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

7
12-09-2019
F.16/18/54
NL:TZ:0000026372:F001
06-02-2018

R-C
Curator

mr. C.P. Lunter
mr T.F. Quaars

Algemene gegevens
Naam onderneming
Boemerang DM B.V. (hierna ook: "failliet")

06-06-2018
2

Gegevens onderneming
Boemerang DM B.V. (KvK 54152682)
statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1329 AE) Almere aan de
Koningsbeltw eg 51.

06-06-2018
2

Activiteiten onderneming
In het handelsregister is als bedrijfsomschrijving vermeld:
"Het geven van advies en begeleiding op het gebied va marketing en
communicatie, w aarbij de nadruk ligt op de ontw ikkeling van direct mail en
volledige marketingcampagnes. Het verzorgen van postale verzendingen, het
ontplooien van productie activiteiten, DTP w erkzaamheden, fulfilment en
dataservice."
SBI-code: 7320 - Markt- en opinieonderzoekbureaus.

Financiële gegevens

06-06-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 2.186.933,00

€ -255.648,00

€ 417.424,00

2015

€ 1.918.149,00

€ 14.456,00

€ 453.654,00

2014

€ 1.719.770,00

€ 59.303,00

€ 332.083,00

Toelichting financiële gegevens
-

06-06-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
11
Toelichting
-

Boedelsaldo

06-06-2018
2

Boedelsaldo
€ 50.412,44

06-06-2018
2

Toelichting
Het hiervoor genoemde bedrag is exclusief het tegoed op de bankrekeningen
die door failliet w orden aangehouden bij ING Bank. Het tegoed ad € 20.847,76
dient nog aan de boedel te w orden uitbetaald.
€ 50.417,90

06-09-2018
3

Toelichting
Voor de samenstelling van het boedelsaldo w ordt verw ezen naar het financieel
verslag. In de afgelopen verslagperiode is nog een klein bedrag aan rente
bijgeschreven.
€ 50.421,66

10-12-2018
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een klein bedrag aan rente bijgeschreven op
de boedelrekening. Hiervoor w ordt verw ezen naar het financieel verslag.
Het tegoed op de bankrekeningen die door failliet bij ING Bank w orden
aangehouden van in totaal € 20.781,94 is niet in het hiervoor genoemde
bedrag begrepen. Het tegoed dient nog op de boedelrekening te w orden
bijgeschreven.
€ 46.993,16

11-03-2019
5

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het financieel verslag. Hierin is vermeld w elke mutaties in
de afgelopen verslagperiode hebben plaatsgevonden.
€ 46.996,72

12-06-2019
6

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het financieel verslag. Hierin is vermeld w elke mutaties in
de afgelopen verslagperiode hebben plaatsgevonden.
€ 67.685,28
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het tegoed van de door failliet bij ING Bank
aangehouden bankrekeningen op de boedelrekening bijgeschreven. Voor de
overige mutaties w ordt verw ezen naar het financieel verslag.

Verslagperiode

12-09-2019
7

Verslagperiode
van
6-3-2018

06-06-2018
2

t/m
4-6-2018
van
6-9-2018

10-12-2018
4

t/m
6-12-2018
van
7-12-2018

11-03-2019
5

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

12-06-2019
6

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

12-09-2019
7

t/m
12-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

34 uur 42 min

3

23 uur 12 min

4

28 uur 42 min

5

3 uur 24 min

6

3 uur 30 min

7

5 uur 24 min

totaal

98 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de tw eede verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.
Verder is de curator een procedure gestart tegen de pretense pandhouder.
Verderop in dit verslag w ordt nader op deze procedure ingegaan.

06-06-2018
2

In de afgelopen verslagperiode zijn 23,2 uren in het faillissement gew erkt.
Sinds de uitspraak van het faillissement zijn 125,5 uren aan het faillissement
besteed.

06-09-2018
3

In de afgelopen verslagperiode zijn 28,7 uren in het faillissement gew erkt.
Sinds de uitspraak zijn 154,2 uren aan het faillissement besteed.

10-12-2018
4

In de afgelopen verslagperiode zijn 3,4 uren in het faillissement gew erkt. Sinds
de uitspraak zijn 158,8 uren aan het faillissement besteed.

11-03-2019
5

In de afgelopen verslagperiode zijn 3,5 uren in het faillissement gew erkt. Sinds
de uitspraak zijn 162,3 uren aan het faillissement besteed.

12-06-2019
6

In de afgelopen verslagperiode zijn 5,4 uren in het faillissement gew erkt. Van
datum faillissement zijn 166,5 uren aan het faillissement besteed.

12-09-2019
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Boemerang DM B.V. is opgericht bij akte d.d. 29 december 2011. Enig
aandeelhouder en tevens bestuurder van de vennootschap is Marrone Beheer
B.V. De heer R.J. de Bruin is enig aandeelhouder en tevens bestuurder van
laatstgenoemde vennootschap en daarmee middellijk bestuurder van failliet.

06-06-2018
2

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

06-06-2018
2

1.3 Verzekeringen
Alle gebruikelijke verzekeringen zijn door failliet afgesloten. In verband met de
tijdelijke voortzetting van een gedeelte van het bedrijf van failliet zijn de
verzekeringen niet direct opgezegd. Omdat de bedrijfsactiviteiten inmiddels
zijn beëindigd is dit nu w el gebeurd.

1.4 Huur

06-06-2018
2

1.4 Huur
De bedrijfsruimte aan de Koningsbeltw eg 51 te Almere w erd door failliet
gehuurd. De huurovereenkomst is door de curator opgezegd bij brief d.d. 13
februari 2018 na daarvoor verkregen toestemming van de rechter-commissaris.

06-06-2018
2

In overleg met de verhuurder heeft de middellijk bestuurder van failliet zorg
gedragen voor de ontruiming en het bezemschoon opleveren van het
gehuurde.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur is het faillissement veroorzaakt door het w egvallen van
ene groot gedeelte van de omzet als gevolg van het vertrek van drie van de
grootste opdrachtgevers. De curator zal dit nader onderzoeken.

06-06-2018
2

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is nog niet afgerond.

06-09-2018
3

Naar de oorzaken van het faillissement w ordt nog onderzoek gedaan. In een
van de volgende verslagen w ordt hierop teruggekomen.

10-12-2018
4

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is inmiddels afgerond.

12-09-2019
7

Zoals in het eerste verslag is vermeld, stelt het bestuur dat het faillissement
is veroorzaakt door het vertrek van de drie grootste opdrachtgevers.
Hierdoor zou een groot gedeelte van de omzet zijn w eggevallen.
De curator heeft het voorgaande geverifieerd en acht het aannemelijk dat
het faillissement hierdoor is veroorzaakt. De curator heeft geen aanw ijzingen
gevonden die erop duiden dat aan het faillissement andere feiten ten
grondslag liggen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

06-06-2018
2

Toelichting
-

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11
Toelichting
-

2.3 Ontslagaanzegging

06-06-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

13-2-2018

11

Zie hierna.

totaal

11

2.4 Werkzaamheden personeel
De arbeidsovereenkomsten met het personeel zijn opgezegd bij brief d.d. 13
februari 2018. Hiervoor is door de rechter-commissaris een machtiging
afgegeven aan de curator.

06-06-2018
2

Direct na de uitspraak van het faillissement heeft de curator contact gelegd
met UW V. Omdat er sprake w as van een aanzienlijke betalingsachterstand,
w as het zaak dat de intake in het kader van de loongarantieregeling zo
spoedig mogelijk zou plaatsvinden. Dit is gebeurd op 15 februari 2018. In
verband hiermee is door de curator alle benodigde informatie verzameld en
afgegeven aan UW V. Verder is het personeel aangeschreven en heeft de
curator de vragen beantw oord van de w erknemers die hierover telefonisch
contact met hem hebben opgenomen.
In de afgelopen verslagperiode zijn geen w erkzaamheden meer verricht.

06-09-2018
3

De curator heeft aanw ijzingen dat kort voor of na datum faillissement een stille
doorstart heeft plaatsgevonden. Dit w ordt thans onderzocht. Mogelijk kan
sprake zijn van overgang van onderneming als de doorstart reeds voor datum
faillissement heeft plaatsgevonden.

10-12-2018
4

Het onderzoek naar de stille doorstart loopt nog.

11-03-2019
5

De curator heeft het onderzoek naar de stille doorstart beëindigd. Hoew el
hiervoor zeker aanw ijzingen zijn, acht de curator verdere actie op dit punt
thans niet opportuun.

12-09-2019
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Idem.

06-06-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Idem.

06-06-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris en bedrijfsmiddelen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bij failliet is een inventaris aangetroffen bestaande uit kantoormeubilair,
stellingen, computers, etc. Verder is een machinepark aanw ezig, hetgeen
echter grotendeels in eigendom toebehoort aan derden.

06-06-2018
2

Gezien de beperkte omvang, de ouderdom en de staat van de bedrijfsmiddelen
die eigendom zijn van failliet, heeft de curator geen taxatie laten uitvoeren. De
hieraan verbonden kosten staan w aarschijnlijk niet in verhouding tot de
verkoopopbrengst.
Zow el de bedrijfsmiddelen als de debiteurenvorderingen zijn verpand aan
Marrone Beheer B.V. Het pandrecht w ordt echter door de curator betw ist.
Omdat de verpanding door de curator is vernietigd, w aarover verderop in dit
verslag meer, is een boedelbijdrage niet aan de orde.
De hiervoor genoemde bedrijfsmiddelen zijn nog niet verkocht. De curator is
hiertoe nog niet overgegaan, omdat door Marrone Beheer B.V. hierop een
pandrecht claimt. In de door de curator gestarte procedure is door Marrone
Beheer B.V. een reconventionele vordering ingediend, inhoudende dat de
curator w ordt verboden om tot verkoop van de activa over te gaan.

06-09-2018
3

Hoew el een dergelijk verbod gezien het fiscaal voorrecht feitelijk geen doel
dient, heeft de curator voor w at betreft de verkoop pas op de plaats gemaakt.
Bovendien bevinden de bedrijfsmiddelen zich bij Marrone Beheer B.V. althans
middellijk bestuurder De Bruin.
Ongew ijzigd. De curator heeft op dit punt nog geen actie ondernomen in
verband met de lopende procedure tegen het bestuur.

11-03-2019
5

Inmiddels is door de rechtbank uitspraak gedaan in de door de curator
gestarte procedure. Verderop in dit verslag zal hierop w orden ingegaan.

12-09-2019
7

Kort gezegd heeft de rechtbank geoordeeld dat het pandrecht rechtsgeldig
door de curator is vernietigd. Dit brengt mee dat voornoemde inventaris kan
w orden verkocht. Gezien de vermoedelijk zeer lage opbrengst zal de curator
hiertoe echter niet overgaan. De kosten die aan de verkoop zijn verbonden
(ophalen, opslag en verkoop) bedragen w aarschijnlijk meer dan de
verkoopopbrengst.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zoals hiervoor is vermeld, is het stil pandrecht dat op de bedrijfsmiddelen is
gevestigd door de curator vernietigd. Indien en voor zover later mocht komen
vast te staan dat w el een rechtsgeldig pandrecht is gevestigd, zal de curator
de verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen opeisen ten behoeve van de
fiscus op grond van het fiscaal voorrecht.

06-06-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft onderzoek gedaan naar de eigendom van de bedrijfsmiddelen
alsook naar het hierop gevestigde pandrecht.

06-06-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Papier, enveloppen en drukw erk
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Bij failliet is een beperkte voorraad papier en enveloppen aangetroffen.
Vanw ege de beperkte omvang van de voorraad is de w aarde hiervan minimaal.
Ook w ordt ten aanzien hiervan een pandrecht gepretendeerd.

06-06-2018
2

Verder w ordt door failliet voor derden een voorraad aangehouden. Het betreft
hier producten van derden die door failliet op afroep w orden verzonden
(fulfilment).
Van onderhanden w erk, dat w il zeggen reeds uitgevoerde maar nog niet
gefactureerde w erkzaamheden, is geen sprake. Per datum faillissement zijn
alle w erkzaamheden gefactureerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de nog aanw ezige voorraden geïnventariseerd. Verder heeft
overleg plaatsgevonden met de betreffende bedrijven over het ophalen van de
voorraad die door hen in het kader van de fulfilmentactiviteiten bij failliet w erd
aangehouden.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill en banktegoeden
totaal

Toelichting andere activa

06-06-2018
2

Toelichting andere activa
Er is sprake van goodw ill in de vorm van een klantenbestand. Tot een verkoop
hiervan is het echter niet gekomen. De curator heeft de activa van failliet niet
als geheel kunnen verkopen, omdat Marrone Beheer B.V. een pandrecht hierop
stelt te hebben gevestigd. Het bleek niet mogelijk de goodw ill separaat te
verkopen.

06-06-2018
2

Verder w orden door failliet een drietal rekeningen aangehouden bij ING Bank.
Het totale tegoed ad € 20.847,76 dient nog te w orden overgemaakt naar de
boedel. Het bedrag bestaat vrijw el geheel uit betalingen die van debiteuren
zijn ontvangen.
Het tegoed op de bankrekeningen van failliet is door ING Bank nog niet aan de
boedel overgemaakt.

06-09-2018
3

Ongew ijzigd.

11-03-2019
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Alle activa zijn door de curator geïnventariseerd. Verder is bekenen of een
taxatie diende plaats te vinden en is contact opgenomen met mogelijke
gegadigden.

06-06-2018
2

In verband met de lopende procedure zijn voor w at betreft de activa geen
(verkoop)w erkzaamheden meer verricht.

10-12-2018
4

Ook in de afgelopen verslagperiode zijn geen w erkzaamheden verricht. Door
de rechtbank is nog geen vonnis gew ezen in de procedure.

12-06-2019
6

Inmiddels is vonnis gew ezen in de procedure. Verderop in dit verslag zal
hierop w orden ingegaan.

12-09-2019
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre faillissement en boedeldebiteuren

€ 81.308,83

€ 70.138,04

totaal

€ 81.308,83

€ 70.138,04

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens het debiteurenoverzicht dat bij de eigen aangifte is ingediend stond
een bedrag open van in totaal € 150.390,53.

06-06-2018
2

Het is de curator gebleken dat veel van de op het overzicht vermelde
debiteuren hun vordering reeds hadden voldaan. Ook zijn meerdere
vorderingen voldaan in de periode na indiening van de eigen aangifte tot aan
de uitspraak van het faillissement.
Naar het zich laat aanzien bedragen de openstaande vorderingen per datum
faillissement (6 februari 2018) in totaal € 62.502,70. Hiervan is een bedrag van
€ 56.500,43 geïncasseerd. Een bedrag van € 4.196,80 is door debiteuren
terecht verrekend en een bedrag van € 1.805,47 staat thans nog open.
Gedurende de boedelperiode zijn de bedrijfsactiviteiten gedeeltelijk
voortgezet. Hiervoor zijn facturen verstuurd voor een bedrag van € 18.806,13.
Hiervan is een bedrag van € 13.637,61 geïncasseerd. Met een van de
debiteuren is een betalingsregeling getroffen w aarbij kw ijting is verleend voor
een bedrag van € 5.168,52.
In de afgelopen verslagperiode zijn geen bedragen meer geïncasseerd.

06-09-2018
3

In de afgelopen verslagperiode zijn geen betalingen meer ontvangen.

10-12-2018
4

In de afgelopen verslagperiode zijn geen betalingen meer ontvangen.
W aarschijnlijk kunnen de nog openstaande vorderingen niet meer w orden
geïncasseerd.

11-03-2019
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteurenportefeuille en de voor datum faillissement ontvangen betalingen
zijn door de curator doorgenomen. Verder zijn alle debiteuren aangeschreven
en zijn de verschuldigde bedragen geïncasseerd. Met een aantal debiteuren is
overlegd gevoerd over de te verrekenen bedragen.

06-06-2018
2

Door de curator zijn geen w erkzaamheden meer verricht. Zoals in het vijfde
verslag is vermeld, kunnen de thans nog openstaande bedragen niet meer
w orden geïncasseerd. Om deze reden w ordt dit hoofdstuk afgesloten.

12-09-2019
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Door failliet w orden een drietal (spaar)rekeningen aangehouden bij ING Bank.
Volgens opgaaf van de bank bedraagt het tegoed per datum faillissement €
2.163,88.

06-06-2018
2

Door ING Bank is geen financiering verstrekt aan failliet en zijn geen
zekerheden bedongen.
Het tegoed op de rekeningen bij ING Bank bedraagt thans € 20.847,76 en
dient nog aan de boedel te w orden uitbetaald.

5.2 Leasecontracten
Door failliet w erden een tw eetal auto's geleased. De curator heeft hierover
contact opgenomen met de leasemaatschappij. De auto's zijn door berijders
afgeleverd bij de door de leasemaatschappij aangew ezen inleverpunten.

06-06-2018
2

Daarnaast w erd een deel van het machinepark door failliet geleased. De
curator heeft alle apparatuur geïnventariseerd en hierover contact opgenomen
met de leasemaatschappijen. Inmiddels is alle apparatuur met medew erking
van de middellijk bestuurder van failliet aan de leasemaatschappijen
afgegeven.

5.3 Beschrijving zekerheden
Door Marrone Beheer B.V. (hierna: "Marrone") is een stil pandrecht gevestigd
op de volledige bedrijfsuitrusting van failliet, w aaronder de goodw ill, inventaris,
bedrijfsmiddelen, voorraden en debiteurenvorderingen. Het pandrecht is
gevestigd bij notariële akte d.d. 26 februari 2018.

06-06-2018
2

Omdat het pandrecht slechts enkele dagen voor (de eigen aangifte van) het
faillissement is gevestigd, heeft de curator dit betw ist althans zich op het
standpunt gesteld dat de verpanding heeft te gelden als paulianeus. Omdat
Marrone zich hierbij niet heeft neergelegd, heeft de curator bij brief d.d. 21
februari 2018 de verpanding vernietigd met een beroep op artikel 42 althans
artikel 47 Fw .

5.4 Separatistenpositie
Pandrecht (vernietigd).

06-06-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door een aantal crediteuren is een rechtsgeldig beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud. De betreffende crediteuren zijn in de gelegenheid
gesteld om hun eigendommen op te halen bij failliet.

06-06-2018
2

5.6 Retentierechten
Hierop is geen beroep gedaan.

06-06-2018
2

5.7 Reclamerechten
Idem.

06-06-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

06-06-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft hiervoor genoemde verpanding onderzocht en hierover
overleg gevoerd met de pandgever en pandnemer. Vervolgens is het
pandrecht vernietigd. Verder zijn de gestelde eigendomsvoorbehouden
onderzocht en is met de betreffende crediteuren een afspraak gemaakt voor
het ophalen van hun eigendommen.

06-06-2018
2

Gezien het vonnis van de rechtbank heeft de curator ING Bank verzocht om
de tegoeden op de door failliet aangehouden rekeningen uit te betalen aan
de boedel. Inmiddels is een bedrag van € 20.685,- op de boedelrekening
bijgeschreven.

12-09-2019
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gedurende de periode vanaf datum faillissement (6 februari) tot en met 16
februari 2018 is het bedrijf van failliet gedeeltelijk voorgezet. Dit is gebeurd om
de lopende opdrachten af te w ikkelen en een eventuele doorstart mogelijk te
maken.

06-06-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Gedurende de periode van voortzetting is een omzet gerealiseerd van ca. €
18.806,13. Hiervan is een bedrag van € 13.637,61 door de boedel ontvangen.

06-06-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Door de curator zijn afspraken gemaakt met het bestuur over de voortzetting
van het bedrijf. Verder heeft de curator erop toegezien dat de w erkzaamheden
goed zijn verlopen.

06-06-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht en in het
kader hiervan contact opgenomen met diverse partijen. Ook is hierover
gesproken met het bestuur van failliet.

06-06-2018
2

6.5 Verantwoording
Doordat Marrone de vernietiging van het pandrecht door de curator niet heeft
erkend, kan geen doorstart w orden gerealiseerd dan w el tot verkoop van de
activa w orden overgegaan. In verband hiermee heeft de curator besloten om
een procedure tegen Marrone te entameren w aarin de rechtbank w ordt
verzocht om de verpanding te vernietigen, indien en voor zover nog vereist.

06-06-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 0,00

06-06-2018
2

Toelichting
Zie hiervoor.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

06-06-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor.

06-06-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is door de curator opgevraagd en w ordt thans gecontroleerd.
De administratie lijkt op orde in w elk geval aan de boekhoudplicht w ordt
voldaan.

06-06-2018
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator opdracht verstrekt aan
Nederpel, De Block & Partners voor het uitvoeren een infoscan van de
administratie. De onderzoeksrapportage is inmiddels door de curator
ontvangen. Na bestudering van de rapportage w orden eventuele vraagpunten
voorgelegd aan het bestuur.

10-12-2018
4

In de afgelopen verslagperiode zijn de vraagpunten die uit de infoscan naar
voren zijn gekomen aan het bestuur voorgelegd. De curator is thans in
afw achting van de beantw oording hiervan.

11-03-2019
5

De administratie van failliet is op orde zodat aan de boekhoudplicht is
voldoen. Verder zijn uit de infoscan van de administratie die de curator uit
heeft laten voeren geen bijzonderheden althans onregelmatigheden naar
voren gekomen.

12-09-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 31 januari 2018
2015: 28 november 2016
2014: 29 oktober 2015

06-06-2018
2

De jaarrekeningen 2014 en 2015 zijn tijdig gedeponeerd. Voor de jaarrekening
2016 geldt dit echter niet.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing (samenstellingsverklaring).

06-06-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

06-06-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

06-06-2018
2

Toelichting
Zoals hiervoor is vermeld, is de jaarrekening 2016 niet tijdig gedeponeerd.
Aldus heeft het bestuur niet voldaan aan het bepaalde in artikel 2:394 BW . Op
grond van artikel 2:248 lid 2 BW heeft het bestuur zijn taak onbehoorlijk
vervuld en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement.
In de komende verslagperioden zal de curator onderzoeken of er nog meer
gronden zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid.
Ja

06-09-2018
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.
Dit is nog niet afgerond. Zodra de uitkomsten bekend zijn, zal hiervan melding
w orden gemaakt in het verslag.
Ja
Toelichting
Zoals in het tw eede verslag is vermeld, is de jaarrekening 2016 niet tijdig
gedeponeerd. Een verklaring hiervoor is niet door het bestuur gegeven.
Afgezien van het niet voldoen aan de publicatieplicht, zijn er geen verw ijten
te maken die ertoe leiden dat het bestuur aansprakelijk is voor het
faillissementstekort.

7.6 Paulianeus handelen

12-09-2019
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7.6 Paulianeus handelen
Ja

06-06-2018
2

Toelichting
Zoals hiervoor is vermeld, zijn de activa kort voor de uitspraak van het
faillissement verpand. De curator heeft het pandrecht vernietigd met een
beroep op de faillissementspauliana van artikel 42 althans artikel 47 Fw .
Ja

10-12-2018
4

Toelichting
Zoals hiervoor in het verslag is vermeld, heeft mogelijk kort voor of na datum
faillissement een stille doorstart plaatsgevonden. Of hiervan inderdaad sprake
is, w ordt thans door de curator onderzocht. In het bevestigende geval zal de
doorstarter door de curator w orden aangesproken.

Toelichting
In onderzoek.
Ja

11-03-2019
5

12-09-2019
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Toelichting
Verderop in dit verslag zal w orden ingegaan op de uitspraak van de
rechtbank in de door de curator tegen het bestuur gestarte procedure.
Hieruit volgt dat het bestuur paulianeus heeft gehandeld door kort voor
datum faillissement alle activa van failliet aan zichzelf te verpanden.
Verder heeft de curator sterke aanw ijzingen dat kort voor of na datum
faillissement een stille doorstart heeft plaatsgevonden. Omdat voor een
procedure meer bew ijs nodig is, acht de curator het vooralsnog niet
opportuun om hiertoe over te gaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

06-06-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie gecontroleerd en alle stukken met betrekking
tot de verpanding van de activa doorgenomen.

06-06-2018
2

De curator streeft er naar om in de volgende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

06-09-2018
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De verrichte w erkzaamheden zien op het onderzoek naar de stille doorstart.

10-12-2018
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In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

12-09-2019
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Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat sprake is van paulianeus
handelen. Hierop is door de curator actie ondernomen. Dit heeft ertoe geleid
dat de activa w eer terug in de boedel zijn gevloeid.
Daarnaast is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid, omdat de
jaarrekening 2016 te laat is gedeponeerd. Omdat voor de
bestuurdersaansprakelijkheid geen andere gronden zijn gevonden althans
hiervoor niet voldoende aanw ijzingen zijn, is het bestuur niet aansprakelijk
gesteld voor het faillissementstekort door de curator.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 36.367,97

06-06-2018
2

Toelichting
Door de verhuurder is een vordering van € 36.334,23 aangemeld voor de over
de opzegtermijn verschuldigde huur. Ook is een vordering aangemeld door
ClaimsAgents B.V. voor gebruik van het programma w aarmee de crediteuren
hun vordering ter verificatie kunnen indienen.
De overige boedelschulden zien op de vordering van UW V uit hoofde van de
loongarantieregeling alsmede het salaris van de curator en de verschotten.

Toelichting
Door UW V is nog geen vordering aangemeld uit hoofde van de
loongarantieregeling.
€ 36.409,86
Toelichting
Door ClaimsAgent is een boedelvordering aangemeld van € 75,63. Deze ziet op
het gebruik van het programma w aarmee de crediteuren hun vordering online
kunnen aanmelden.
Daarnaast is door de verhuurder een vordering aangemeld van € 36.334,24
voor de na datum faillissement verschuldigde huurtermijnen.
UW V heeft haar vordering uit hoofde van de loongarantieregeling nog niet

10-12-2018
4

11-03-2019
5

aangemeld.
€ 110.103,88

12-06-2019
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Toelichting
Door UW V is een boedelvordering aangemeld van € 73.694,02. De overige
boedelschulden zijn ongew ijzigd. Daarmee komt het totaal aan boedelschulden
op een bedrag van € 110.103,88. Het salaris curator en de verschotten zijn
hierin nog niet begrepen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 109.339,00

06-06-2018
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Toelichting
Door de fiscus is een vordering aangemeld van i totaal € 109.339.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

06-06-2018
2

Toelichting
Door UW V is nog geen vordering aangemeld.
€ 74.996,68

12-06-2019
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Toelichting
Door UW V is een preferente vordering aangemeld van € 74.996,68.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

06-06-2018
2

Toelichting
Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
72
Toelichting
Volgens de administratie van failliet is sprake van ca. 72 concurrente
crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

06-06-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 366.239,70

06-06-2018
2

Toelichting
Tot op heden hebben 27 crediteuren een bedrag van in totaal € 366.239,70
aan concurrente schuldvorderingen ter verificatie ingediend.
€ 427.602,37

06-09-2018
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Toelichting
Inmiddels hebben 30 crediteuren een bedrag van in totaal € 427.602,37 aan
concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.
€ 430.499,99

10-12-2018
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Toelichting
Tot op heden hebben 33 crediteuren een bedrag van in totaal € 430.499,99
aan concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

06-06-2018
2

Met het huidige actief kunnen de boedelschulden slechts ten dele w orden
voldaan. Vooralsnog bestaat niet de verw achting dat nog actief kan w orden
gerealiseerd. Dit brengt mee dat het faillissement ez artikel 16 Fw zal w orden
opgeheven w egens de toestand van de boedel.

12-09-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De w erkzaamheden zien op de verificatie van de schuldvorderingen.

06-06-2018
2

In de afgelopen verslagperiode zijn geen vorderingen meer aangemeld. De
hiervoor vermelde bedragen zijn dus niet gew ijzigd.

12-09-2019
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is een procedure gestart tegen Marrone Beheer B.V. en de heer R.J.
de Bruin. De rechter-commissaris heeft hiervoor toestemming verleend.

9.2 Aard procedures

06-06-2018
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9.2 Aard procedures
Zoals eerder in dit verslag is vermeld zijn de activa van failliet kort voor de
eigen aangifte van het faillissement aan Marrone verpand. De curator heeft de
verpanding vernietigd met een beroep op de faillissementspauliana. Omdat
Marrone de vernietiging niet heeft erkend, is de curator een procedure gestart
w aarin de rechtbank w ordt verzocht om de verpanding te vernietigen indien en
voor zover nog vereist en het bestuur te veroordelen om de door de boedel
geleden schade te vergoeden.

9.3 Stand procedures

06-06-2018
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9.3 Stand procedures
De procedure staat voor antw oord aan de zijde van Maronne en De Bruin.
Uiterlijk 11 juni dient het verw eerschrift te w orden ingediend.

06-06-2018
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Inmiddels is door de rechtbank een comparitie bepaald. Deze vindt plaats op
de rechtbank te Lelystad op 27 november 2018.

06-09-2018
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In de procedure is door Marrone Beheer B.V. een tegenvordering ingesteld.
Kort gezegd w ordt de rechtbank verzocht de curator te verbieden tot verkoop
van de activa en incasso van de debiteuren over te gaan. De curator heeft
hiertegen verw eer gevoerd.
Op 27 november 2018 heeft een comparitie plaatsgevonden in de procedure.
Tijdens de comparitie is gesproken over een eventuele schikking. Evenw el
hebben partijen hierover geen overeenstemming bereikt. Daarop heeft de
rechtbank vonnis bepaald. Op 16 januari 2019 zal uitspraak w orden gedaan.

10-12-2018
4

Tot op heden is nog geen vonnis gew ezen door de rechtbank. Aanvankelijk
zou op 16 januari 2019 vonnis w orden gew ezen en later op 27 februari 2019.
Een nieuw e datum is nog niet bekend.

11-03-2019
5

Behoudens uitstel zal op 26 juni 2019 door de rechtbank vonnis w orden
gew ezen.

12-06-2019
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In de afgelopen verslagperiode is door de Rechtbank Midden-Nederlans,
locatie Lelystad, vonnis gew ezen in de door de curator tegen het bestuur
gestarte procedure.

12-09-2019
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De rechtbank heeft de curator in het gelijk gesteld voor w at betreft de
paulianeuze verpanding van de activa van failliet. Zij heeft voor recht
verklaard dat de verpanding door de curator rechtsgeldig is vernietigd. Dit
brengt mee dat de activa w eer terug in de boedel zijn gevloeid en de curator
kan uitw innen.
Als gevolg van de verpanding kon door de curator geen doorstart w orden
gerealiseerd, althans kon de goodw ill en de beperkte inventaris niet w orden
gekocht. De vordering van de curator om het bestuur te veroordelen om de
schade van € 8.500,- die de boedel als gevolg hiervan heeft gelegen te
vergoeden, is door de rechtbank afgew ezen. Zij acht het door de curator
aangedragen bew ijs hiervoor niet voldoende.
Alle tegenvorderingen die door het bestuur zijn ingesteld heeft de rechtbank
afgew ezen. Het bestuur is zow el in conventie als in reconventie in de
proceskosten veroordeeld. In totaal gaat het om een bedrag van € 4.060,inclusief nakosten en exclusief w ettelijke rente en kosten van betekening.
Omdat het bestuur w eigert de proceskosten te betalen, zal de curator het
vonnis laten betekenen.

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Door de advocaat van de curator is een procesinleiding uitgebracht. Nadat
verw eer is gevoerd door Marrone en de Bruin zal een comparitie w orden
gelast.

06-06-2018
2

De in de afgelopen verslagperiode verrichte w erkzaamheden zien op de
voorbereiding en het bijw onen van de comparitie.

10-12-2018
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In de afgelopen verslagperiode is met het bestuur en haar advocaat
gecorrespondeerd over het vonnis en de tenuitvoerlegging hiervan.

12-09-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de derde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet. Mogelijk vindt in deze periode ook de comparitie plaats in de
procedure die door de curator is gestart.

06-06-2018
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In de vierde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond. Verder zullen in het kader van de lopende procedure nog
w erkzaamheden dienen te w orden verricht.

06-09-2018
3

De w erkzaamheden in de volgende verslagperiode zien op de volgende
punten:

10-12-2018
4

- het verw erken van de uitkomsten van de infoscan;
- het voorleggen van de vraagpunten naar aanleiding hiervan aan het bestuur;
- het onderzoek naar de stille doorstart die mogelijk heeft plaatsgevonden;
- de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek;
- het afw ikkelen van de procedure.
De hiervoor genoemde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet.

11-03-2019
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Idem.

12-06-2019
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Zodra het vonnis van de rechtbank in kracht van gew ijsde is gegaan, zal het
faillissement w orden beëindigd. Thans hoeven geen w erkzaamheden meer te
w orden verricht.

12-09-2019
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. W aarschijnlijk zal de afw ikkeling van het faillissement, mede
vanw ege de lopende procedure, nog langere tijd in beslag nemen.

06-06-2018
2

Indien geen hoger beroep w ordt ingesteld tegen het vonnis van de
rechtbank, kan het faillissement in de volgende verslagperiode w orden
afgew ikkeld.

12-09-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
12-12-2019

12-09-2019
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

06-06-2018
2

