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

11
26-05-2021
F.16/18/441
NL:TZ:0000071666:F001
02-10-2018

R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr M.C.C. Stoové

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Vlaggenproducent B.V.

05-11-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
De Vlaggenproducent B.V., gevestigd te (3762 VC) Soest
aan de Zw aluw enw eg 22,
KVK-nummer: 59243929

05-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Exploitatie van een groothandel in vlaggen, vlaggenmasten en spandoeken.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 324.540,00

€ 12.896,00

€ 244.341,00

2016

€ 264.119,00

€ 6.947,00

€ 158.653,00

2015

€ 304.149,00

€ 31.378,00

€ 101.004,00

2018

€ 217.880,00

Toelichting financiële gegevens

05-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

05-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 10.250,66

05-11-2018
1

€ 15.532,01

18-02-2019
2

€ 15.532,41

29-05-2019
3

€ 6.862,02

29-08-2019
4

€ 6.862,02

29-11-2019
5

€ 7.575,16

27-11-2020
9

€ 8.575,16

26-05-2021
11

Toelichting
De eerste termijnbetaling van de door de curator met de bestuurder
overeengekomen minnelijke regeling is op de faillissementsrekening voldaan.
Hierover meer in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 9 van dit verslag.

Verslagperiode
van
2-10-2018

05-11-2018
1

t/m
1-11-2018
van
2-11-2018

18-02-2019
2

t/m
17-2-2019
van
18-2-2019

29-05-2019
3

t/m
26-5-2019
van
27-5-2019
t/m
27-8-2019

29-08-2019
4

van
28-2-2021

29-11-2019
5

t/m
29-4-2020
van
27-11-2019

28-02-2020
6

t/m
27-2-2020
van
28-2-2020

28-05-2020
7

t/m
25-5-2020
van
27-8-2020

27-11-2020
9

t/m
25-11-2020
van
26-11-2020

26-02-2021
10

t/m
21-2-2021
van
22-2-2021
t/m
24-5-2021

Bestede uren

26-05-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

36 uur 24 min

2

12 uur 24 min

3

2 uur 18 min

4

6 uur 6 min

5

5 uur 42 min

6

7 uur 6 min

7

10 uur 36 min

8

37 uur 12 min

9

1 uur 54 min

10

1 uur 48 min

11

20 uur 6 min

totaal

141 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 48,80

29-05-2019
3

Totaal bestede uren: 119 uur en 42 minuten.

27-11-2020
9

Totaal bestede uren:121 uur en 30 minuten.

26-02-2021
10

In de afgelopen verslagperiode heeft de mondelinge behandeling van de
jegens de bestuurder aanhangige procedure plaatsgevonden. Hierover meer
in hoofdstukken 4 en 9 van dit verslag.

26-05-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Vlaggenproducent B.V. (hierna: 'curanda') is opgericht op 18 november
2013. Sinds de oprichting van curanda is de heer M.J. Kamerling haar enig
bestuurder en enig aandeelhouder.
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 100,- en is volledig volgestort.

1.2 Lopende procedures

05-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

05-11-2018
1

Curanda w as verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico's.

18-02-2019
2

1.4 Huur
Curanda huurde een bedrijfslocatie aan de Zw aluw enw eg 22 te Soest. De
huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden beëindigd per 1 november
2018.

05-11-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte van 27 september 2018. De
bestuurder heeft diverse omstandigheden aangedragen die als oorzaken van
het faillissement kunnen w orden aangemerkt. De curator is aangevangen met
het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en zal dit onderzoek in de
komende verslagperiode voortzetten.

05-11-2018
1

De bestuurder heeft verklaard dat het faillissement is veroorzaakt door een
combinatie van factoren w aaronder een omzetdaling, een stijging van de
reclamekosten, marges die onder druk kw amen te staan en een hoge schuld
aan de Belastingdienst. Het onderzoek van de curator w ordt voortgezet.

18-02-2019
2

Het onderzoek loopt nog.

29-05-2019
3

Het onderzoek loopt nog, op dit punt w ordt ook verw ezen naar hoofdstuk 7
(rechtmatigheid) van dit verslag.

28-05-2020
7

Het onderzoek is afgerond. De uitkomsten uit het onderzoek zijn met de
bestuurder gedeeld. Om herhaling te voorkomen w ordt verw ezen naar
hoofdstuk 7 van dit verslag. De w erkzaamheden zijn vooralsnog afgerond.

28-08-2020
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

05-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

05-11-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

26-1-2021
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd conform artikel 40 Fw en
het UW V verzocht eventuele loonvorderingen over te nemen op grond van de
Loongarantieregeling. Voor nu zijn alle w erkzaamheden ter zake afgerond.

05-11-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoorinventaris

€ 250,00

€ 0,00

totaal

€ 250,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoorinventaris: tw ee bureaus, tw ee
stoelen, een tafel en tw ee kasten.

05-11-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn verkocht in het kader van een doorstart van de
bedrijfsactiviteiten, zie ook § 6.5 t/m § 6.9 van dit verslag. De curator verw ijst
naar voormelde paragrafen voor de verdere afw ikkeling van de verkoop.

05-11-2018
1

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

05-11-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill en intellectuele eigendomsrechten

€ 15.000,00

€ 0,00

totaal

€ 15.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De andere activa bestaan uit goodw ill (het klantenbestand, het
personeelsbestand, de huurovereenkomst, bedrijfskennis en
productinformatie), de handelsnaam en de rechten en verplichtingen ten
aanzien van de domeinnamen ‘https://w w w .spandoekenvlaggen.nl’ en
‘w w w .mastenenvlaggen.eu’.

05-11-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De andere activa zijn verkocht in het kader van een doorstart van de
bedrijfsactiviteiten, zie ook § 6.5 t/m § 6.9 van dit verslag. De curator verw ijst
naar voormelde paragrafen voor de verdere afw ikkeling van de verkoop.

05-11-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Rekening-courant bestuurder

€ 337.279,00

totaal

€ 337.279,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In onderzoek.

05-11-2018
1

Uit de boekhouding blijkt dat curanda een rekening-courant vordering van €
337.279,- heeft op haar bestuurder.

18-02-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal het onderzoek naar de omvang van de debiteurenportefeuille
voortzetten.

05-11-2018
1

De incassow erkzaamheden zijn aangevangen.

18-02-2019
2

De incassow erkzaamheden w orden voortgezet.

29-05-2019
3

De incassow erkzaamheden w orden voortgezet.

29-08-2019
4

De incassow erkzaamheden w orden voortgezet.

29-11-2019
5

De incassow erkzaamheden w orden voortgezet.

28-02-2020
6

Ook afgelopen verslagperiode zijn de incassow erkzaamheden voortgezet. In
dat kader hebben verschillende (telefonische) besprekingen plaatsgevonden
met de bestuurder en zijn nadere stukken aangeleverd. De curator heeft de
bestuurder een laatste termijn gegeven om over te gaan tot betaling van de
vordering op de faillissementsrekening.

28-05-2020
7

De curator heeft geen betaling ontvangen en heeft - met instemming van de
rechter-commissaris daartoe - een incassoprocedure aanhangig gemaakt.
Hierover meer in hoofdstuk 9 'Procedures'.

28-08-2020
8

De curator had een incassoprocedure bij de rechtbank Midden-Nederland,
locatie Utrecht aanhangig gemaakt. De bestuurder heeft in een conclusie van
antw oord verw eer gevoerd.

26-05-2021
11

Op 30 april 2021 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Tijdens
de zitting heeft de curator onder voorbehoud van goedkeuring van de
rechter-commissaris een schikking bereikt met de bestuurder. In totaal zal de
bestuurder binnen tw ee jaren een bedrag van € 50.000,- aan de boedel
betalen tegen finale kw ijting.
De rechter-commissaris heeft goedkeuring verleend w aardoor de minnelijke
regeling tot stand is gekomen. in 2021 zal de bestuurder telkens het bedrag
van € 1.000,- per maand betalen . Vanaf januari 2022 zal de bestuurder
maandelijks een bedrag van € 2.625,- betalen. De eerste termijnbetaling is in
de afgelopen verslagperiode ontvangen.
De curator monitort de maandelijkse betalingen in de komende 23 maanden.

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

€ 35,45

05-11-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Curanda bankierde bij ABN AMRO bank en ING Bank. ING Bank heeft een
vordering ingediend van € 35,45. De rekening bij ABN AMRO vertoonde een
creditsaldo van € 0,66, dat is overgemaakt op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Curanda leasede een personenauto (financial lease). De auto is ingeleverd bij
de leasemaatschappij. De curator monitort de afw ikkeling door de
leasemaatschappij.

05-11-2018
1

De leasemaatschappij heeft de auto verkocht en een (restant)vordering ter
verificatie ingediend.

18-02-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tw ee crediteuren hebben zich gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De betreffende zaken zijn niet in de boedel
aangetroffen. De w erkzaamheden ter zake zijn daarmee afgerond.

05-11-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-11-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De in § 5.2 vermelde w erkzaamheden w orden voortgezet.

05-11-2018
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

18-02-2019
2

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

05-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een groot aantal partijen heeft interesse getoond in een doorstart van de
bedrijfsactiviteiten en/of het kopen van (onderdelen van) de activa. Een aantal
van deze partijen heeft, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring,
inzage gekregen in de verschillende activa. Uiteindelijk heeft slechts één partij
een onvoorw aardelijk bod uitgebracht. Die partij heeft, in het kader van een
doorstart van de bedrijfsactiviteiten, de bedrijfsmiddelen en de overige activa
gekocht (zie ook § 3.3 t/m § 3.9).

05-11-2018
1

6.5 Verantwoording
De partij die de activa heeft gekocht in het kader van een doorstart heeft het
enige en dus het hoogste bod uitgebracht.

05-11-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 15.250,00

05-11-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

05-11-2018
1

Toelichting
De koopsom is volgt gespecificeerd:
- Bedrijfsmiddelen:
€ 250,- Goodw ill en intellectuele eigendomsrechten:
€ 15.000,-

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator is met de koper overeengekomen dat de koopsom in drie termijnen
w ordt voldaan. De eerste termijn is tijdig op de boedelrekening overgemaakt.
De resterende termijnen dienen in de komende verslagperiode te w orden
voldaan. De curator zal dit monitoren.

05-11-2018
1

De resterende termijnen zijn betaald. De w erkzaamheden zijn afgerond.

18-02-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

05-11-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Boekjaar 2014: gedeponeerd op 4 november 2015
Boekjaar 2015: gedeponeerd op 15 maart 2017
Boekjaar 2016: gedeponeerd op 31 januari 2018

05-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan, zie ook § 1.1.

05-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

05-11-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

05-11-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De onderzoeken naar de boekhouding, onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen w orden voortgezet.

05-11-2018
1

De onderzoeken naar de boekhouding, onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen w orden voortgezet.

18-02-2019
2

De onderzoeken naar de boekhouding, onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen w orden voortgezet.

29-05-2019
3

De onderzoeksw erkzaamheden w orden voortgezet.

29-08-2019
4

De onderzoeksw erkzaamheden w orden voortgezet.

29-11-2019
5

De onderzoeksw erkzaamheden w orden voortgezet.

28-02-2020
6

De curator heeft de onderzoeken naar de boekhouding en eventueel kennelijk
onbehoorlijk bestuur nagenoeg afgerond. Het is voor nu niet in het belang van
de boedel om nadere w erkzaamheden te verrichten aangezien de curator
reeds een procedure aanhangig heeft gemaakt jegens de bestuurder naar
aanleiding van de onbetaald gelaten vordering van gefailleerde op grond van
een rekening-courant verhouding (zie hoofdstuk 9 van dit verslag). Na afloop
van de procedure zal de curator bezien of het opportuun is om nadere
w erkzaamheden in het kader van de diverse rechtmatigheidsaspecten te
verrichten.

28-08-2020
8

De curator heeft met de bestuurder een minnelijke regeling getroffen op
grond w aarvan de bestuurder aan de boedel binnen tw ee jaren een
totaalbedrag van € 50.000,- zal betalen (zie hoofdstukken 4 en 9 van dit
verslag). Na uitvoering van de regeling zullen partijen elkaar finale kw ijting
verlenen. Gelet daarop is het op dit moment niet in het belang van de boedel
om verdere w erkzaamheden in het kader van de diverse
rechtmatigheidsaspecten te verrichten. Deze w erkzaamheden zijn voor nu
dan ook afgerond.

26-05-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

€ 160,33

05-11-2018
1

Toelichting
ClaimsAgent: € 160,33
€ 217,80

18-02-2019
2

Toelichting
ClaimsAgent: € 217,80

Toelichting
Reeds betaald:
Voorschot salaris curator: € 7.507,34 exclusief btw

29-08-2019
4

Nog niet betaald:
Claimsagent: € 229,90
Salaris curator: p.m.
€ 232,50

28-08-2020
8

Toelichting
Claimsagent: € 229,90
Salaris curator: € 2,60 + P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 117.021,00

05-11-2018
1

€ 143.231,00

18-02-2019
2

€ 167.410,00

29-08-2019
4

€ 155.824,00

29-11-2019
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
(Nog) niet bekend.

05-11-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(Nog) niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

05-11-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

05-11-2018
1

31

18-02-2019
2

32

29-08-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 48.463,14

05-11-2018
1

€ 117.179,13

18-02-2019
2

€ 117.063,36

29-08-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

05-11-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De inventarisatie van crediteuren w ordt voortgezet.

05-11-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

De curator heeft de bestuurder betrokken in een gerechtelijke procedure.

28-08-2020
8

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

Het betreft een incassoprocedure in verband met de vordering van €
337.279,00 op de bestuurder uit hoofde van een rekening-courant verhouding.

28-08-2020
8

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

Namens de bestuurder is afgelopen w eek een conclusie van antw oord
ingediend. De zaak staat op de rol van 16 september 2020 voor een
mededeling van de rechtbank Midden-Nederland over het verdere verloop van
de procedure.

28-08-2020
8

De mondelinge behandeling staat op 30 april 2021 gepland bij de rechtbank
Midden-Nederland, locatie Utrecht.

26-02-2021
10

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden. Tijdens de zitting heeft de
curator onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris een
schikking bereikt met de bestuurder. De minnelijke regeling is in het procesverbaal vastgelegd.

26-05-2021
11

In totaal zal de bestuurder binnen tw ee jaren een bedrag van € 50.000,betalen tegen finale kw ijting. De rechter-commissaris heeft goedkeuring
verleend w aardoor de minnelijke regeling tot stand is gekomen. In de
afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder de eerste termijnbetaling op
de faillissementsrekening betaald.
De procedure is afgerond.

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

De w erkzaamheden ten behoeve van de lopende procedure w orden
voortgezet.

28-08-2020
8

De procedure loopt. Hierover volgt meer informatie in het volgende verslag.

27-11-2020
9

Op 30 april 2021 vindt de mondelinge behandeling plaats.

26-02-2021
10

De curator monitort de uitvoering van de minnelijke regeling. Hierover w ordt
vanaf het komende verslag gerapporteerd in hoofdstuk 4 van dit verslag. De
w erkzaamheden met betrekking tot de procedure zijn afgerond.

26-05-2021
11

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op de
afw ikkeling van de doorstart, de inventarisatie van debiteuren en crediteuren
en de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse
rechtmatigheidsaspecten.

05-11-2018
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op de
debiteurenincasso en de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement
en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

18-02-2019
2

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het voortzetten
van de debiteurenincasso en de onderzoeken naar de oorzaak van het
faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

29-05-2019
3

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het voortzetten
van de debiteurenincasso en de onderzoeken naar de oorzaak van het
faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

29-08-2019
4

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het voortzetten
van de debiteurenincasso en de onderzoeken naar de oorzaak van het
faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

29-11-2019
5

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het voortzetten
van de debiteurenincasso en de onderzoeken naar de oorzaak van het
faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

28-02-2020
6

De w erkzaamheden met betrekking tot de lopende procedure w orden
voortgezet.

28-08-2020
8

De w erkzaamheden met betrekking tot de lopende procedure w orden
voortgezet.

27-11-2020
9

De curator monitort de uitvoering van de minnelijke regeling door de
bestuurder. De overige w erkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. De
rechter-commissaris heeft goedkeuring verleend om de komende verslagen
om de zes maanden in te dienen. Het eerstvolgende verslag w ordt aldus op
26 november 2021 ingediend.

26-05-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

05-11-2018
1

Het faillissement kan w orden afgew ikkeld zodra de bestuurder aan alle
verplichtingen van de minnelijke regeling heeft voldaan. De
betalingstermijnen lopen in beginsel tot en met april 2023.

26-05-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
26-11-2021

26-05-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie § 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

05-11-2018
1

