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

7
06-04-2021
F.16/19/463
NL:TZ:0000107235:F002
12-09-2019

R-C
Curator

mr. Hofman
mr R. Meulenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
TAM Holding B.V.

10-10-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAM Holding B.V.
gevestigd te (8304 AJ) Emmeloord, aan de Energiew eg 1, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 56825242, hierna verder te noemen:
“de Vennootschap”.

10-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Uit het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt
dat de onderneming een financiële onderneming/beheermaatschappij w as.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 37.500,00

2018

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -113.239,00

€ 210.794,00

€ 1.469,49

€ 494.349,48

Toelichting financiële gegevens

10-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft inmiddels de (financiële) administratie ontvangen maar is nog
in afw achting van enkele stukken met betrekking tot de boekjaren 2018 en
2019.

10-10-2019
1

Thans is gebleken dat er over de boekjaren 2018 en 2019 geen administratie
is bijgehouden en opgesteld.

09-01-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Geen.

10-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

10-10-2019
1

Verslagperiode
van
12-9-2019

10-10-2019
1

t/m
10-10-2019
van
11-10-2019

09-01-2020
2

t/m
8-1-2020
van
9-1-2020

09-04-2020
3

t/m
9-4-2020
van
10-4-2020

09-07-2020
4

t/m
9-7-2020
van
10-7-2020

08-10-2020
5

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

07-01-2021
6

t/m
7-1-2021
van
8-1-2021
t/m
6-4-2021

Bestede uren

06-04-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

10 uur 0 min

2

2 uur 54 min

3

2 uur 48 min

4

2 uur 36 min

5

2 uur 54 min

6

3 uur 54 min

7

2 uur 12 min

totaal

27 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Dit betreft het faillissementsverslag in TAM Holding B.V. Het verslag is
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en w ordt
geplaatst op de w ebsite van het Centraal Insolventieregister alsmede op
w w w .certalegal.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa
richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel.

10-10-2019
1

De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en
overige belanghebbenden. Hoew el die informatie zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of (achteraf) bijgesteld dient
te w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Vennootschap is op 2 januari 2013 opgericht. Uit het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel blijkt dat de heer T.C. Lagendijk enig bestuurder en
aandeelhouder van de Vennootschap is.

10-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

10-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
Nog niet bekend.

10-10-2019
1

1.4 Huur
Nog niet bekend.

10-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder zijn de oorzaken van het faillissement als
volgt:
"Tam Holding is houder van honderd (100%) van de aandelen in het
geplaatste kapitaal van de besloten vennootschap Flevo Engineers BV. Flevo
Engineers is op 3 januari 2013 opgericht en is een engineeringsbureau dat zich
bezig houdt met machinebouw . Als gevolg van ernstige liquiditeitsproblemen is
Flevo Engineers begin juni in de toestand komen te verkeren dat zij is
opgehouden met het betalen van haar crediteuren. Op 24 juni 2019 heeft
Flevo Engineers haar eigen aangifte faillietverklaring ingediend en op 25 juni
2019
is het faillissement uitgesproken, met benoeming van mr. C.J. Hofman tot
rechter-commissaris en aanstelling van mr. R. Meulenberg te Almere als curator
in het faillissement.
Tam Holding is inmiddels aangesproken voor nakoming van haar (hoofdelijke)
verplichtingen uit hoofde van de aan haar en aan Flevo Engineers verstrekte
financieringen. Als gevolg van het feit dat er geen inkomsten meer w orden
gegenereerd uit het inmiddels gefailleerde Flevo Engineers, is Tam Holding in
ernstige liquiditeitsproblemen komen verkeren. Door gebrek aan liquiditeit is
Tam Holding niet meet in staat om haar financiële verplichtingen jegens
haat crediteuren te voldoen. Zij heeft de afgelopen periode geprobeerd om
regelingen te treffen met haar crediteuren, maar is daarin niet geslaagd. Tam
Holding heeft geconcludeerd dat zij hierdoor in de toestand is te komen
verkeren dat zij is opgehouden met betalen. Tam Holding vraagt om die reden
haar faillissement aan."
De curator onderzoek of er nog overige oorzaken zijn.

10-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
10-10-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
10-10-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

9-2-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

10-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator onderzoekt nog of de vennootschap bedrijfsmiddelen in eigendom
heeft.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

10-10-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nog niet bekend.

10-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
(Nog) niet van toepassing.

10-10-2019
1

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

10-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

10-10-2019
1

Toelichting andere activa
Uit de administratie leidt de curator af dat de vennootschap de volgende
deelnemingen heeft:
- Safe First B.V. (20%);
- Party Crasher B.V. (33%);
- Blue Three B.V. (1%);
- Flevo Machinebouw B.V. (100%).
De curator onderzoekt of voornoemde deelnemingen kunnen w orden verkocht.

10-10-2019
1

De curator heeft de bestuurder verzocht om diverse (financiële) informatie met
betrekking tot de deelnemingen aan te leveren. Tot op heden heeft de curator
deze informatie nog niet ontvangen. De bestuurder is doende om de
gevraagde informatie te verzamelen en aan te leveren.

09-04-2020
3

De bestuurder heeft de gevraagde informatie tot op heden deels aangeleverd.
Er is gebleken dat het belang dat de vennootschap had in Blue Three B.V.
reeds in 2018 is verkocht. De curator heeft de aandelen die de vennootschap
in Safe First B.V. houdt conform de statuten aangeboden en is thans nog in
afw achting van een reactie van de directie en overige aandeelhouders van
Safe First B.V. Flevo Machinebouw B.V. zou een lege vennootschap zijn. De
curator heeft daarover nadere vragen aan de bestuurder gesteld. Voorts is de
curator nog in afw achting van nadere informatie inzake het belang dat de
vennootschap heeft in Party Crasher B.V. Derhalve zet de curator haar
verkoopinspanningen ten aanzien van de verschillende deelnemingen voort.

09-07-2020
4

De activiteiten van zow el Flevo Machinebouw B.V. als Party Crasher B.V. liggen
al geruime tijd stil. De curator is met de directies van beide vennootschappen
nog in overleg over de overdracht van de aandelen. Voor w at betreft de
verkoop van de aandelen in Safe First B.V. is de curator nog in overleg met de
directie van Safe First B.V.

08-10-2020
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nadere informatie ontvangen
met betrekking tot het belang in Safe First BV. De curator heeft dit nog in
onderzoek en zet het overleg hieromtrent met de directie van Safe First BV
voort.

07-01-2021
6

De curator zet het overleg met de directie van Safe First BV met betrekking
tot verkoop van de deelneming voort.

06-04-2021
7

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

10-10-2019
1

Correspondentie met bestuurder.

09-04-2020
3

Correspondentie met bestuurder en onderzoek administratie en stukken.

09-07-2020
4

Correspondentie met bestuurder en derden.

07-01-2021
6

Onderzoek stukken en correspondentie met bestuurder en derden.

06-04-2021
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Rekening-courant vordering op Party Crasher
B.V.

€ 21.149,00

Rekening-courant vordering bestuurder

€ 76.602,18

totaal

€ 97.751,18

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vennootschap zou een rekening-courant vordering hebben op de
bestuurder en een rekening-courant vordering op een gelieerde vennootschap.
De curator onderzoekt of voornoemde vorderingen kunnen w orden
geïncasseerd. Voor w at betreft de rekening-courant vordering op de
bestuurder heeft de curator van de (advocaat van) bestuurder een voorstel
ontvangen. Hierover is reeds en w ordt nog overleg gevoerd. Daarnaast
onderzoekt de curator of er nog andere debiteuren zijn.

10-10-2019
1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen andere debiteuren. De curator
voert nog overleg met de (advocaat van de) bestuurder met betrekking tot de
openstaande rekening-courant vordering.

09-01-2020
2

Op 17 maart 2020 is de bestuurder in staat van faillissement verklaard. De
curator heeft de vordering uit hoofde van rekening-courant van een bedrag
van € 76.602,18 bij de curator van de bestuurder ingediend.

09-04-2020
3

Uit de administratie van Party Crasher B.V. en de vennootschap is gebleken
dat de vennootschap nog een rekening-courant vordering heeft op Party
Crasher B.V. van een bedrag van € 21.149,-. De curator tracht deze rekeningcourant vordering te incasseren en heeft betreffende debiteur aangeschreven.
De curator zet haar w erkzaamheden hieromtrent voort.

09-07-2020
4

De curator onderzoekt de mogelijkheden om de openstaande rekening-courant
vorderingen te incasseren en is hierover in gesprek met betrokken partijen.

08-10-2020
5

De curator is in overleg met (de advocaat van) de bestuurder voor w at betreft
de openstaande rekening-courant vordering. Daarnaast voert de curator
overleg met de directie van Party Crasher BV over de openstaande rekeningcourant vordering in samenhang met verkoop van de deelneming.

07-01-2021
6

De curator zou in de afgelopen verslagperiode een voorstel van de
bestuurder ontvangen met betrekking tot betaling van de openstaande
rekening-courant vordering van een bedrag van afgerond € 76.000,-. Tot op
heden heeft de curator echter nog geen voorstel ontvangen. Naar
verw achting ontvangt de curator dit voorstel alsnog in de komende
verslagperiode. Daarnaast w ordt het overleg met de directie van Party
Crasher BV - over de openstaande rekening-courant vordering in samenhang
met de verkoop van de deelneming - voortgezet.

06-04-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Telefoon en correspondentie met de (advocaat van) bestuurder en derden.

10-10-2019
1

Correspondentie met derden.

09-04-2020
3

Correspondentie met bestuurder.

07-01-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Nog niet bekend.
€ 36.619,37

10-10-2019
1

09-04-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft aan TAM Holding een krediet verstrekt. De vordering van de
Rabobank bedraagt per faillissementsdatum € 36.619,37.

5.2 Leasecontracten
Nog niet bekend.

10-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank zou een pandrecht hebben op onder meer de debiteuren. De
curator heeft dit in onderzoek.

10-10-2019
1

Ter zekerheid van haar vordering heeft de Rabobank pandrechten op
voorraad, transportmiddelen, inventaris en debiteuren.

09-04-2020
3

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

De Rabobank is separatist.

09-04-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

10-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

5.8 Boedelbijdragen

10-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet van toepassing.

10-10-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

10-10-2019
1

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

10-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zodra de curator de gehele administratie heeft ontvangen, zal er een nader
onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de administratie.

10-10-2019
1

Over de boekjaren 2018 en 2019 is geen administratie opgemaakt. Er is geen
deugdelijke administratie gevoerd w aaruit te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de rechtspersoon blijken. Er is derhalve niet voldaan aan de
boekhoudplicht. De curator bespreekt dit in de komende verslagperiode(s) met
de bestuurder.

09-01-2020
2

Niet meer van toepassing vanw ege het faillissement van de bestuurder zie
hierna onder punt 7.7.

09-04-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 9 oktober 2017;
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 6 juni 2019;

10-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

10-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet bekend.

10-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Niet meer van toepassing vanw ege het faillissement van de bestuurder zie
hierna onder punt 7.7.

7.6 Paulianeus handelen

10-10-2019
1

09-01-2020
2

09-04-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.
Nee

10-10-2019
1

09-04-2020
3

Toelichting
Niet meer van toepassing vanw ege het faillissement van de bestuurder zie
hierna onder punt 7.7.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Op 17 maart 2020 is de bestuurder in staat van faillissement verklaard. Voor
mogelijke vorderingen uit hoofde van onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen, biedt de bestuurder geen verhaal. Derhalve acht de curator het niet
opportuun om het rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.

09-04-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nog niet van toepassing.

10-10-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

10-10-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Hierover is thans nog niets bekend.
€ 111.218,00

10-10-2019
1

09-01-2020
2

Toelichting
Door de Belastingdienst is tot op heden een vordering ingediend ter hoogte
van € 111.218,= uit hoofde van de Invorderingsw et.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

10-10-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

10-10-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder zouden er 7 crediteuren een vordering
hebben op de Vennootschap.

10-10-2019
1

2

09-01-2020
2

3

09-04-2020
3

4

07-01-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder zou er een bedrag van € 413.447,88
openstaan aan concurrente schuldeisers.

10-10-2019
1

€ 145.050,97

09-01-2020
2

€ 181.670,34

09-04-2020
3

€ 288.010,61

07-01-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

10-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren

10-10-2019
1

Correspondentie met crediteuren.

09-07-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

10-10-2019
1

- de verkoop van de deelnemingen;
- incasseren van de debiteuren;
- onderzoek naar de administratie
- het inventariseren van de crediteuren.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

09-01-2020
2

- onderzoek verkoop deelnemingen;
- onderzoek incasso debiteuren;
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
- onderzoek verkoop deelnemingen;
- inventarisatie crediteuren.

09-04-2020
3

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

09-07-2020
4

- verkoop deelnemingen;
- incasseren openstaande rekening-courant vordering.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

08-10-2020
5

- verkoop deelnemingen;
- incasseren openstaande rekening-courant vordering.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

07-01-2021
6

- verkoop deelnemingen;
- incasseren openstaande rekening-courant vorderingen.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

06-04-2021
7

- Afw ikkeling/verkoop van de deelnemingen;
- Incasseren openstaande rekening-courant vorderingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
6-7-2021

06-04-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

10-10-2019
1

Verslaglegging, onderzoek stukken en correspondentie derden.

09-04-2020
3

Verslaglegging.

09-07-2020
4

Verslaglegging en correspondentie.

06-04-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

