of afstand van enig recht en/of aansprakelijkheid.

Activiteiten onderneming
Gefailleerde dreef kort gezegd een onderneming gericht op
verkeersmanagement. Dat deed (en doet) gefailleerde door het ophangen en
beheren van camera’s langs w egen en het doorgeven van de informatie die
daarmee w ordt verkregen aan haar opdrachtgevers.

Financiële gegevens

14-12-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 526.703,00

€ -180.368,00

€ 560.007,00

2018

€ 971.876,00

€ -238.426,00

€ 972.434,00

Toelichting financiële gegevens
Ook de eerste 10 maanden van 2020 w aren verlieslatend, het verlies over
deze periode bedroeg volgens de managementcijfers € 261.498.

14-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

14-12-2020
1

Toelichting
Een van de aandeelhouders w erkt op grond van een overeenkomst van
opdracht voor gefailleerde zodat er in het totaal zeven personen w erkzaam
zijn.

Boedelsaldo
€ 17.630,21

14-12-2020
1

Toelichting
Saldo ABN Amro bank en inkomsten van pre-faillissementsdebiteuren.

€ 97.269,38

09-03-2021
2

Toelichting
Het saldo is toegenomen door verkoop van de onderneming van gefailleerde,
restitutie van de huurw aarborgsom en vooruitbetaalde huurpenningen en
betalingen door pre-faillissements- en boedeldebiteuren.

€ 98.120,28

09-06-2021
3

€ 98.122,84

08-12-2021
5

€ 98.191,44

03-03-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-1-2021

14-12-2020
1

t/m
13-12-2020
van
13-12-2020

09-03-2021
2

t/m
7-3-2021
van
9-6-2021

08-09-2021
4

t/m
7-9-2021
van
8-9-2021

08-12-2021
5

t/m
7-12-2021
van
8-12-2021

03-03-2022
6

t/m
2-3-2022
van
3-3-2022

05-09-2022
7

t/m
4-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

74 uur 12 min

2

35 uur 12 min

3

7 uur 12 min

4

1 uur 54 min

5

8 uur 12 min

6

2 uur 48 min

7

48 uur 54 min

totaal

178 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Curator: 72,5 uren
mr. M.W . Schüller: 1,7 uren

14-12-2020
1

Curator: 34,7 uren
mr. W .M. Schüller: 0,5 uren

09-03-2021
2

Curator: 7,2 uren

09-06-2021
3

Curator 1,7 uren
W .M. van Vondel: 0,2 uren

08-09-2021
4

Curator: 8,2 uren

08-12-2021
5

Curator: 2,5 uren
W .M. van Vondel: 0,3 uren

03-03-2022
6

Curator: 18,4 uren
mr. M.C. van Genugten: 30,5 uren

05-09-2022
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde heeft drie aandeelhouders:
De Klerk Holding B.V.
Cheiron-IT B.V.
Potgraven Beheer B.V.

14-12-2020
1

De aandeelhouders zijn tevens allen bestuurder van gefailleerde.

1.2 Lopende procedures
De Klerk Holding B.V. is in hoger beroep gekomen van het faillissement van
gefailleerde. Dat hoger beroep is op 7 december 2020 ingetrokken.
De aandeelhouder van De Klerk Holding heeft al lang voor het faillissement een
procedure aanhangig gemaakt tegen gefailleerde. In deze procedure is
eindvonnis gew ezen op 27 mei 2020, w aarbij die aandeelhouder slechts
gedeeltelijk in het gelijk is gesteld. De aandeelhouder van De Klerk Holding is
tegen dit vonnis in hoger beroep gekomen bij dagvaarding 26 augustus 2020.
Ten tijde van het faillissement stond deze zaak voor grieven. De procedure is
op grond van de w erking van artikel 29 Fw geschorst om alleen te w orden
voortgezet als verificatie te zijner tijd w ordt betw ist.

1.3 Verzekeringen

14-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde betaalde haar verzekeringen per kw artaal of per jaar. Alle premies
zijn voldaan tot en met 31 december 2020. In verband met de voorzetting van
de onderneming heeft de curator deze verzekeringen laten doorlopen.

14-12-2020
1

Inmiddels zijn alle verzekeringen beëindigd.

08-12-2021
5

1.4 Huur
Gefailleerde huurt bedrijfsruimte aan de Frankfurtstraat 41, 1175 RH Lijnden.
De huur is tot en met 31 december 2020 vooruitbetaald. Daarnaast is er na het
afsluiten van de huurovereenkomst een w aarborgsom gelijk aan een bedrag
van drie maanden huur betaald.

14-12-2020
1

De vooruitbetaalde huur en de w aarborgsom w erden als in de tw eede
verslagperiode door de doorstarter aan de boedel vergoed, zie hoofdstuk 6.

08-09-2021
4

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft de oorzaken van dit faillissement in onderzoek. De volgende
factoren spelen een rol. Gefailleerde heeft de afgelopen jaren en ook dit jaar
omvangrijke verliezen geleden. Daarbij speelt op de achtergrond een
aandeelhoudersconflict. Dat heeft onder meer financiële middelen en
managementaandacht gekost. Verder heeft het conflict tot gevolg dat de
aandeelhouders niet langer bereid w aren om in gefailleerde te investeren.

14-12-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

14-12-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had 6 w erknemers in dienst ten tijde van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

14-12-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-11-2020

6

Nadat De Klerk Holding - de partij die in hoger beroep w as
gegaan tegen de uitspraak van het faillissement - daarmee
akkoord ging, zijn alle arbeidsovereenkomsten onmiddellijk
opgezegd.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Zoom bespreking met w erknemers, overleg met De Klerk Holding,
ontslagbrieven, correspondentie met het UW V, overleg met individuele
w erknemers.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

14-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris, bedrijfsbus, overige bedrijfsmiddelen

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan voor een groot deel uit camera's,
bijbehorende apparatuur en gereedschappen en hulpmiddelen voor het
plaatsen en verw ijderen daarvan. De bedrijfsmiddelen - niet verpand - zijn
getaxeerd op een liquidatiew aarde van € 19.100 en een
onderhandseverkoopw aarde van € 43.700. De curator is voornemens de
bedrijfsmiddelen in het kader van een doorstart te verkopen, zie ook hoofdstuk
6 hierna.

14-12-2020
1

De bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn in het kader van een doorstart, zie
hoofdstuk 6, verkocht voor € 25.000.

09-03-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing maar niet relevant nu de bedrijfsmiddelen niet zijn verpand.

14-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Laten uitvoeren taxatie. Onderzoek naar eigendommen derden.

14-12-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Geen voorraden, w el onderhandenw erk

€ 5.374,50

totaal

€ 5.374,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van het faillissement w as er een bedrag van € 5.374,50 aan omzet
over de maand november 2020 nog niet gefactureerd. Over de gehele maand
november w erd € 18.415,- gefactureerd. De curator is voornemens deze
bedragen af te rekenen in het kader van de beoogde doorstart, zie hoofdstuk
6.

14-12-2020
1

Het bedrag van € 5.374,50 is inmiddels door de boedel geïncasseerd.

09-03-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg en corresprondentie met een van de bestuurders, bestuderen
stukken.

14-12-2020
1

Facturatie en incasso.

09-03-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving
Goodw ill

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 3.750,00

Positief saldo bank

€ 10.612,86

€ 0,00

totaal

€ 14.362,86

€ 0,00

Toelichting andere activa
Zie ook hoofdstuk 5.

14-12-2020
1

In het kader van de doorstart, zie hoofdstuk 6, is een bedrag van € 3.750
betaald voor de goodw ill van gefailleerde.

09-03-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

14-12-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

diverse vorderingen

€ 32.385,18

€ 30.157,80

€ 0,00

totaal

€ 32.385,18

€ 30.157,80

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Dit betreft de openstaande vorderingen op de datum van het faillissement.
Deze bestaan uit handelsdebiteuren en een vordering van € 10.118,76 op de
aandeelhouder van De Klerk Holding in verband een tw eetal
proceskostenveroordelingen.

14-12-2020
1

Afgezien van de vorderingen op de Klerk Holding, zijn alle vordering op
debiteuren geïnd. De Klerk Holding beroept zich op verrekening.

09-03-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bestuderen stukken. Bijhouden betalingen op debiteurenlijst.

14-12-2020
1

Correspondentie.

09-03-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 10.612,86

14-12-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Per de faillissementsdatum w as het banksaldo van gefailleerde bij ABN AMRO
Bank € 10.612,86 postief.

5.2 Leasecontracten
Er lopen een drietal operational leasecontracten. In verband met de
afkoelingsperiode zijn de betreffende voertuigen nog niet afgegeven aan de
betrokken leasemaatschappijen.

14-12-2020
1

De leaseovereenkomsten zijn voortgezet door de doorstarter, zie hoofdstuk 6.

09-03-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

14-12-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

14-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

14-12-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

14-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

14-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

14-12-2020
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met ABN AMRO Bank.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

14-12-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Een van de aandeelhouders van gefailleerde bleek geïntersseerd in een
doorstart. Vanw ege het hoger beroep kon een doorstart niet direct w orden
gerealiseerd. Omdat de curator zag dat een w instgevende voortzetting
mogelijk w as, heeft hij er - mede in licht van het openhouden van de
mogelijkheid op een doorstart - met goedkeuring van de rechter-commissaris
voor gekozen de onderneming van gefailleerde gedurende een beperkte
periode voort te zetten. Bij deze beslissing hebben onder meer de volgende
overw egingen een rol gespeeld:

14-12-2020
1

de kosten van de w erknemers en de huur van bedrijfsruimte komen ook
zonder voortzetting voor rekening van de boedel;
de verzekeringspenningen voor de relevante bedrijfsverzekering zijn tot
en met 31 december 2020 voldaan;
voor de voortzetting zijn slechts een beperkt aantal (dw ang) crediteuren
nodig, zodat de kosten beperkt blijven;
er kan maandelijks € 18.415 gefactureerd w orden aan zeer solide
debiteuren (merendeels overheden).
Het is gekomen tot een doorstart. Daarbij is overeengekomen dat de
onderneming van gefailleerde per de faillissementsdatum voor rekening en
risico van de doorstarter is. Dat betekent dat de kosten van de voortzetting
voor rekening van de doorstarter zijn gekomen, met uitzondering van de
salarissen van een tw eetal w erknemers die niet bij de doorstarter in dienst
zijn getreden (maar die ook zonder de voortzetting voor rekening van de
boedel zouden zijn gekomen).

09-03-2021
2

6.2 Financiële verslaglegging
In het tw eede verslag zal verantw oording over de voortzetting w orden
afgelegd.

14-12-2020
1

De voortzetting is kostenneutraal gew eest als gevolg van de afspraak dat de
onderneming van gefailleerde vanaf de faillissementsdatum voor rekening en
risico van de doorstarter is. De voortzetting heeft de doorstart mogelijk
gemaakt met alle daaraan gerelateerde opbrengsten voor de boedel.

09-03-2021
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg en correspondentie met de bestuurders, de w erknemers, de
leasemaatschappijen en diverse leveranciers. Verschillende berekeningen en
het voeren van de administratie.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

14-12-2020
1

6.4 Beschrijving
Nadat het hoger beroep w erd ingetrokken heeft de curator onder voorbehoud
overeenstemming bereikt met een aandeelhouder die zou w illen doorstarten.
De curator heeft de voorgenomen transactie op hoofdlijnen voorgelegd aan de
bestuurders van gefailleerde, w at heeft geleid tot een tw eede bieder. De
curator heeft naar aanleiding daarvan een eenvoudige biedingsprocedure
opgezet en tracht thans op zeer korte termijn met een van beide gegadigden
overeenstemming te bereiken onder het voorbehoud van toestemming van de
rechter-commissaris.

14-12-2020
1

De curator heeft een overeenkomst gesloten met Inmoves Projects B.V., een
vennootschap w aarvan een van de aandeelhouders van gefailleerde
aandeelhouder en indirect bestuurder is, w aarbij de onderneming van
gefailleerde per de faillissementsdatum is overgedragen aan deze
vennootschap. Als gevolg van deze transactie zijn de volgende bedragen in de
boedel gevloeid:
• koopprijs bedrijfsmiddelen € 25.000,• koopprijs goodw ill € 3.750,• restitutie w aarborgsom en vooruitbetaalde huur € 27.239,91

09-03-2021
2

Door de boedel in het kader van de voortzetting gemaakte kosten en door
gefailleerde vooruitbetaalde kosten zijn aan de boedel vergoed.
Vier van de zes w erknemers zijn mij Inmoves Projects B.V. in dienst getreden,
w aardoor het UW V voor deze w erknemers geen boedelvordering zal indienen.

6.5 Verantwoording
In het tw eede verslag zal verantw oording over de dan w aarschijnlijk
gerealisseerde doorstart w orden afgelegd.

14-12-2020
1

Zonder de doorstart w aren de bedragen ontvangen voor goodw ill,
vooruitbetaalde huur en de aan de verhuurder betaalde w aarborgsom niet in
de boedel gevloeid. De bedrijfsmiddelen hebben meer opgebracht dan de
getaxeerde liquidatiew aarde vermeerderd met 10%.

09-03-2021
2

6.6 Opbrengst
Toelichting

14-12-2020
1

Nog niet van toepassing.

€ 55.989,91
Toelichting
Het bedrag van € 55.989.91 is per saldo door de boedel ontvangen. Daarnaast
zal het UW V geen boedelvordering indienen voor de w erknemers die bij de
doorstarter in dienst zijn getreden.

6.7 Boedelbijdrage

09-03-2021
2

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

14-12-2020
1

Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Informatie verzamelen, beoordelen en verstrekken. Communicatie met de
gegadigden.

14-12-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De fysieke administratie vanaf 2017 heeft de curator onder zich genomen.
Voorts heeft de curator toegang tot de online administratie in 'Tw infield' en
beschikt hij over de audit files vanaf het jaar 2017 en verder. Voor zover de
curator dat thans kan beoordelen zijn de rechten en verplichtingen van
gefailleerde op eenvoudige w ijze uit haar administratie af te leiden.

14-12-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2016, 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd. De
termijn voor deponering van de jaarrekening 2019 w as ten tijde van de
uitspraak van het faillissement nog niet verstreken.

14-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet verkregen, evenmin vereist.

14-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

14-12-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

05-09-2022
7

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en is van oordeel
dat de conflicten binnen het bestuur en de algemene vergadering van
aandeelhouders hebben bijgedragen aan het faillissement. De handelingen
van de betrokken partijen kw alificeren in de visie van de curator echter niet
als onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 lid 1 BW .

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-12-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator concentreert zich op een doorstart. Nadat die is afgerond zal de
curator het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

14-12-2020
1

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek opgepakt en streeft ernaar dat
komende verslagperiode af te ronden.

09-03-2021
2

De curator w acht nog op informatie die is aangekondigd door een van de
aandeelhouders van gefailleerde en heeft ter zake een termijn gesteld.

08-09-2021
4

De curator heeft deze verslagperiode van een van de aandeelhouders
informatie ontvangen en zal deze in de komende verslagperiode bestuderen.

08-12-2021
5

De curator heeft van verschillende aandeelhouders nadere informatie
ontvangen die hij zal bestuderen in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek.

03-03-2022
6

De curator heeft een uitvoerig onderzoek gedaan naar aanleiding van de
stellingen van de bestuurders/aandeelhouders van gefailleerde en de door
hen aangeleverde stukken. De uitkomst daarvan is hiervoor w eergegeven in
paragraaf 7.4. De curator ziet geen aanleiding tot het ondernemen van
verdere actie.

05-09-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen stukken. Correspondentie en overleg met de aandeelhouders.

14-12-2020
1

Correspondentie met aandeelhouders, bestuderen ontvangen stukken,
analyse aansprakelijkheid.

05-09-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 120,00

14-12-2020
1

Toelichting
motorrijtuigenbelasting

€ 13.068,26

09-06-2021
3

Toelichting
Vordering van het UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.489,00

14-12-2020
1

€ 25.733,00

09-03-2021
2

€ 41.251,00

08-09-2021
4

€ 45.113,50

08-12-2021
5

€ 46.916,00

03-03-2022
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 32.080,83

09-06-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.862,50
Toelichting
faillissementsaanvraag

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-12-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

14-12-2020
1

Toelichting
ingediend

13

09-03-2021
2

Toelichting
Ingediend

15

09-06-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 120.232,01

14-12-2020
1

€ 130.968,53

09-03-2021
2

€ 131.084,90

09-06-2021
3

€ 216.961,30

08-09-2021
4

Toelichting
W aarvan betw ist: € 85.876,40.

€ 131.005,32

08-12-2021
5

Toelichting
Ingediend.
€ 158.992,40 betw ist.

€ 59.663,30

05-09-2022
7

Toelichting
Betw ist € 158.992,40

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend

14-12-2020
1

Vereenvoudigde afw ikkeling.

05-09-2022
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie

14-12-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie paragraaf 1.2 betreffende het hoger beroep tegen de uitspraak van het
faillissement en de voor het faillissement door de aandeelhouder van De Klerk
Holding tegen gefailleerde aanhangig gemaakte procedure.

14-12-2020
1

9.2 Aard procedures
Hoger beroep: hoger beroep tegen de uitspraak van het faillissement.
De zaak aanhangig gemaakt door de aandeelhouder van De Klerk Holding:
geldvorderingen

14-12-2020
1

9.3 Stand procedures
Hoger beroep: ingetrokken
Andere zaak: geschorst ex art. 29 Fw .

14-12-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Correspondentie met het gerechtshof en met de advocaat van De Klerk Holding
en haar aandeelhouder.

14-12-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De doorstart realiseren, de voortzetting verantw oorden, innen debiteuren,
uitvoeren rechtsmatigheidsonderzoek.

14-12-2020
1

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

09-03-2021
2

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

08-09-2021
4

Voortzetten en afronden rechtmatigheidsonderzoek.

08-12-2021
5

Voortzetten en afronden rechtmatigheidsonderzoek.

03-03-2022
6

Vereenvoudigde afw ikkeling faillissement.

05-09-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet duidelijk.

14-12-2020
1

Binnen enkele maanden. Dit is het eindverslag

05-09-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

14-12-2020
1

