Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
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7
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F.16/20/165
NL:TZ:0000121326:F009
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R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr W.J.B. van Nielen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Zobra Advies B.V. in liquidatie

20-05-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Zobra Advies B.V. in liquidatie, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08088976,
statutair gevestigd te Baarn, gevestigd te (3743 BW ) Baarn aan de
Mollerusstraat 1.

20-05-2020
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten luiden volgens het Handelsregister als volgt:
"Management Consultancy".

20-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 110.126,00

Winst en verlies

Balanstotaal
€ 137.534,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de kolommenbalans van november
2019.

Gemiddeld aantal personeelsleden

20-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Bij failliet w aren geen w erknemers in dienst.

20-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 5.000,00

20-05-2020
1

Toelichting
Het boedelactief ziet op de koopsom van de handelsnaam Arboz B.V., zie onder
3.12.
€ 5.363,00

16-11-2020
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de koopsom ad € 363,-- van de printer
bijgeschreven.
€ 0,00
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het boedelsaldo aangew end om een
gedeelte van het toegekende curatorsalaris te voldoen.

Verslagperiode

02-08-2021
6

Verslagperiode
van
21-4-2020

20-05-2020
1

t/m
20-5-2020
van
21-5-2020

18-08-2020
2

t/m
17-8-2020
van
18-8-2020

16-11-2020
3

t/m
15-11-2020
van
16-11-2020

15-02-2021
4

t/m
15-2-2021
van
16-2-2021

14-05-2021
5

t/m
14-5-2021
van
15-5-2021

02-08-2021
6

t/m
2-8-2021
van
3-8-2021
t/m
2-11-2021

Bestede uren

02-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 54 min

2

14 uur 12 min

3

17 uur 54 min

4

1 uur 18 min

5

1 uur 42 min

6

2 uur 12 min

7

0 uur 54 min

totaal

58 uur 6 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is tijd besteed aan de verkoop van de
handelsnaam en inventarisatie van de lopende procedures.

20-05-2020
1

Met toestemming van de rechter-commissaris zullen de executie- en
vereffiningskosten in de faillissementen van Zobra Advies B.V. in liquidatie,
Adminoz B.V., Nana Investments B.V., Nana Care B.V., Bouw man Makelaars B.V.
en Bouw man Assurantiën B.V., w orden gedragen door de faillissementsboedel
van Parthes B.V./Parthes Property B.V./Parthes Property Group B.V.
(zogenaamde kostenconsolidatie), uitsluitend en voor zover de boedels in die
faillissementen niet toereikend zijn om de kosten voor de afw kkeling van het
faillissement te dragen.

02-08-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet is op 15 augustus 2000 opgericht onder de naam Adviesbureau Spronk
& W ilbrink B.V. Op 10 mei 2001 is de statutaire naam gew ijzigd in Holland Arbo
Services B.V. en op 29 januari 2004 in ARBOZ B.V. Op 11 juli 2019 is de naam
gew ijzigd in Zobra Advies B.V.
Zobra Advies B.V. maakt onderdeel uit van het concern van de heer J.M.W .
Jansen die op 23 december 2019 door de rechtbank Midden-Nederland in staat
van faillissement is verklaard. Tevens zijn de navolgende tot het concern van
de heer Jansen behorende vennootschappen in staat van faillissement
verklaard:
Parthes B.V. (moedervennootschap): 19 november 2019 (C/16/19/563 F);
Parthes Property B.V. (zustervennootschap): 3 december 2019 (C/16/19/594
F);
Bouw man Assurantiën B.V.: 3 maart 2020 (C/16/20/94 F
Bouw man Makelaars B.V.: 3 maart 2020 (C/16/20/96 F)
Nerah Services B.V. in liquidatie: 21 april 2020 (C/16/20/164 F)
NANA Investments B.V. in liquidatie: 21 april 2020 (C/16/20/166 F)

20-05-2020
1

Adminoz B.V.: 21 april 2020 (C/16/20/170 F)
Geldmarkt B.V. in liquidatie: 28 april 2020 (C/16/20/184 F)
In alle bovengenoemde faillissementen is mr W .J.B. van Nielen tot curator
aangesteld.
Zobra Advies B.V. is een 100% dochter van Parthes B.V. en de heer Jansen is
zow el bestuurder van Parthes als Zobra Advies B.V. Op 21 februari 2020 zijn
middels aandeelhoudersbesluiten alle 100% dochters van Parthes, w aaronder
dus Zobra B.V., ontbonden met benoeming van mr F. Ortiz Aldana als
vereffenaar.

1.2 Lopende procedures
Failliet is gedaagde bij tw ee procedures:
1. ArboVita;
2. Reidinga.

20-05-2020
1

Verw ezen w ordt in dezen naar onderdeel 9 van dit verslag.

1.3 Verzekeringen
Tot op heden niet aangetroffen.

20-05-2020
1

1.4 Huur
Failliet heeft op 1 april 2018 een huurovereenkomst gesloten voor de kantooren bedrijfsruimte aan de Mollerusstraat 1 te Baarn. De huurovereenkomst
loopt tot 31 december 2020. De huurovereenkomst is met machtiging van de
rechter-commissaris op 23 april 2020 opgezegd conform het bepaalde ex art
39 Fw .

20-05-2020
1

Het pand is opgeleverd en de huurovereenkomst is afgew ikkeld.

16-11-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Op grond van zijn w ettelijke taak heeft de vereffenaar, mr F. Ortiz Aldana,
onderzoek gedaan naar de financiële positie van Zobra Advies B.V. Daaruit is
gebleken dat de schuldenlast van de onderneming de bezittingen van de
onderneming sterk overstijgt. Volgens de kolommenbalans van november
2019 bedraagt de totale schuldenlast € 209.130,--.
Bovenstaande leidt tot de conclusie dat sprake is van een toestand van
ophouden te betalen en dat Zobra Advies B.V. niet langer aan haar lopende
verplichtingen kan voldoen. Vanw ege het feit dat Zobra Advies B.V. reeds
ontbonden is en de schulden de baten overtreffen, is de vereffenaar op grond
van artikel 2:23a lid 4 BW verplicht het faillissement van Zobra Advies B.V. aan
te vragen.

20-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
20-05-2020
1

Toelichting
Er zijn geen w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

20-05-2020
1

Toelichting
Één w erknemer is per 1 januari 2020 uit dienst getreden.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

20-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft failliet geen onroerende zaken in eigendom.

20-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Kadastrale recherche.

20-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Copier/printer

€ 363,00

totaal

€ 363,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

20-05-2020
1

In het pand aan de Mollerusstraat te Baarn zou zich nog een copier/printer
bevinden. De curator tracht een koper te vinden.

18-08-2020
2

De curator heeft een koper voor de copier/printer gevonden. Met toestemming
van de curator is de printer verkocht voor een bedrag van € 300,-- exclusief
btw . De koopsom inclusief btw ad € 363,-- is op de boedelrekening ontvangen.

16-11-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

20-05-2020
1

onderzoek verkoop copier/printer.

18-08-2020
2

Afw ikkelen verkoop copier/printer.

16-11-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn vooralsnog geen voorraden en/of onderhanden w erken aangetroffen.

20-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

20-05-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Handelsnaam Arboz B.V.

€ 5.000,00

totaal

€ 5.000,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gebleken is dat failliet (tezamen met Parthes B.V., de heer J.M.W . Jansen)
sinds november 2003 rechthebbende is van de merknaam Arboz B.V. De
bestuurders van de besloten vennootschap Arboz B.V. te Baarn, (KvK
75350467), die gebruik maken van deze handelsnaam hebben aangegeven
deze handelsnaam te w illen blijven gebruiken.

20-05-2020
1

Nu een handelsnaam niet overdraagbaar is, is de curator van Zobra Advies
B.V., J.M.W . Jansen en Parthes B.V. met Arboz B.V. en met toestemming van de
rechter-commissaris overeengekomen dat curator middels een
vaststellingsovereenkomst afstand doet van de rechten op deze handelsnaam
tegen een door Arboz B.V. te betalen vergoeding van € 5.000,--. De koopsom
is ontvangen op de boedelrekening.
Blijkens een opgave van de RDW staan er geen kentekens op naam van failliet
geregisteerd.

3.9 Werkzaamheden andere activa
- onderhandeling Arboz B.V.;
- opstellen vaststellingsovereenkomst;
- opstellen verkoopfactuur;
- correspondentie RDW .

20-05-2020
1

- onderzoek copier/printer.

18-08-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

1. rekening-courant Parthes B.V.

€ 163.631,16

2. rekening-courant directie
3. rekening-courant directie (giften).
totaal

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 24.661,00
€ 1.133,00
€ 189.425,16

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van failliet volgen diverse vorderingen uit hoofde van
rekeningcourant op Parthes B.V. en de directie. De curator heeft de
vorderingen in onderzoek.

20-05-2020
1

1. De curator heeft in het faillissement van Parthes B.V. een vordering
ingediend van € 160.184,00.

18-08-2020
2

1. Naast de rekening-courant vordering van € 160.184 volgt nog een
openstaande vordering op Parthes B.V. van € 3.447,16. De totale vordering op
Parthes B.V. bedraagt dan ook € 163.631,16. De ingediende vordering in het
faillissement van Parthes B.V. is tijdens de op 28 januari 2021 gehouden
verificatievergadering als concurrente vordering erkend. Op dit moment is nog
niet bekend hoe hoog deze uitkering zal zijn en op w elke termijn deze kan
plaatsvinden.

15-02-2021
4

Op dit moment is nog niet bekend w anneer de uitkering uit het faillissement
Parthes B.V. zal plaatsvinden.

14-05-2021
5

De vordering uit hoofde van rekening-courant ten bedrage van € 24.661,-- en
€ 1.133,-- is ingediend in het faillissement van J.M.W . Jansen. Op dit moment is
nog niet duidelijk of een uitkering uit dat faillissement te verw achten valt.

02-08-2021
6

De curator verw acht dat een uitkering uit het faillissement Parthes B.V. in de
komende verslagperiode zal plaatsvinden.

02-11-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- inventarisatie debiteuren.

20-05-2020
1

Indienen vordering in het faillissement Parthes B.V.

18-08-2020
2

- nader onderzoek vordering op Parthes B.V.;
- monitoren verificatieproces vordering.

15-02-2021
4

- monitoren uitkering faillissement Parthes B.V.

14-05-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Failliet houdt een rekening aan bij ABN AMRO bank. Het saldo bedroeg per
datum faillissement € 32,27 debet. ABN AMRO Bank heeft echter aangegeven

20-05-2020
1

af te zien van het indienen van haar vordering.
Daarnaast hield failliet een rekening aan bij Rabobank.

5.2 Leasecontracten
Van leasecontracten is vooralsnog niet gebleken.

20-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog niet van toepassing.

20-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

20-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
retentierechten.

20-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
reclamerechten.

20-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

20-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde nu de onderneming reeds
per 21 februari 2020 is ontbonden.

20-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

20-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

20-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De digitale administratie is veilig gesteld en zal nader w orden onderzocht.

20-05-2020
1

Het onderzoek is afgerond.

02-08-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
2013: gedeponeerd
2014: gedeponeerd
2015: gedeponeerd
2016: gedeponeerd

4 november 2015; derhalve te laat;
29 april 2016; derhalve te laat;
23 maart 2017; derhalve te laat;
20 februari 2018; derhalve te laat.

20-05-2020
1

De jaarrekeningen over de jaren 2017 en 2018 zijn niet opgesteld en derhalve
ook niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvangscriteria vermeld in artikel 3:396 BW is de vennootschap
vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393, lid
1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

20-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De onderneming is opgericht in 2000. Een eventuele vordering uit hoofde van
de volstortingsverplichting is derhalve verjaard, zodat hier geen verder
onderzoek naar zal w orden verricht.

20-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

20-05-2020
1

02-08-2021
6

Toelichting
Het onderzoek is afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-05-2020
1

Nee

02-08-2021
6

Toelichting
Het onderzoek is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

20-05-2020
1

Het onderzoek is afgerond.

02-08-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek deponering jaarrekeningen.

20-05-2020
1

- afronden onderzoek administratie en rechtmatigheid.

02-08-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2.987,53

20-05-2020
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Huur pand: 2972,40
Claims Agent B.V.: € 15,13
€ 3.008,70

18-08-2020
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Huur pand: 2.972,40
Claims Agent B.V.: € 36,30
€ 3.023,83

16-11-2020
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Huur pand: € 2.972,40
Claims Agent B.V.: € 51,43
€ 3.026,85

14-05-2021
5

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Huur pand: € 2.972,40
Claims Agent B.V.: € 54,45
€ 14.459,36
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Huur pand: € 2.972,40

02-11-2021
7

Claims Agent: € 54,45
Lening Parthes: € 11.432,51.
In verband met de kostenconsolidatie komen de executie- en
vereffeningskosten in het faillissement van Zobra Advies B.V. in liquidatie voor
rekening van Parthes B.V., zulks uitsluitend en voor zover de boedel in het
faillissement van Zobra Advies B.V. niet toereikend is om de kosten voor de
afw ikkeling van het faillissement te dragen. Nu dat niet het geval is, is in dat
kader tot op heden van Parthes B.V. een lening van € 11.432,51,00
verkregen om het salaris van de curator in het faillissement van Zobra Advies
B.V. te voldoen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 41.969,00

20-05-2020
1

€ 52.337,00

18-08-2020
2

€ 60.901,00

16-11-2020
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een actuele opgave van de vordering van de
Belastingdienst opgevraagd. Voorts is een aanvullende vordering terzake van
VpB 2018 ingediend.
€ 71.973,00

14-05-2021
5

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een vordering terzake van VpB 2019
ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.747,86
Toelichting
De w erknemer die per 1 januari 2020 uit dienst is getreden heeft een
(bruto)vordering ingediende terzake van achterstallige vakantiedagen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

20-05-2020
1

8

18-08-2020
2

13

16-11-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 16.941,28

20-05-2020
1

€ 278.657,10

18-08-2020
2

€ 293.885,03

16-11-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

20-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- inventarisatie crediteuren;
- verw erken ingediende vorderingen.

20-05-2020
1

Verw erken ingediende vorderingen.

18-08-2020
2

Verw erken ingediende vorderingen.

16-11-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. ArboVita B.V.
2. M. Reidinga h.o.d.n. Villa Mollerus

20-05-2020
1

3. Match W ork

18-08-2020
2

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
1. Door ArboVita is een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank
Utrecht, afdeling Kantonzaken. De vordering van ArboVita ziet op onbetaald
gebleven facturen ad circa € 10.000,--. Op 17 februari 2020 is de dagvaarding
betekend.

20-05-2020
1

2. Door M. Reidinga h.o.d.n. Villa Molleruis is een procedure aanhangig gemaakt
bij de rechtbank. w aarin betaling van achterstallige huurpenningen w ordt
gevorderd alsmede ontruiming van het gehuurde.
3. Gebleken is van een derde procedure, aanhangig gemaakt door Match W ork
bij de rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, w aarin Match W ork betaling
vordert van haar openstaande facturen ad in hoofdsom € 2.178,00.

18-08-2020
2

9.3 Stand procedures
1. ArboVita:
De curator heeft de rechtbank Utrecht in kennis gesteld van het faillissement
en laten w eten dat de procedure door het faillissement van rechtsw ege is
geschorst. ArboVita B.V. kan desgew enst haar vordering bij de curator
indienen.

20-05-2020
1

2: M. Reidinga h.o.d.n. Villa Mollerus:
In verband met corona-maatregelen vindt geen mondelinge zitting plaats.
Eiseres is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 13 mei 2020 stukken aan te
leveren ten behoeve van de schriftelijk afhandeling van de zaak.
1. ArboVita B.V. heeft tot op heden haar vordering nog niet ingediend.

18-08-2020
2

2. M. Reidinga h.o.d.n. Villa Mollerus heeft een pre-faillissementsvordering ad in
totaal € 12.994,51 ingediend.
3. Op 10 juni 2020 is tussenvonnis gew ezen w aarbij het geding is geschorst
en de zaak ambtshalve op de rol is doorgehaald. Match W ork heeft haar
vordering ten bedrage van € 2.990,86 ingediend in het faillissement.

9.4 Werkzaamheden procedures
- inventarisatie lopende procedures;
- correspondentie rechtbank.

20-05-2020
1

- correspondentie rechtbank Utrecht i.v.m. schorsing procedure;
- correspondentie advocaat eiseres Match W ork.

18-08-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- onderzoek administratie;
- afw ikkelen huurovereenkomst;
- onderzoek debiteuren;

20-05-2020
1

- crediteurenadministratie.
- onderzoek administratie;
- afw ikkelen verkoop kopieerapparaat;
- afw ikkelen huurovereenkomst;
- onderzoek debiteuren;
- crediteurenadministratie

18-08-2020
2

- onderzoek administratie;
- onderzoek debiteuren;
- crediteurenadministratie

16-11-2020
3

- onderzoek administratie;
- onderzoek debiteuren;
- crediteurenadministratie

15-02-2021
4

- onderzoek administratie;
- onderzoek debiteuren;
- crediteurenadministratie

14-05-2021
5

- crediteurenadministratie;
- monitoren uitkering Parthes B.V.;
- monitoren uitkering J.M.W . Jansen.

02-08-2021
6

- crediteurenadministratie;
- monitoren uitkering Parthes B.V.;
- monitoren uitkering J.M.W . Jansen.

02-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afw ikkeling kan nog niet w orden gegeven.

20-05-2020
1

Het faillissement kan w orden afgew ikkeld zodra meer duidelijkheid is
verkregen over een eventuele uitkering in het faillissement Parthes B.V. en/of
het faillissement van J.M.W . Jansen.

02-08-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
2-2-2022

02-11-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

20-05-2020
1

Verslaglegging.

15-02-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

