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Algemene gegevens
Naam onderneming
Young & Parker International B.V. h.o.d.n. Securan

20-05-2020
1

Gegevens onderneming
Statutaire zetel: Huizen
KvK nr: 32107355
Kantooradres: Huizermaatw eg 600, kamer 2.06, 1276 LN Huizen
Postadres: Postbus 346, 1270 AH Huizen
W ebsite: w w w .securan.nl / w w w .mobile4sure.nl

20-05-2020
1

Activiteiten onderneming
De curator heeft van de middellijk bestuurder van gefailleerde het volgende
vernomen.
Gefailleerde is in 2005 opgericht om internationale activiteiten te ontplooien.
Deze activiteiten zijn nooit van de grond gekomen. Tot eind 2018 vonden
derhalve geen activiteiten plaats.
In de herfst van 2017 is zusteronderneming Young & Parker Insurance B.V.
gefailleerd. Eind 2018 is haar portefeuille met schadeverzekeringen voor
mobiele telefoons overgenomen uit de boedel. Gefailleerde exploiteerde deze
portefeuille.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

20-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Reeds sinds 2014 w orden geen cijfers gedeponeerd. De reden hiervan zou zijn
dat het administratiekantoor vanw ege een betalingsachterstand haar
w erkzaamheden had neergelegd.

20-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

20-05-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had een jurist en een boekhouder in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

20-05-2020
1

€ 0,00

20-08-2020
2

€ 0,00

19-11-2020
3

€ 0,00

18-02-2021
4

€ 0,00

18-05-2021
5

€ 0,00

17-08-2021
6

€ 0,00

17-11-2021
7

€ 0,00

16-02-2022
8

€ 0,00

16-05-2022
9

€ 0,00

16-08-2022
10

€ 0,00

16-11-2022
11

Verslagperiode
van

20-05-2020

21-4-2020

1

t/m
19-5-2020
van

20-08-2020
2

20-5-2020
t/m
19-8-2020
van

19-11-2020
3

20-8-2020
t/m
18-11-2020
van

18-02-2021
4

19-11-2020
t/m
17-2-2021
van

18-05-2021
5

18-2-2021
t/m
17-5-2021
van

17-08-2021
6

18-5-2021
t/m
16-8-2021
van

17-11-2021
7

17-8-2021
t/m
16-11-2021
van

16-02-2022
8

17-11-2021
t/m
15-2-2022
van
16-2-2022

16-05-2022
9

t/m
15-5-2022
van

16-08-2022
10

16-5-2022
t/m
15-8-2022
van

16-11-2022
11

16-8-2022
t/m
15-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

10 uur 6 min

2

2 uur 54 min

3

2 uur 18 min

4

1 uur 24 min

5

5 uur 54 min

6

2 uur 30 min

7

0 uur 54 min

8

1 uur 48 min

9

0 uur 30 min

10

0 uur 48 min

11

0 uur 42 min

totaal

29 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is Engelhorst Holding B.V.

20-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend

20-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Niet bekend

20-05-2020
1

1.4 Huur
N.v.t., de bovenliggende holding huurt de ruimte w aar gefailleerde kantoor
hield.

20-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft van de middellijk bestuurder van gefailleerde het volgende
vernomen.
Eind 2018 is een portefeuille met schadeverzekeringen voor mobiele telefoons
overgenomen uit de boedel van het gefailleerde Young & Parker Insurance B.V.
Met de betreffende portefeuille kon aanvankelijk een omzet gerealiseerd
w orden van circa € 5.000 per maand. Er zat een dalende lijn in de omzet,
doordat de markt van dergelijke verzekeringen zich consolideerde rond enkele
grote spelers.
In oktober 2019 heeft de AFM een boete opgelegd aan gefailleerde vanw ege
het niet beantw oorden van vragen. Hierop heeft ABN AMRO Bank in november
2019 de incasso-overeenkomst opgezegd, w aardoor het niet meer mogelijk
w as om incassobatches uit te laten voeren. Het is niet mogelijk gebleken om
een andere bank bereid te vinden om de incasso-opdrachten uit te voeren.
Vanw ege de betrekkelijk lage te incasseren bedragen per klant, w as eigen
incasso niet haalbaar.
Door het eindigen van de incasso-overeenkomst vielen de inkomsten van
gefailleerde geheel w eg. Zij w as daarom per januari 2020 niet meer in staat
om de salarissen te betalen. Het faillissement is vervolgens aangevraagd door
een w erknemer.

20-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

20-05-2020
1

2
Toelichting
Gefailleerde had een jurist en een boekhouder in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

20-05-2020
1

2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-4-2020

2

De arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd door de curator.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

20-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.

20-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

20-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

20-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

3.9 Werkzaamheden andere activa

20-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

R/c vordering Zermatt International SARL

€ 42.165,91

totaal

€ 42.165,91

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De middellijk bestuurder heeft het volgende verklaard. Gefailleerde
exploiteerde een portefeuille telefoonverzekeringen. De klanten betaalden
slechts enkele euro's per maand voor hun abonnement en er zou geen bank
meer bereid zou zijn om de incassobatches te innen vanw ege de AFM-boete.
De debiteuren zouden om deze reden oninbaar zijn.

20-05-2020
1

Na analyse van de administratie heeft de curator geconcludeerd dat
gefailleerde een bedrag van per saldo € 42.165,91 aan het gefailleerde
Zermatt International SARL ("Zermatt") heeft voldaan, zonder dat hier een
(kennelijke) tegenprestatie tegenover stond. De bestuurder van gefailleerde is
met deze vaststelling geconfronteerd en diens (summiere) reactie heeft de
curator niet van standpunt doen veranderen. Derhalve is de vordering
ingediend in het faillissement van Zermatt.

17-11-2021
7

De curator van Zermatt heeft aan de curator laten w eten dat de vordering op
de lijst van voorlopig erkende crediteuren is geplaatst, en dat een uitkering
aan concurrente schuldeisers te verw achten valt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verifiëren ontvangen informatie middellijk bestuurder.

20-05-2020
1

De curator acht de verklaringen van de middellijk bestuurder op dit punt
aannemelijk.

20-08-2020
2

Zie onder 7.7

18-02-2021
4

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

20-05-2020
1

N.v.t.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

20-05-2020
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

20-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

20-05-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek, de curator heeft de administratie nog niet van gefailleerde
ontvangen.

20-05-2020
1

De curator heeft nog altijd geen administratie ontvangen.

20-08-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn sinds 2014 geen jaarrekeningen gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

20-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

20-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

20-05-2020
1

Een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsplicht w as op
faillissementsdatum reeds verjaard.

17-08-2021
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

20-05-2020
1

Toelichting
Het onbehoorlijk bestuur is een gegeven w egens het niet deponeren van de
jaarrekeningen over 2015 tot en met 2018.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

20-05-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator onderzoekt de mogelijkheid de middellijk bestuurder aansprakelijk
te stellen voor het faillissementstekort, dan w el andere maatregelen tegen
hem te treffen. De betreffende persoon is betrokken gew eest bij meerdere
faillissementen, w aardoor door de curator gronden voor persoonlijke
aansprakelijkheid aanw ezig w erden geacht, maar vanw ege het ontbreken van
verhaalsmogelijkheden is afgezien van vervolgstappen.

20-05-2020
1

De curator heeft aan de hand van bankafschriften vragen gesteld aan de
middellijk bestuurder, Frans van Engelenhoven, over een aantal overboekingen
aan onder meer gelieerde vennootschappen. Hierop heeft de curator in zijn
ogen summiere antw oorden ontvangen. Het onderzoek w ordt in de komende
periode voortgezet.

20-08-2020
2

Er zijn aanw ijzingen dat Young & Parker een vordering heeft op een andere
aan de bestuurder gelieerde vennootschap. W elisw aar is deze vennootschap
failliet, maar naar het zich laat aanzien zal er een uitkering kunnen
plaatsvinden in dit faillissement. Tussen beide curatoren zal op de korte termijn
overleg plaatsvinden, temeer omdat de toelichting van de bestuurder
uitermate summier is gew eest.

18-02-2021
4

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde en
de curator van Zermatt International SaRL. In dit gesprek heeft de curator
geen opheldering gekregen over de geldstromen tussen gefailleerde en enkele
hieraan gerelateerde vennootschappen. Afgesproken is dat de bestuurder
voor 1 september 2021 opheldering zal verschaffen door nadere gegevens aan
te leveren.

17-08-2021
6

De curator heeft naar aanleiding van het gesprek een reactie van de
bestuurder van gefailleerde ontvangen. Naar aanleiding daarvan zal de curator
in de volgende verslagperiode diens standpunt bepalen ter zake van de
bestuurdersaansprakelijkheid.

17-11-2021
7

De curator heeft in overleg met de curator van Zermatt S.a.R.L. besloten om de
ontw ikkelingen in het betreffende faillissement af te w achten, alvorens nadere
w erkzaamheden te verrichten.

16-02-2022
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator dient nog nader onderzoek te verrichten naar de rechtmatigheid.

20-05-2020
1

Idem.

20-08-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

20-05-2020
1

Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.

Toelichting

19-11-2020
3

Salaris curator: p.m.
UW V: € 9.509,27

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 66.765,00

20-05-2020
1

Toelichting
Ter zake van LH en Vpb

€ 63.579,00

20-08-2020
2

Toelichting
Ter zake van LH en Vpb

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

20-05-2020
1

Vooralsnog niet ingediend

€ 16.994,31

19-11-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

20-05-2020
1

Vooralsnog geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

20-05-2020
1

Toelichting
Vooralsnog geen

2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

20-08-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 23.854,55

20-08-2020
2

€ 24.184,07

16-08-2022
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende periode concentreren op
rechtmatighedenonderzoek.

20-05-2020
1

In de komende periode zal het rechtmatighedenonderzoek w orden voortgezet.

20-08-2020
2

Voortzetting rechtmatighedenonderzoek / onderzoek naar rekeningcourantverhoudingen.

18-02-2021
4

Voortzetting rechtmatighedenonderzoek / onderzoek naar rekeningcourantverhoudingen.

18-05-2021
5

Voortzetting rechtmatighedenonderzoek / onderzoek naar rekeningcourantverhoudingen

17-08-2021
6

Voortzetten rechtmatighedenonderzoek

17-11-2021
7

Monitoren verificatie inzake Zermatt International S.a.R.L., verder zie 7

16-02-2022
8

Zie 8

16-05-2022
9

Zie 8

16-08-2022
10

Zie 8. Het vermoeden is dat de verificatie in de komende verslagperiode
plaats zal vinden.

16-11-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
N.n.b.

20-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

16-11-2022
11

Bijlagen
Bijlagen

