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

13
03-11-2022
F.16/19/498
NL:TZ:0000116752:F001
08-10-2019

R-C
Curator

mr. P.J. Neijt
mr R. Meulenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
CreditForce Solutions B.V.

07-11-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CreditForce
Solutions B.V., gevestigd te (3543 AC) Utrecht, aan Proostw etering 101 G,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30231945 hierna
verder te noemen: “de Vennootschap” of "CFS".

07-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Uit het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt
dat de onderneming zich bezighield met creditmanagement alsmede
gerelateerde advisering, recruitment en detachering van credit management
professionals.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 1.141.697,25

€ 117.665,72

€ 1.350.898,49

2019

€ 483.748,26

€ 66.853,04

€ 1.536.906,99

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

07-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft diverse stukken ontvangen. Hieruit kan vooralsnog niet de
balanstotaal w orden afgeleid. De curator heeft dit opgevraagd bij de
bestuurder en is thans nog in afw achting van een reactie.

07-11-2019
1

Inmiddels heeft de curator aanvullende stukken ontvangen w aaruit de
balanstotalen kunnen w orden afgeleid.

06-05-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

07-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

07-11-2019
1

€ 53.741,83

06-02-2020
2

€ 48.147,38

06-05-2020
3

€ 52.082,90

05-11-2020
5

Verslagperiode
van

07-11-2019
1

8-10-2019
t/m
7-11-2019
van

06-02-2020
2

8-11-2019
t/m
6-2-2020
van

06-05-2020
3

7-2-2020
t/m
6-5-2020
van
7-5-2020

06-08-2020
4

t/m
6-8-2020
van

05-11-2020
5

7-8-2020
t/m
5-11-2020
van

05-02-2021
6

6-11-2020
t/m
4-2-2021
van

05-05-2021
7

5-2-2021
t/m
4-5-2021
van

05-08-2021
8

5-5-2021
t/m
4-8-2021
van

05-11-2021
9

5-8-2021
t/m
4-11-2021
van

04-02-2022
10

5-11-2021
t/m
3-2-2022
van

04-05-2022
11

4-2-2022
t/m
4-5-2022
van
5-5-2022
t/m

04-08-2022
12

4-8-2022
van

03-11-2022
13

5-8-2022
t/m
3-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 42 min

2

14 uur 42 min

3

33 uur 30 min

4

8 uur 36 min

5

5 uur 36 min

6

4 uur 12 min

7

6 uur 24 min

9

19 uur 42 min

10

1 uur 24 min

11

23 uur 18 min

12

20 uur 54 min

13

19 uur 24 min

totaal

195 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Dit betreft het openbaar verslag in CreditForce Solutions 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.
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.

07-11-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Vennootschap is op 7 november 2007 opgericht. Volgens opgave en uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat Three's a Company
B.V. de bestuurder en enig aandeelhouder is van de Vennootschap, w aarvan
Daseb Holding B.V. dan w eer de bestuurder is. Van deze vennootschap is de
heer H.G. Jansen de bestuurder.

07-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

07-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator w orden
onderzocht. Zo mogelijk w orden deze verzekeringen opgezegd dan w el door
de verzekeraar reeds w egens het faillissement per faillissementsdatum
geroyeerd.

07-11-2019
1

1.4 Huur
CFS huurt een kantoorruimte inclusief inventaris van een aan de bestuurder
gelieerde vennootschap. De curator zal overgaan tot opzegging van de
huurovereenkomst.

07-11-2019
1

De huurovereenkomst is inmiddels opgezegd.

06-02-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
CFS hield zich bezig met het detacheren van medew erkers. Begin 2019 w aren
er nog maar 9 medew erkers gedetacheerd en uiteindelijk w as dit aantal
teruggelopen naar nog maar 3 gedetacheerde medew erkers. CFS slaagde er ondanks dat zij in het afgelopen jaar nog een investering van afgerond €
400.000,- had ontvangen - niet in om geschikt personeel te vinden. Derhalve
droogde - volgens opgave van de bestuurder - de omzet op zodat CFS
genoodzaakt w as om het eigen faillissement aan te vragen. Naar overige
mogelijke oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek gedaan. Met
de heer Jansen zal zo nodig verder overleg gevoerd w orden.

07-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

07-11-2019
1

3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

06-05-2020
3

12

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-7-2020

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefoongesprekken met het UW V, de w erknemers en de
bestuurder.

07-11-2019
1

Correspondentie met w erknemer.

06-05-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Vennootschap heeft, aldus de bestuurder, geen onroerende zaken in
eigendom.

07-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

07-11-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft nog in onderzoek of er bedrijfsmiddelen zijn.

07-11-2019
1

Op de balans van CFS is bedrijfsinventaris geactiveerd. Volgens opgave van de
bestuurder zou er echter geen inventaris aanw ezig zijn. De curator heeft dit
nog in onderzoek en is daarover in overleg met de bestuurder.

06-05-2020
3

De curator heeft hierover vragen gesteld en dit punt w ordt meegenomen in het
rechtmatigheidsonderzoek.

05-11-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nog niet van toepassing.

07-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhanden w erk

€ 12.180,35

totaal

€ 12.180,35

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per faillissementsdatum w as er nog sprake van één lopende opdracht. Er is
één w erknemer van CFS gedetacheerd aan een klant van CFS. Met
goedkeuring van de rechter-commissaris w orden de w erkzaamheden conform
deze opdracht gedurende de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst van
de w erknemer van CFS voortgezet.

07-11-2019
1

De w erkzaamheden zijn tot en met 15 november 2019 voortgezet. De
opbrengst van de tijdelijke voortzetting van deze detacheringsopdracht heeft
een bedrag van € 12.180,35 opgeleverd. Dit bedrag is bijgeschreven op de
faillissementsrekening. Zie hierna ook onder punt 6.1 e.v.

06-02-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie derden.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

07-11-2019
1

Toelichting andere activa
De Vennootschap is houder van de domeinnaam w w w .crediforce.nl. De curator
onderzoekt de mogelijkheden van verkoop hiervan. Daarnaast onderzoekt de
curator of er nog andere activa zijn.

07-11-2019
1

Een w erknemer van CFS w as tot 1 oktober 2019 in dienst bij CFS. Gedurende
en tot het einde van haar dienstverband bij CFS w as zij gedetacheerd
gew eest bij een klant van CFS. Direct na beëindiging van haar
arbeidsovereenkomst bij CFS is zij in dienst getreden bij deze klant zonder dat
die daarvoor een afkoopvergoeding aan CFS heeft voldaan. De curator maakt
alsnog aanspraak op deze afkoopvergoeding en is daarover in overleg met
deze klant.

06-05-2020
3

De curator heeft van de klant van CFS een reactie ontvangen en heeft die nog
in onderzoek.

06-08-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nog niet van toepassing.

07-11-2019
1

Correspondentie derden.

06-05-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 95.063,05

€ 45.237,72

totaal

€ 95.063,05

€ 45.237,72

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder zijn er zes debiteuren met een
totaalbedrag van € 95.063,05. De debiteuren zijn reeds aangeschreven en de
verdere inning zal in de komende verslagperiode(s) w orden voortgezet.

07-11-2019
1

Tot op heden is een bedrag van € 25.676,20 geïncasseerd. Een aantal
debiteuren voert verw eer. De curator is hierover in overleg met de bestuurder.
De curator vervolgt haar incassow erkzaamheden.

06-02-2020
2

Voorts heeft CFS nog een vordering op een oud-w erknemer in verband met
een eigen bijdrage voor het gebruik van een lease-auto. In overleg met de
oud-w erknemer en met goedkeuring van de rechter-commissaris betaalt de
oud-medew erker een bedrag van € 250,- aan de boedel. Dit bedrag w ordt op
korte termijn overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Tot op heden is een bedrag van € 41.301,80 geïncasseerd. Er is gebleken dat
één debiteur reeds op de bankrekening die gefailleerde aanhield bij ABN AMRO
heeft betaald. Een aantal debiteuren heeft het 'g-deel' van de openstaande
factuur nog niet voldaan. De curator is hierover in overleg met de debiteuren
en de belastingdienst. De debiteurenincasso w ordt voortgezet.

06-05-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is de eigen bijdragen van een oud-w erknemer
van CFS van een bedrag van € 250,- bijgeschreven op de
faillissementsrekening.
De curator is nog in overleg met de belastingdienst en betreffende debiteuren
over betaling van het 'g-deel' van de openstaande facturen. Voorts doet één
debiteur een beroep op verrekening. De curator heeft hieromtrent een reactie
van de bestuurder van CFS ontvangen en heeft dit nog in onderzoek. De
debiteurenincasso w ordt derhalve voortgezet.

06-08-2020
4

In de afgelopen verslagperiode heeft één debiteur het 'g-deel' van de
openstaande factuur voldaan. Er is een bedrag van € 3.935,52 op de
faillissementsrekening bijgeschreven. De curator is in overleg met de fiscus
over de overige debiteuren die het 'g-deel' van de factuur nog niet hebben
betaald. Voorts heeft de curator bepaalde verw eren van debiteuren nog in
onderzoek. De debiteurenincasso w ordt voortgezet.

05-11-2020
5

De curator is nog in overleg met de debiteuren en de fiscus over voldoening
van de openstaande facturen. De curator streeft er naar om de
debiteurenincasso in de komende verslagperiode af te w ikkelen.

05-02-2021
6

De curator is nog in overleg met de fiscus en de bestuurder over de
openstaande facturen. De debiteurenincasso w ordt voortgezet.

05-05-2021
7

Tw ee debiteuren hebben slechts een gedeeltelijke betaling verricht. Zij zijn
nog in afw achting van de fiscus voordat zij overgaan tot volledige betaling van
de openstaande bedragen. De curator heeft inmiddels een reactie van de
fiscus ontvangen en de debiteuren hierover geïnformeerd. Tot op heden zijn de
openstaande bedragen nog niet voldaan. De curator zet het overleg met de
fiscus en de debiteuren in de komende verslagperiode voort en streeft ernaar
de debiteurenincasso af te ronden.

05-08-2021
8

De curator heeft overleg gevoerd met de fiscus. Daaruit is gebleken dat de
fiscus geen vrijw aring afgeeft en derhalve zelf overgaat tot incasso van het 'gdeel' van de facturen. Derhalve is hiermee de debiteurenincasso afgerond.

05-11-2021
9

Het openstaande bedrag van afgerond € 95.000,- is onjuist gebleken omdat
een aantal facturen reeds voor faillissementsdatum w as voldaan. Voorts
hebben enkele debiteuren het 'G-deel' van de facturen niet voldaan. Dit maakt
dat in totaal een bedrag van € 45.237,72 is geïncasseerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie debiteuren.

07-11-2019
1

Correspondentie met de bestuurder en derden.

06-02-2020
2

Onderzoek bankafschriften, correspondentie met bestuurder en derden.

06-05-2020
3

Correspondentie met debiteuren en de bestuurder, onderzoek administratie.

06-08-2020
4

Correspondentie met debiteuren en fiscus, onderzoek administratie.

05-11-2020
5

Onderzoek stukken.

05-05-2021
7

Onderzoek stukken, telefoon en correspondentie met derden.

05-08-2021
8

Telefoon en correspondentie met fiscus.

05-11-2021
9

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

07-11-2019
1

De ABN AMRO Bank heeft een vordering van € 166.269,32, nog te
vermeerderen rente en kosten, ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)

06-02-2020
2

CFS beschikte over een g-rekening. Na faillissementsdatum hebben er
stortingen op deze g-rekening plaatsgevonden. De boedel heeft aanspraak
gemaakt op de stortingen die na faillissementsdatum hebben plaatsgevonden.
De fiscus heeft hieromtrent een bedrag van €15.884,41 overgemaakt naar de
faillissementsrekening. De g-rekening is opgeheven.

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode heeft ABN ARMO Bank bevestigd dat zij geen
vordering meer heeft in de faillissementen van Creditforce en Impuls Groep B.V.
Derhalve is de vordering van een bedrag van € 86.188,74 van de concurrente
crediteurenlijst gehaald.

04-08-2022
12

5.2 Leasecontracten
Voor faillissementsdatum w erden er diverse voertuigen geleased. Volgens
opgave van de bestuurder zijn alle voertuigen ingeleverd bij de diverse
leasemaatschappijen.

07-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Met betrekking tot het door de ABN AMRO verstrekte krediet zijn alle
vorderingen van de Vennootschap op derden en de bedrijfsinventaris verpand
aan de ABN AMRO Bank. De curator heeft kort na faillissementsdatum meerdere
malen getracht om in contact te komen met de ABN AMRO Bank in verband met
de vordering van de ABN AMRO Bank en de aan ABN AMRO Bank verstrekte
zekerheden. Nadat de w achttermijn (HR 22 juni 2007, NJ 2007, 520)
ruimschoots w as verstreken, heeft de curator zich vrij geacht om de debiteuren
te incasseren. Derhalve is de boedel overgegaan tot het incasseren van de
openstaande debiteuren w aarbij de ABN AMRO Bank meedeelt in de
faillissementskosten en voorrang behoudt op het geïnde overeenkomstig de
aan het pandrecht verbonden voorrang. Het voorgaande is aan de ABN AMRO
Bank medegedeeld en met de ABN AMRO Bank besproken.

07-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De ABN AMRO Bank heeft een separatistenpositie.

07-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

07-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

07-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-11-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Telefoon en correspondentie met de bank.

07-11-2019
1

Onderzoek bankafschriften en correspondentie met de bank.

06-05-2020
3

Onderzoek bankafschriften.

06-08-2020
4

Correspondentie met bank.

04-02-2022
10

Correspondentie met de bank.

04-05-2022
11

Telefoon en correspondentie met de bank.

04-08-2022
12

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zoals hiervoor onder punt 3.6. reeds is vermeld, w as er per
faillissementsdatum sprake van één lopende opdracht. Met goedkeuring van
de rechter-commissaris w orden de w erkzaamheden met betrekking tot deze
lopende opdracht - gedurende de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst
van de w erknemer van CFS - tijdelijk voortgezet.

07-11-2019
1

De w erkzaamheden zijn tot en met 15 november 2019 voortgezet.

06-02-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
Nadat de opzegtermijn is geëindigd, zullen de gew erkte uren aan de klant van
CFS w orden doorbelast. De opbrengst is afhankelijk van het totaal aan
gew erkte uren. Het uurtarief van de w erknemer van CFS bedraagt € 40,- excl.
BTW . Naar verw achting kan de opbrengst in het volgende verslag w orden
vermeld.

07-11-2019
1

De w erkzaamheden zijn tot en met 15 november 2019 voortgezet. In de
periode van 1 oktober 2019 tot en met 15 november 2019 is in totaal 272 uur
gew erkt tegen een uurtarief van € 40,- excl. BTW . Het totaal komt derhalve
neer op een bedrag van € 10.880,- excl. BTW . Er w erd bij de uitvoering van de
w erkzaamheden gebruik gemaakt van een leaseauto. De totale kosten hiervan
bedragen € 813,59 excl. BTW . Derhalve is aan de klant van CFS een factuur
gezonden voor een bedrag van € 10.066,41 excl. BTW en een bedrag van €
12.180,35 incl. BTW . Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de
faillissementsrekening. Dit punt is derhalve afgew ikkeld.

06-02-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Correspondentie rechter-commissaris en derden.

07-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

07-11-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

07-11-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Met goedkeuring van de rechter-commissaris is de administratie door Nederpel
De Block en Partners in ieder geval veiliggesteld. Er zal een nader onderzoek
plaatsvinden naar de boekhouding en de administratie.

07-11-2019
1

Met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft Nuijten & Nederpel B.V.
(voorheen Nederpel De Block & Partners B.V., hierna te noemene "NN")
onderzoek gedaan naar de financiële administratie van CFS. De curator heeft in
de afgelopen verslagperiode de bevindingen van NN ontvangen en heeft dit
nog in onderzoek. Zo nodig zullen er aan de hand van de bevindingen van NN
vragen aan de bestuurder w orden gesteld.

06-05-2020
3

Naar aanleiding van de bevindingen van NN heeft de curator vragen aan de
bestuurder gesteld. De reactie hierop zal w orden afgew acht w aarna verder
overleg zal w orden gevoerd. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

06-08-2020
4

Er is sprake van diverse rekening-courant vorderingen. De curator tracht deze
rekening-courant vorderingen te incasseren en is hierover in overleg met
betrokkenen. Voorts heeft de curator de administratie nog in onderzoek. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

05-11-2020
5

De curator zet het onderzoek naar de administratie voort. Aan de bestuurder
zijn diverse vragen gesteld. De bestuurder is doende om hierop te reageren.

05-02-2021
6

De curator is nog in afw achting van een reactie van de bestuurder. Derhalve
w ordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

05-05-2021
7

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een reactie van de bestuurder
ontvangen. De curator heeft deze reactie nog in onderzoek. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

05-08-2021
8

Naar aanleiding van de reactie van de bestuurder heeft de curator in de
afgelopen verslagperiode vervolgvragen aan de bestuurder gesteld.
Vervolgens heeft de curatir hierop een reactie van de (advocaat van)
bestuurder ontvangen. De curator heeft deze reactie nog in onderzoek.
Derhalve w ordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

05-11-2021
9

De curator heeft de reactie van de bestuurder nog in onderzoek. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

04-02-2022
10

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
bestuurder en zijn advocaat. De (on)mogelijkheden van het aanbieden van
een crediteurenakkoord w orden onderzocht. Het overleg met de bestuurder en
diens advocaat hieromtrent w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

04-05-2022
11

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
advocaat en fiscalist van de bestuurder met betrekking tot de (on)mogelijkheid
van het aanbieden van een crediteurenakkoord. Dit overleg w ordt in de
komende verslagperiode voortgezet.

04-08-2022
12

De gesprekken met de bestuurder, zijn advocaat en fiscalist zijn de afgelopen
verslagperiode voortgezet, w aarbij de (on)mogelijkheden van het aanbieden
van een crediteurenakkoord zijn besproken. Dit heeft tot op heden niet
geleid tot een voorstel. Het overleg w ordt de komende verslagperiode
voortgezet.

03-11-2022
13

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is op 16 februari 2018 gedeponeerd.

07-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

07-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet relevant gelet op de oprichtingsdatum van de Vennootschap. Een
eventuele vordering op de aandeelhouders van de Vennootschap zou
inmiddels zijn verjaard.

07-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

07-11-2019
1

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

Toelichting

06-05-2020
3

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

07-11-2019
1

Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

06-05-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Aan de bestuurder zijn vragen gesteld over onder meer de gevoerde
(financiële) administratie. De curator is thans nog in afw achting van een reactie
van de bestuurder.

05-05-2021
7

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een reactie van de bestuurder
ontvangen. De curator heeft deze reactie nog in onderzoek. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

05-08-2021
8

Naar aanleiding van de reactie van de bestuurder heeft de curator in de
afgelopen verslagperiode vervolgvragen aan de bestuurder gesteld.
Vervolgens heeft de curatir hierop een reactie van de (advocaat van)
bestuurder ontvangen. De curator heeft deze reactie nog in onderzoek.
Derhalve w ordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

05-11-2021
9

De (on)mogelijkheden van het aanbieden van een crediteurenakkoord w orden
onderzocht. Het overleg met de bestuurder en diens advocaat hieromtrent
w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

04-05-2022
11

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
advocaat en fiscalist van de bestuurder met betrekking tot de (on)mogelijkheid
van het aanbieden van een crediteurenakkoord. Dit overleg w ordt in de
komende verslagperiode voortgezet.

04-08-2022
12

Verw ezen w ordt naar hetgeen hiervoor onder 7.1 is vermeld.

03-11-2022
13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie met de bestuurder en derden.

07-11-2019
1

Bespreking met bestuurder, onderzoek administratie en correspondentie met
bestuurder en derden.

06-05-2020
3

Onderzoek administratie, correspondentie met de bestuurder en derden.

06-08-2020
4

Onderzoek administratie, correspondentie met de bestuurder en derden.

05-11-2020
5

Onderzoek administratie, correspondentie met bestuurder.

05-02-2021
6

Correspondentie met de bestuurder.

05-05-2021
7

Onderzoek stukken, correspondentie met bestuurder.

05-08-2021
8

Onderzoek stukken, correspondentie met (advocaat van) bestuurder en
derden.

05-11-2021
9

Onderzoek stukken, Infoscan en correspondentie met (advocaat van)
bestuurder.

04-02-2022
10

Overleg, telefoon en correspondentie met (advocaat van) de bestuurder.

04-05-2022
11

Overleg, correspondentie en telefoon met de advocaat en fiscalist van de
bestuurder.

04-08-2022
12

Overleg, correspondentie en telefoon met de advocaat en fiscalist van de
bestuurder.

03-11-2022
13

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

07-11-2019
1

Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 16.557,19.

06-05-2020
3

Toelichting

05-11-2020
5

Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 17.145.67.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

07-11-2019
1

De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.

€ 71.112,00

06-02-2020
2

€ 149.921,00

06-05-2020
3

€ 153.701,00

05-05-2021
7

€ 180.557,00

04-05-2022
11

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een overzicht van de fiscale
vorderingen ontvangen. Aan de hand van dit overzicht zijn de fiscale
vorderingen bijgew erkt.

€ 180.557,00

04-08-2022
12

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is bezw aar ingediend tegen een aantal fiscale
vorderingen. De curator is thans nog in afw achting van een reactie van de
fiscus.

€ 149.921,00

03-11-2022
13

Toelichting
De vorderingen Vbp zijn verlaagd tot € 0,=. Er zijn verzoeken ingediend tot
kw ijtschelding van OB en LH. De Belastingdienst dient daarover nog een
oordeel te vellen. Dat w ordt de komende verslagperiode verw acht.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

07-11-2019
1

Hierover is thans niets bekend.

€ 15.863,14

8.4 Andere pref. crediteuren

06-05-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

07-11-2019
1

Dit is nog niet bekend.

€ 889,65

06-05-2020
3

Toelichting
Door een oud-w erknemer is een vordering ingediend ter hoogte van € 889,65
uit hoofde van achterstallig loon.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

07-11-2019
1

Volgens opgave van de bestuurders zijn er 10 crediteuren.

3

06-02-2020
2

4

05-11-2020
5

5

04-05-2022
11

4

04-08-2022
12

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de ABN AMRO Bank haar vordering van
een bedrag van € 86.188,74. ingetrokken. Derhalve is deze vordering van de
crediteurenlijst gehaald.
Volgens opgave van de (advocaat van de) bestuurder zou nog een andere
concurrente crediteur geen vordering meer hebben in het faillissement van
Creditforce. De curator is thans nog in afw achting van een bevestiging
daarvan.

4
Toelichting
Volgens opgave van de (advocaat van de) bestuurder zou nog een andere
concurrente crediteur geen vordering meer hebben in het faillissement van
Creditforce. De curator heeft ondanks diverse verzoeken geen bevestiging
daarvan ontvangen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

03-11-2022
13

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

07-11-2019
1

Dit is nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurders zou er een bedrag
van € 25.288,89 aan concurrente vorderingen openstaan. Bij het tw eede
openbare verslag zal een voorlopige lijst concurrente crediteuren w orden
gevoegd.

€ 62.948,97

06-02-2020
2

€ 63.636,33

05-11-2020
5

€ 149.825,07

04-05-2022
11

€ 63.636,33

04-08-2022
12

Toelichting
Het bedrag aan concurrente crediteuren is verlaagd naar een bedrag van €
63.636,33.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

07-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Divers onderzoek en het verzenden van brieven.

07-11-2019
1

Correspondentie met crediteuren.

06-08-2020
4

Correspondentie met crediteuren.

05-05-2021
7

Correspondentie met crediteuren.

05-11-2021
9

Correspondentie met crediteuren.

04-05-2022
11

Correspondentie met crediteuren.

04-08-2022
12

Correspondentie met crediteuren.

03-11-2022
13

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

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

07-11-2019
1

Voortzetting onderzoek activa;
Incasseren debiteuren;
Afronding tijdelijke voortzetting w erkzaamheden;
De administratie w ordt verder onderzocht en de inventarisatie zal
w orden voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is
bestuurd en of er sprake is gew eest van paulianeus handelen.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

06-02-2020
2

Voortzetting onderzoek activa;
Incasseren debiteuren;
De administratie w ordt verder onderzocht en de inventarisatie zal
w orden voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is
bestuurd en of er sprake is gew eest van paulianeus handelen.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

06-05-2020
3

Voortzetting onderzoek activa;
Voortzetting debiteurenincasso;
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek w aarbij de administratie verder
w ordt onderzocht en de inventarisatie zal w orden voortgezet. Daarbij
komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is
gew eest van paulianeus handelen.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

06-08-2020
4

Afronding onderzoek mogelijke activa;
Voortzetting debiteurenincasso en overleg met de fiscus hieromtrent;
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

05-11-2020
5

Voortzetting debiteurenincasso en overleg met de fiscus hieromtrent;
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode houdt de curator zich bezig met voortzetting
van de debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek.

05-02-2021
6

De debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek zullen in de komende
verslagperiode w orden voortgezet.

05-05-2021
7

De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met het volgende:

05-08-2021
8

voortzetting van de debiteurenincasso;
voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.
De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort.

05-11-2021
9

Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

04-02-2022
10

De curator zet het overleg met de bestuurder met betrekking tot de
afw ikkeling van het faillissement voort.

04-05-2022
11

De curator zet het overleg met de bestuurder met betrekking tot de
(on)mogelijkheden van het aanbieden van een crediteurenakkoord voort.

04-08-2022
12

Het overleg met de bestuurder met betrekking tot de (on)mogelijkheden van
het aanbieden van een crediteurenakkoord w ordt voortgezet.

03-11-2022
13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

07-11-2019
1

De curator streeft er naar om het faillissement op korte termijn af te w ikkelen
en is hierover in overleg met de bestuurder.

04-05-2022
11

De curator is in afw achting van de kw ijtscheldingsverzoeken voor
vorderingen uit hoofde van de omzetbelasting en loonheffing. Vervolgens zal
er verder gesproken w orden over een mogelijk crediteurenakkoord. Het is
dan ook nog onduidelijk w anneer het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

03-11-2022
13

10.3 Indiening volgend verslag
3-2-2023

03-11-2022
13

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

07-11-2019
1

Verslaglegging.

06-08-2020
4

Verslaglegging en correspondentie met derden.

05-11-2020
5

Verslaglegging.

05-02-2021
6

Verslaglegging en correspondentie derden.

05-08-2021
8

Verslaglegging.

05-11-2021
9

Verslaglegging.

04-05-2022
11

Verslaglegging en correspondentie met derden.

04-08-2022
12

Verslaglegging en correspondentie met derden.

03-11-2022
13

Bijlagen
Bijlagen

