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

4
12-09-2019
F.16/18/504
NL:TZ:0000080000:F001
13-11-2018

R-C
Curator

mr. Neijt
mr T.F. Quaars

Algemene gegevens
Naam onderneming
Air Hollandia B.V. (hierna: "failliet").

10-12-2018
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 68185499, statutair gevestigd te Mijdrecht en feitelijk gevestigd te
(3641 SR) Mijdrecht aan de Vermogenw eg 3.

10-12-2018
1

Activiteiten onderneming
In het handelsregister is als bedrijfsomschrijving opgenomen:
"Het verzorgen van personen- en cargovervoer door de lucht, de verkoop van
(vlieg)tickets, het verrichten van diensten als touroperator, alsmede alle
aanverw ante w erkzaamheden die van belang zijn of kunnen zijn voor de
vennootschap."

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 0,00

€ -395.998,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 1.068.797,00

10-12-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Financiële gegevens zijn niet bekend. De curator beschikt niet over de
administratie van de vennootschap.

10-12-2018
1

De curator heeft inmiddels de beschikking over de administratie van failliet.
Deze w ordt thans doorgenomen. In het volgende verslag w orden de financiële
gegevens vermeld.

11-03-2019
2

Vanw ege het korte bestaan van de vennootschap zijn geen jaarstukken
opgesteld. Uit de kolommenbalans 2017 kunnen de hiervoor vermelde
gegevens w orden afgeleid.

12-09-2019
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

10-12-2018
1

Toelichting
Volgens het handelsregister zijn bij failliet 800 w erknemers in dienst. Voor
zover de curator heeft kunnen achterhalen is het w erkelijke aantal
w erknemers 4.

Boedelsaldo
€ 0,00

10-12-2018
1

Toelichting
Tot op heden is geen actief gerealiseerd.
€ 60,93
Toelichting
Het saldo op de bankrekening van failliet is overgemaakt naar de
boedelrekening.

Verslagperiode

11-03-2019
2

Verslagperiode
van
13-11-2018

10-12-2018
1

t/m
7-12-2018
van
8-12-2018

11-03-2019
2

t/m
5-3-2019
van
6-3-2019

12-06-2019
3

t/m
6-6-2019
van
7-6-2019

12-09-2019
4

t/m
12-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 12 min

2

18 uur 18 min

3

11 uur 18 min

4

5 uur 48 min

totaal

59 uur 36 min

Toelichting bestede uren
De in de eerste verslagperiode verrichte uren zien met name op de
inventarisatie.

10-12-2018
1

In de tw eede verslagperiode is de inventarisatie voortgezet.

11-03-2019
2

In der derde verslagperiode is een aanvang gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek.

12-06-2019
3

In de vierde periode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en is gestart
met de afw ikkeling van het faillissement.

12-09-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 28 februari 2017. Enig
aandeelhouder en tevens bestuurder is de heer E.L.G. van Eeuw ijk.

10-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is failliet niet als partij betrokken in lopende procedures.

10-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
Vanw ege het ontbreken van de administratie heeft de curator hierop nog geen
zicht.

10-12-2018
1

Voor zover de curator kan overzien, zijn alle verzekeringen beëindigd.

11-03-2019
2

1.4 Huur
De bedrijfsruimte te Mijdrecht w erd door failliet gehuurd. Naar de curator heeft
vernomen, is de huurovereenkomst reeds voor datum faillissement beëindigd.
De curator zal dit nog verifiëren.

10-12-2018
1

De huurovereenkomst van failliet is reeds voor datum faillissement beëindigd.
De bedrijfsruimte is opnieuw verhuurd.

11-03-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een w erknemer van failliet. De vordering
van een andere w erknemer heeft daarbij als steunvordering gediend.

10-12-2018
1

Volgens het bestuur zijn de financiële problemen veroorzaakt doordat het
vliegtuig w aarover failliet beschikte niet kon w orden gebruikt. De hiervoor
benodigde vergunningen en certificaten w erden niet tijdig afgegeven. Ook is
op enig moment de volledige administratie van de vennootschap door de FIOD
in beslag genomen w aardoor de bedrijfsvoering feitelijk kw am stil te liggen. Als
gevolg hiervan konden het personeel en de andere crediteuren niet meer
w orden betaald.
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
In een van de volgende verslagen w orden hierop teruggekomen.
Naar de oorzaken van het faillissement w ordt onderzoek gedaan.

11-03-2019
2

Het oorzakenonderzoek w ordt uitgevoerd. Zodra het onderzoek is afgerond,
zal hiervan melding w ordt gemaakt in het verslag.

12-06-2019
3

De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
afgerond.

12-09-2019
4

Of het faillissement uitsluitend is veroorzaakt door de redenen die door het
bestuur zijn aangegeven, w aagt de curator te betw ijfelen. W aarschijnlijk
hebben hier ook andere oorzaken aan ten grondslag gelegen.
Feit is w el dat de ondernemingsactiviteiten niet konden w orden voortgezet
vanw ege de inbeslagname van de administratie door de Fiod en het beslag
dat op het door failliet te gebruiken vliegtuig w erd gelegd.
De curator acht een nader onderzoek naar de oorzaken niet opportuun. De
boedel beschikt niet over de middelen om de hieraan verbonden kosten te
voldoen. Omdat niet de verw achting bestaat dat nog actief w ordt
gerealiseerd en door de Fiod reeds een uitgebreid onderzoek is uitgevoerd,
heeft de curator het oorzakenonderzoek beëindigd.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

10-12-2018
1

Toelichting
Zoals eerder in dit verslag is vermeld, beschikt de curator niet over de
administratie van failliet. Voor zover de curator heeft kunnen achterhalen, had
failliet vier personeelsleden in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomsten zouden reeds voor de
uitspraak van het faillissement van rechtsw ege zijn geëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

10-12-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-11-2018

2

21-11-2018

1

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft van 3 van de 4 personeelsleden de gegevens kunnen
achterhalen. Hun arbeidsovereenkomsten zijn, indien en voor zover nog
vereist, opgezegd na daartoe verkregen toestemming van de rechtercommissaris.

10-12-2018
1

In de vierde verslagperiode zijn door de curator geen w erkzaamheden meer
verricht.

12-09-2019
4

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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

10-12-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Failliet zou beschikken over inventaris en bedrijfsmiddelen. Vanw ege het
ontbreken van de administratie is de curator niet bekend w aaruit deze
bestaan. De bedrijfsruimte van failliet is voor datum faillissement ontruimd.
W aar de inventaris en bedrijfsmiddelen zijn gebleven is de curator op dit
moment nog niet bekend.

10-12-2018
1

Volgens de bestuurder van failliet is de inventaris voor de uitspraak van het
faillissement extern opgeslagen. De curator onderzoekt dit nader.

11-03-2019
2

Het is de curator gebleken dat de inventaris door een verhuisbedrijf is
opgehaald en opgeslagen. Omdat de hieraan verbonden kosten niet w erden
voldaan, is door het verhuisbedrijf een procedure gestart w aarin een vonnis is
verkregen.

12-06-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

10-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal nader onderzoek doen naar de hiervoor genoemde inventaris en
bedrijfsmiddelen. Punt van aandacht is w aar deze zich thans bevinden en de
omvang en w aarde hiervan.

10-12-2018
1

Het is de curator inmiddels gebleken dat de inventaris door de deurw aarder
executoriaal is verkocht voor een bedrag van € 1.500,-. De verkoop heeft
plaatsgevonden buiten de boedel om. De curator heeft zich op het standpunt
gesteld dat de verkoopopbrengst toekomt aan de boedel, maar de
deurw aarder is een andere mening toegedaan. Gezien de lage
verkoopopbrengst zal de curator hierop geen actie meer ondernemen.

12-09-2019
4

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

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

10-12-2018
1

Toelichting andere activa
Vooralsnog zijn de curator geen andere activa bekend. Het vliegtuig w aarover
failliet de beschikking had, een Fokker 100, zou w orden gehuurd. Uiteraard zal
dit door de curator w orden geverifieerd.

10-12-2018
1

Naar het zich laat aanzien, is het hiervoor genoemde vliegtuig geen eigendom
van failliet.

11-03-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar mogelijke activa die nog te gelde kunnen w orden gemaakt.

10-12-2018
1

Er zijn geen andere activa bekend die nog te gelde kunnen w orden gemaakt.
Aldus kan geen actief meer w orden gerealiseerd.

12-09-2019
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet bekend.
totaal

Toelichting debiteuren
Niet bekend vanw ege het ontbreken van de administratie.

10-12-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

10-12-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn nog geen vorderingen bekend.

5.2 Leasecontracten

10-12-2018
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend is hiervan geen sprake.

10-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet bekend.

10-12-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Idem.

10-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hierop is geen beroep gedaan.

10-12-2018
1

5.6 Retentierechten
Idem.

10-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
Idem.

10-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

10-12-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

10-12-2018
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

10-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Idem.

10-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Idem

10-12-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

10-12-2018
1

6.5 Verantwoording
Idem.

10-12-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

10-12-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

10-12-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

10-12-2018
1

Zodra de curator de administratie heeft ontvangen, w ordt deze gecontroleerd
en kan w orden bezien of aan de boekhoudplicht is voldaan.

10-12-2018
1

De curator heeft de administratie van failliet inmiddels ontvangen. Deze lijkt op
orde zodat aan de boekhoudplicht w ordt voldaan. De administratie w ordt nog
door de curator onderzocht.

11-03-2019
2

De curator heeft de administratie doorgenomen. Hieruit zijn geen
onregelmatigheden naar voren gekomen.

12-09-2019
4

Hierbij dient w el te w orden opgemerkt dat slechts een beperkt onderzoek is
verricht. Vanw ege het ontbreken van enig boedelactief heeft de curator geen
infoscan uit laten voeren door een derde. Ook kan de vraag w orden gesteld
of een dergelijk onderzoek toegevoegde w aarde heeft gezien het
uitgebreide onderzoek van de Fiod.
De curator sluit niet uit dat sprake is van paulianeus handelen en/of
bestuurdersaansprakelijkheid. Om dit vast te stellen is echter nader
onderzoek vereist. Zoals gezegd ontbreken hiervoor de middelen. Ook
dienen deze kosten te kunnen w orden verantw oord. Vooralsnog zijn uit het
eigen onderzoek van de curator geen concrete aanw ijzingen naar voren
gekomen die nader onderzoek rechtvaardigen.

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing, de vennootschap is eerst in 2017 opgericht.

10-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Idem.

10-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

10-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

10-12-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

10-12-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zodra de administratie is ontvangen, zal het rechtmatigheidsonderzoek
w orden uitgevoerd.

10-12-2018
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. In
de komende verslagperiode zal dit w orden voortgezet.

11-03-2019
2

De curator streeft ernaar om in de volgende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. In dat geval zal ik het volgende
openbare verslag op de uitkomsten hiervan w orden teruggekomen.

12-06-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overlegd met de FIOD over de
afgifte van de administratie. In de komende verslagperiode(n) zal het
rechtmatigheidsonderzoek w orden uitgevoerd.

10-12-2018
1

De nog te verrichten w erkzaamheden zien op de voortzetting en afronding van
het rechtmatigheidsonderzoek.

12-06-2019
3

Zoals hiervoor is vermeld heeft de curator zijn w erkzaamheden beëindigd.

12-09-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen zien op het salaris curator en de verschotten alsmede
de vordering van UW V uit hoofde van de loongarantieregeling.
€ 21,18

10-12-2018
1

11-03-2019
2

Toelichting
Door ClaimsAgent is een vordering van € 21,18. Deze ziet op het gebruik van
het programma w aarmee de crediteuren hun vordering online kunnen
aanmelden.
€ 24,20
Toelichting
De vordering van ClaimsAgent bedraagt thans € 24,20.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-09-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Door de fiscus is nog geen vordering aangemeld.
€ 365,00

10-12-2018
1

11-03-2019
2

Toelichting
Door de fiscus is een vordering van € 365,- aangemeld.
€ 242.215,00

12-06-2019
3

Toelichting
Door de fiscus is een vordering aangemeld van in totaal € 242.215.
€ 242.214,00

12-09-2019
4

Toelichting
De vordering van de fiscus bedraagt in totaal € 242.241,-.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Ook UW V heeft nog geen vordering aangemeld.
€ 0,00

10-12-2018
1

11-03-2019
2

Toelichting
UW V heeft nog geen vordering aangemeld.
€ 23.868,52

12-09-2019
4

Toelichting
Door UW V is een vordering aangemeld van in totaal € 23.868,52.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Buiten de aanvrager van het faillissement zijn geen andere preferente
crediteuren bekend.
€ 36.239,00

10-12-2018
1

11-03-2019
2

Toelichting
Door een tw eetal voormalig w erknemers is een vordering van in totaal €
36.239,- aangemeld terzake achterstallig llon.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Onbekend. Omdat de curator thans niet beschikt over de administratie, zijn de
crediteuren nog niet aangeschreven met het verzoek hun vordering ter
verificatie in te dienen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

10-12-2018
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Onbekend.
€ 9.064,72

10-12-2018
1

11-03-2019
2

Toelichting
Tot op heden hebben vier crediteuren een vordering aangemeld.
€ 9.442,36

12-09-2019
4

Toelichting
Per datum verslag hebben een vijftal crediteuren een vordering ingediend.
Een aantal crediteuren heeft geen vordering aangemeld, hoew el zij hierom
w el zijn verzocht door de curator.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

10-12-2018
1

Naar de huidige stand van de boedel zal het faillissement w orden opgeheven
w egens gebrek aan baten.

12-06-2019
3

Tot op heden is slechts een minimaal actief gerealiseerd. Omdat zelfs de
boedelkosten niet kunnen w orden voldaan, zal de curator de rechtercommissaris verzoeken om het faillissement bij de rechtbank voor te dragen
voor opheffing ex artikel 16 Fw .

12-09-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Zodra de administratie is ontvangen, zullen alle crediteuren w orden
aangeschreven.

10-12-2018
1

Alle bekende crediteuren zijn door de curator aangeschreven. Slechts enkele
crediteuren hebben een vordering ingediend.

12-06-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10-12-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal een aanvang w orden gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek. De FIOD heeft de curator inmiddels laten w eten dat
de bij failliet in beslag genomen administratie zal w orden afgegeven.

10-12-2018
1

In de komende verslagperiode w ordt het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet. Ook zal de curator trachten te achterhalen w aar de inventaris zich
thans bevindt.

11-03-2019
2

In de komende verslagperiode w ordt het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet en, indien mogelijk, afgerond. Verder zal de curator achterhalen of
de inventaris nog te gelde kan w orden gemaakt.

12-06-2019
3

Zoals eerder in dit verslag is vermeld, kan het faillissement w orden
beëindigd. Inmiddels zijn alle w erkzaamheden verricht. Omdat niet de
verw achting bestaat dat nog actief kan w orden gerealiseerd en de kosten
verbonden aan een voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek niet
kunnen w orden voldaan en verantw oord, heeft het geen zin om het
faillissement aan te houden.

12-09-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-12-2018
1

Indien uit het rechtmatigheidsonderzoek geen bijzonderheden naar voren
komen, dan kan het faillissement w orden beëindigd.

12-06-2019
3

Het faillissement zal op korte termijn w orden voorgedragen voor opheffing.

12-09-2019
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen met name zijn gericht
op de inventarisatie en de uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek.

10-12-2018
1

Zie hiervoor

11-03-2019
2

Er hoeven geen w erkzaamheden meer te w orden verricht. Dit verslag heeft
te gelden als eindverslag.

12-09-2019
4

Bijlagen
Bijlagen

