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mr C.H. Hartsuiker

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid King Koerier B.V.

12-02-2021
1

Gegevens onderneming
Adres: San Franciscostraat 62 te Badhoevedorp
Kamer van Koophandel registratienummer: 34070986
Boedelrekening: NL29KASA0222731591

12-02-2021
1

Activiteiten onderneming
De Kamer van Koophandel vermeldt: het uitoefenen van een koeriersbedrijf.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 325.200,00

€ -55.653,00

€ 77.114,00

€ 121.676,00

€ -50.462,00

€ 45.251,00

2020
2019

Toelichting financiële gegevens

12-02-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde heeft in 2018 en 2019 verlies gemaakt van respectievelijk €
55.653,- en € 50.653,-. De omzet verminderde substantieel in 2019 ten
opzichte van 2018.
De administratie van 2018, 2019 en 2020 w erd (gedeeltelijk) aangeleverd en
zal nader w orden onderzocht voor de financiële gegevens.

12-02-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

12-02-2021
1

Toelichting
In het jaar van en voor het faillissement w as één persoon in loondienst bij
gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 0,00

12-02-2021
1

€ 13.365,24

04-06-2021
2

Verslagperiode
van
19-1-2021

12-02-2021
1

t/m
12-2-2021
van
13-2-2021

04-06-2021
2

t/m
3-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

5 uur 24 min

2

3 uur 0 min

totaal

8 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Er heeft een algemene inventarisatie plaatsgevonden.
De curator heeft een bespreking gehad en telefonisch overleg gevoerd met de
bestuurder van gefailleerde.
De administratie van gefailleerde w erd opgevraagd bij het bestuur. De
jaarrekeningen 2018 en 2019 w erden aangeleverd. De grootboekrekeningen
en auditfiles (2018 t/m 2020) zijn aangeleverd en w orden onderzocht.
De arbeidsovereenkomst met het personeel w erd ex art. 40 FW beëindigd met
toestemming van de rechter-commissaris.
Het personeel is aangemeld bij het UW V voor de loongarantieregeling.
Het UW V heeft de intake van het personeel voor de aanspraak op de
loongarantieregeling digitaal afgehandeld.

12-02-2021
1

De curator is het reguliere onderzoek van de administratie gestart met het
opstellen van de onderzoeksrapportages van de betreffende boekjaren met
de audit files.
Er is onderzoek gedaan naar mogelijk nog onbekend actief aan de hand van
de postblokkade.

04-06-2021
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Statutair bestuurder en enig aandeelhouder is Pluk Beheer B.V. De
uiteindelijk/middellijk aandeelhouder en statutair bestuurder is de heer P.L.
Kleppe.
Gefailleerde w erd opgericht op 6 maart 2002.

12-02-2021
1

1.2 Lopende procedures
Het bestuur heeft gemeld dat er geen procedures lopen tegen gefailleerde.

12-02-2021
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zullen w orden geïnventariseerd en opgezegd door de
curator als ze overbodig zijn, dan w el eindigen w egens het niet betalen van de
premies.

1.4 Huur

12-02-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte te Lijnden aan het adres (1175 RE) San
Franciscostraat 62. Er is w aarschijnlijk sprake van onderhuur van de
houdsteremaatschappij dan w el medegebruik van de bedrijfsruimte.
De formele status van het gebruik van de bedrijfsruimte zal w orden
onderzocht.
De huurovereenkomst zal zo nodig w orden opgezegd ex art. 39 FW .

12-02-2021
1

Gefailleerde huurde de bedrijfsruimte van haar houdstermaatschappij, Pluk
Beheer B.V.
Gefailleerde heeft het gehuurde per 2 februari 2021 verlaten en het
gehuurde opgeleverd, en overgedragen aan de entiteit w aarmee de
onderneming van gefailleerde is doorgestart.

04-06-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement betreft een eigen aangifte van faillissement.
Gefailleerde heeft in 2018 de KLM als klant verloren. Die omzet w erd niet
gecompenseerd met nieuw e klanten.
Het bestuur heeft gemeld dat de kosten aanhoudend niet konden w orden
voldaan uit de gerealiseerde omzet en dat er geen reëel perspectief meer w as
op verbetering door de recente COVID-maatregelen.
Er w erd in de afgelopen drie boekjaren verlies gemaakt. Volgens eigen opgave
van het bestuur bedraagt de schuldenlast € 19.000,-.
Het structureel verliesgevend zijn van de onderneming, de oplopende
schuldenlast en het gebrek aan perspectief hebben de aandeelhouder doen
besluiten tot de eigen aangifte van faillissement.

12-02-2021
1

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w ordt de komende
verslagperiode voortgezet aan de hand van de gevoerde administratie.

04-06-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

12-02-2021
1

Toelichting
Er w as één persoon in loondienst in het jaar van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

12-02-2021
1

Toelichting
Er w as één persoon in loondienst in het jaar voor het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-1-2021

1

Opzegging ex art. 40 FW

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden bestaan uit inventarisatie van de arbeidsovereenkomsten,
het opzeggen van de aangetroffen arbeidsovereenkomst ex art.40 FW , het
informeren van de w erknemer en communicatie met de medew erkers van het
UW V om het personeel (digitaal) aanspraak te kunnen laten maken op de
loongarantieregeling.

12-02-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

12-02-2021
1

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.
De bedrijfsruimte die gefailleerde huurde is altijd eigendom gew eest van Pluk
Beheer B.V., voorheen met statutaire naam King Koerier Holding B.V.

04-06-2021
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er w erd onderzoek gedaan naar mogelijk eigendom van onroerende zaken
omdat er een vordering w erd ingediend voor onbetaalde bijdragen voor de
verenging van eigenaren van een onroerende zaak op het vestigingsadres
van gefailleerde. De vordering bleek onjuist, althans het w as geen vordering
op gefailleerde.
De bedrijfsruimte die gefailleerde huurde is altijd eigendom gew eest van Pluk
Beheer B.V., voorheen met statutaire naam King Koerier Holding B.V.

04-06-2021
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris

€ 500,00

€ 0,00

totaal

€ 500,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er w erd een bedrijfsinventaris aangetroffen die voornamelijk bestaat uit een
w erkplek; een bureau, een bureaustoel en een computer.

12-02-2021
1

Er is niet gebleken van een pandrecht op de bedrijfsmiddelen.
De netto verkoopopbrengst vloeit in de boedel.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
Er is geen pandrecht aangetroffen op de bedrijfsmiddelen w aar het
bodemvoorrecht van de Belastingdienst voorrang op heeft.

12-02-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Er w erd in het kader van een doorstart tot verkoop van de inventaris
overgegaan.
De curator verw ijst hiervoor mede naar het onderdeel Doorstart van dit
verslag.

12-02-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w erd geen voorraad of onderhanden w erk aangetroffen bij gefailleerde. Dat
volgt ook uit de activiteiten van gefailleerde.

12-02-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

12-02-2021
1

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.703,24
totaal

€ 11.703,24

Toelichting debiteuren
De vorderingen w orden geïnventariseerd aan de hand van de administratie.
De debiteuren zullen w orden aangeschreven met het verzoek te betalen aan
de boedel.

12-02-2021
1

De debiteuren w orden aangeschreven met het verzoek te betalen aan de
boedel.

04-06-2021
2

Op de betaalrekening van gefailleerde bij ABN Amro bank w erd een
totaalsaldo aangetroffen van € 7.865,24. Het saldo bestaat w aarschijnlijk uit
betalingen van de debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De vorderingen w orden geïnventariseerd.
De debiteuren zullen w orden aangeschreven.

12-02-2021
1

De debiteuren w orden aangeschreven met het verzoek te betalen aan de
boedel.

04-06-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield tw ee bankrekeningen. Het gaat om een bankrekening bij
ABN Amro en een bankrekening bij ING
ABN Amro meldde een creditsaldo van € 1.107,07.
De bank w erd verzocht om het creditsaldo aan de boedel af te dragen.
Van ING is nog geen opgave ontvangen.

12-02-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Het in het eerste verslag gemelde banksaldo bij ABN Amro ad € 1.107,07
w erd op 22 februari 2021 aan de boedel afgedragen.

04-06-2021
2

ABN Amro bank heeft op 6 april 2021 een creditsaldo afgedragen van €
6.758,17. Dit betreft w aarschijnlijk het saldo van de betalingen van de
diverse debiteuren die op de bankrekening van gefailleerde hebben betaald
na de datum van het faillissement.
ING heeft aan de curator gemeld dat gefailleerde geen bankrekening bij de
ING aanhoudt.

5.2 Leasecontracten
Er w erden geen leaseovereenkomsten aangetroffen.
Gefailleerde had een overeenkomst voor het gebruik van de bedrijfsauto met
haar aandeelhouder en bestuurder Pluk Beheer B.V.
De auto w erd veilig gesteld door de curator bij het personeelslid en afgegeven
aan de eigenaar.

12-02-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De aangetroffen bedrijfsauto w erd veilig gesteld door de curator en afgegeven
aan de eigenaar

12-02-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Er zijn geen pand- of hypotheekrechten aangetroffen op de activa van
gefailleerde.

12-02-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud van bij
gefailleerde aangetroffen activa.

12-02-2021
1

5.6 Retentierechten
Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van retentie.

12-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen aanspraak gedaan op het recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

12-02-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er w erden geen boedelbijdragen ontvangen.

12-02-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Het verzoekschrift tot eigen aangifte van faillissement w erd onderzocht op
mogelijke vorderingen en/of zekerheden van banken, en aan het bestuur w erd
informatie gevraagd.
Er is gecorrespondeerd met de diverse grootbanken met het verzoek om
opgave te doen van een mogelijke rechtsverhouding.
De leasemaatschappijen w orden op de hoogte gesteld van het faillissement.

12-02-2021
1

De creditsaldi w erden aan de boedel afgedragen.
Bankrekeningen zullen na het incasseren van de debiteuren w orden
beëindigd.

04-06-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De doorstart van de onderneming w erd door de curator onderzocht.
De omvang van de onderneming en organisatie bleek ongeschikt om een
doorstart te realiseren met derden.
De goodw ill en de inventaris w erden verkocht aan King Koeriers Logistics B.V.,
een aan gefailleerde gelieerde besloten vennootschap.

12-02-2021
1

6.5 Verantwoording
De omvang van de onderneming en organisatie bleek ongeschikt om een
doorstart te realiseren met derden.
De aan gefailleerde gelieerde vennootschap w as uiteindelijke de enige reële
partij om mee tot een doorstart te komen. De goodw ill en de inventaris w erden
met toestemming van de rechter-commissaris ex art. 101 FW jo 176 FW
verkocht.

12-02-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 5.000,00

12-02-2021
1

Toelichting
De verkoopopbrengst van de goodw ill bedraag € 5.000,- (exclusief
Omzetbelasting als gevolg van art. 37d W et op de Omzetbelasting).

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

12-02-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er heeft overleg en een (digitale) bezichtiging van de inventaris
plaatsgevonden. Er is telefonisch overleg gevoerd met diverse
belangstellenden. Er w erd onderhandeld met de koper en er w erd
toestemming gevraagd aan de rechter-commissaris voor de verkoop.

12-02-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder van
gefailleerde.
De jaarrekeningen en de audit files w erden aangeleverd. Er w ordt met de
audit files een draaitabel voor nader onderzoek gemaakt.
De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de kw aliteit van de
administratie w orden voortgezet.

12-02-2021
1

Er w ordt met de audit files een draaitabel voor onderzoek van de
boekhouding gemaakt. Het onderzoek w ordt de komende verslagperiode
inhoudelijk gestart.

04-06-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2016 w erd niet tijdig gedeponeerd op 13 februari 2018.
De jaarrekening van 2017 w erd niet tijdig gedeponeerd op 2 februari 2019.
De jaarrekening van 2018 w erd niet tijdig gedeponeerd op 7 februari 2020.
De jaarrekening van 2019 w erd niet gedeponeerd.
De jaarrekening over het jaar 2020 dient uiterlijk op 31 december 2021 te
w orden gedeponeerd.

12-02-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vrijstelling ex artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk W etboek is van toepassing.

12-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De stortingsverplichting is verjaard nu gefailleerde al w erd opgericht op 6
maart 2002.
Nader onderzoek is niet opportuun.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-02-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Uit het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen van de jaren 2017, 2018
en 2019 volgt onw eerlegbaar onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 lid 2 BW . De
onbehoorlijke taakvervulling w ordt - behoudens tegenbew ijs - vermoed een
belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.
Vermoedelijk heeft de bestuurder de nieuw e termijn voor deponering van 12
maanden na het einde van het boekjaar ex art. 2:394 lid 3 BW over het hoofd
gezien.

12-02-2021
1

De komende verslagperiode zal er aan de hand van de aangeleverde
administratie nader onderzoek w orden gedaan naar de kw aliteit van het
bestuur en de (andere) oorzaak van het faillissement. Het bestuur krijgt zo
nodig de gelegenheid om een andere oorzaak van het faillissement aan te
voeren en te onderbouw en.

Toelichting
Het onderzoek naar de kw aliteit van het bestuur en de (andere) oorzaak van
het faillissement w ordt voortgezet.
Het bestuur krijgt zo nodig de gelegenheid om een andere oorzaak van het
faillissement aan te voeren en te onderbouw en.

04-06-2021
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-02-2021
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Toelichting
De komende verslagperiode zal de nog aan te leveren boekhouding w orden
onderzocht op paulianeuze rechtshandelingen.
In onderzoek

04-06-2021
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Toelichting
Het onderzoek van de boekhouding op paulianeuze rechtshandelingen w ordt
voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De aangeleverde administratie w ordt nader onderzocht, mede vanuit het
perspectief van het onbehoorlijk bestuur zoals dat volgt uit de w et w egens het
niet tijdig deponeren van de jaarstukken van 2017, 2018 en 2019 en een
mogelijke andere oorzaak van het faillissement.

12-02-2021
1

Het onderzoek w ordt de komende verslagperiode inhoudelijk gestart.

04-06-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
De administratie w erd opgevraagd. De administratie zal nader w orden
onderzocht en op kw aliteit w orden beoordeeld.

12-02-2021
1

Er w ordt met de audit files een draaitabel voor onderzoek van de
boekhouding gemaakt.

04-06-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.
De curator verw acht een boedelvordering voor de huur over de opzegtermijn
en een boedelvordering van het UW V voor de door het UW V betaalde lonen
over de opzegtermijn.
€ 5.942,64

12-02-2021
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04-06-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering van € 5.942,64 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.177,00

12-02-2021
1

Toelichting
Er zijn preferente vorderingen van de fiscus ingediend voor een totaalbedrag
van € 10.177,-€ 11.960,00

04-06-2021
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Toelichting
Er zijn preferente vorderingen van de fiscus ingediend voor een totaalbedrag
van € 11.960,-.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen ingediend door het UW V.
De curator verw acht een preferente vordering van het UW V voor de door het
UW V betaalde lonen over de periode voor het faillissement.
€ 1.947,80
Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering van € 1.947,80 ingediend.

12-02-2021
1

04-06-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich bij de curator (nog) geen andere preferente crediteuren
gemeld.

€ 0,00

12-02-2021
1

04-06-2021
2

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Er hebben zich een aantal crediteuren bij de curator gemeld met een
vordering. Deze vorderingen zullen in de komende verslagperiode w orden
verw erkt op een crediteurenlijst.
9

12-02-2021
1

04-06-2021
2

Toelichting
Er hebben zich tot op heden 9 concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.267,31

04-06-2021
2

Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 2.267,31.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.

12-02-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De in de administratie aangetroffen crediteuren w orden aangeschreven met
het verzoek hun vorderingen in te dienen voor zover de desbetreffende
crediteur dat niet al op eigen initiatief heeft gedaan.
Vorderingen die w orden ingediend bij de curator zullen w orden verw erkt en ter
inventarisatie w orden geplaatst op de reguliere rangorde lijsten.
De vordering van het UW V w ordt voorlopig afgew acht.

12-02-2021
1

De ingediende vorderingen w erden en w orden verw erkt op de lijst met
voorlopig erkende crediteuren.

04-06-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn de afgelopen verslagperiode geen (nieuw e) procedures door de curator
gestart.

12-02-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- afdracht creditsaldo bij ABN Amro en inventariseren saldo ING;
- innen van debiteuren;
- nader onderzoek van de oorzaak van het faillissement;
- onderzoeken van de administratie van gefailleerde;
- nader onderzoeken van de kw aliteit van het bestuur;
- verw erken van ingediende vorderingen door crediteuren.

12-02-2021
1

De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- innen van openstaande debiteuren;
- nader onderzoek van de oorzaak van het faillissement;
- onderzoeken van de administratie van gefailleerde;
- nader onderzoeken van de kw aliteit van het bestuur;
- verw erken van ingediende vorderingen door crediteuren;

04-06-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.

12-02-2021
1

De termijn van afw ikkeling is ongew ijzigd onbekend.

04-06-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
4-9-2021

04-06-2021
2

10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Aan de hand van de eerste bevindingen is gehandeld en w erd het voormelde
plan van aanpak opgesteld.

12-02-2021
1

Het voormelde plan van aanpak w erd gevolgd.

04-06-2021
2

Bijlagen
Bijlagen

