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

3
16-11-2020
F.16/20/188
NL:TZ:0000140485:F001
06-05-2020

R-C
Curator

mr. Hofman
mr J.A.M. van Dieren

Algemene gegevens
Naam onderneming
Metavidu
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Gegevens onderneming
Audiow eg 5
1322 AT ALMERE
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Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteert een expertisecentrum en dagopvang voor kinderen
met hoogbegaafdheid, ontw ikkelingsvoorsprong en/of hoogsensitiviteit.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 30.735,08

€ 12.554,38

€ 203.287,61

2019

€ 218.019,16

€ -16.290,17

€ 173.895,46

2018

€ 27.533,96

€ -14.255,77

€ 26.896,67

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de financiële administratie opgevraagd bij de maten.
Vervolgens heeft de curator contact gehad met de boekhouder van de
maatschap. De boekhouder heeft schriftelijk meermaals toegezegd om de
financiële administratie op korte termijn toe te sturen. De curator heeft de
financiële administratie desondanks tot op heden nog niet ontvangen. De
curator heeft de boekhouder gerappelleerd en de curator verw acht de
financiële administratie alsnog op korte termijn van de boekhouder te
ontvangen. De curator zal de financiële gegevens dan in het volgende verslag
opnemen.
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Inmiddels zijn de financiële gegevens (kolommenbalansen,
grootboekrekeningen, etc.) ontvangen. Deze zijn niet bijgew erkt tot aan
datum faillissement. De curator maakt dan ook een voorbehoud met betrekking
tot de in dit verslag genoemde financiële gegevens, zeker voor w at betreft
2020. Een groot bedrag aan vraag- en kruisposten diende nog ingeboekt te
w orden. Zo acht de curator bijvoorbeeld uitgesloten dat over 2020 een positief
resultaat is gerealiseerd, hetgeen nu uit de kolommenbalans volgt.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
7
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Toelichting
Volgens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
zijn er 2 personeelsleden. Deze informatie is niet actueel.

Boedelsaldo
€ 0,00
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Verslagperiode
van
3-7-2020

05-06-2020
1

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

20-08-2020
2

t/m
20-8-2020
van
20-8-2020
t/m
15-11-2020

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 21 min

2

45 uur 57 min

3

27 uur 54 min

totaal

107 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Algemeen
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de
curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit
openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden.
De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De maatschap Metavidu is op 1 januari 2018 opgericht. De maten zijn mevrouw
Monique Chantal Kalma en mevrouw Esther W olters-Ouburg. Het faillissement
van mevrouw Kalma is op 6 mei 2020 uitgesproken, w aarbij mr. J.A.M. van
Dieren eveneens tot curator is aangesteld. Het faillissement van mevrouw
Esther W olter-Ouburg is aangehouden w egens een verzoek om toelating tot
de w ettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

05-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde en de maten afzonderlijk zijn gedaagden in een kort geding
procedure die is geëntameerd door Stichting Triade Vitree ("eiseres"). Eiseres
heeft zich jegens de gemeente Almere verbonden tot het verlenen van
jeugdzorg en heeft daarvoor een overeenkomst van onderaanneming met
gefailleerde gesloten. Eiseres heeft deze overeenkomst beëindigd. Eiseres
heeft in kort geding tw ee vorderingen ingesteld, namelijk een vordering tot
afgifte van een dertigtal dossiers van cliënten die gefailleerde in behandeling
had en een vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding
w egens vermeende fraude.
Na het faillissement is de curator in overleg getreden met de advocaat van
eiseres en de softw areleverancier. De cliëntendossiers blijken in beheer te zijn
bij een softw areleverancier die de toegang tot de cliëntendossiers had
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geblokkeerd met een beroep op opschorting w egens onbetaalde facturen. De
softw areleverancier heeft inmiddels aangegeven dat zij bereid is om de
cliëntendossiers vrij te geven. De curator heeft de advocaat van eiseres laten
w eten dat hij bereid is om aan overdracht van de cliëntendossiers aan eiseres
mee te w erken indien er toestemmingsverklaringen zijn van
(vertegenw oordigers van de) cliënten voor overdracht van hun dossiers. De
curator is momenteel in afw achting van deze toestemmingsverklaringen en zal
na ontvangst tot afgifte van de dossiers overgaan. De curator heeft de
geldvordering geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.
De procedure stond ten tijde van het uitspreken van het faillissement op de rol
voor het plannen van een mondelinge behandeling. De curator heeft de
rechtbank op de hoogte gebracht van de faillissementen van gefailleerde en
mevrouw Kalma en aangegeven dat artikel 28 Fw (eventueel schorsing en
oproeping curator) en artikel 29 Fw (schorsing) in zijn ogen van toepassing zijn
op respectievelijk de vordering tot afgifte en de geldvordering. Eiseres heeft
ten aanzien van de vordering tot afgifte laten w eten dat zij de curator niet in
het geding zal oproepen.
De rechtbank heeft vervolgens ten aanzien van gefailleerde en mevrouw Kalma
beslist dat het geding over de geldvordering w ordt geschorst (artikel 29 Fw )
en dat het geding over de vordering tot afgifte w ordt voortgezet (artikel 28
Fw ). Het geding tegen mevrouw W olters-Ouburg, die niet in staat van
faillissement verkeert, w ordt in het geheel voortgezet. De mondelinge
behandeling is op 15 juni a.s. gepland. De rechtbank heeft bevestigd dat een
eventueel vonnis over de vordering tot afgifte tegen Metavidu en mevrouw
Kalma geen rechtskracht heeft tegen de boedel op grond van artikel 25 lid 2
Fw , nu eiseres de curator niet in het geding heeft opgeroepen in de zin van
artikel 28 Fw .
De rechtbank heeft op 29 juni 2020 vonnis gew ezen. Hierbij zijn Metavidu en
de beide maten veroordeeld tot afgifte van de cliëntdossiers op straffe van een
dw angsom. De vordering met betrekking tot het voorschot op
schadevergoeding is afgew ezen.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator in overleg met Stichting Triade
Vitree medew erking verleend aan afgifte van cliëntdossiers aan de stichting,
voor zover (de w ettelijke vertegenw oordigers van) cliënten hiervoor
toestemming gaven. Cliënten die aangeven zelf hun dossier (terug) w ilden
ontvangen, zijn eveneens gefaciliteerd. De partij w aar de dossiers digitaal zijn
opgeslagen, verleent hieraan kosteloos zijn medew erking. Voor zover er in de
komende verslagperiode nog verzoeken tot afgifte komen, zal de curator ook
hieraan zijn medew erking verlenen.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode geen nadere verzoeken van
Stichting Triade Vitree en cliënten ontvangen om afgifte van cliëntdossiers. De
curator heeft aan Stichting Triade Vitree laten w eten dat hij de komende
periode w aar mogelijk nog zijn medew erking zal verlenen aan het afgeven
van cliëntendossiers, maar dat er rekening mee moet w orden gehouden dat
het systeem w aarin de dossiers momenteel nog (kosteloos) door een derde
partij w orden opgeslagen op enig moment niet meer toegankelijk is.
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1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend zijn er geen verzekeringen afgesloten door gefailleerde.
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1.4 Huur
Door de maatschap w erd een kantoorruimte gehuurd aan de Audiow eg 5 te
Almere. De huurovereenkomst is reeds voor datum faillissement opgezegd. Het
gehuurde is op 6 maart 2020 opgeleverd.
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1.5 Oorzaak faillissement
Binnen de maatschap w erd sinds 2018 een expertisecentrum en dagopvang
voor kinderen met hoogbegaafdheid, ontw ikkelingsvoorsprong en/of
hoogsensitiviteit geëxploiteerd. Volgens opgaaf van de maten begon men
financieel gezien al met een achterstand, omdat bepaalde w erkzaamheden al
w erden verricht en ook kosten w erden gemaakt, zonder dat er inkomsten
vanuit de gemeente w erden ontvangen.
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Op enig moment is er onenigheid tussen de maten ontstaan, die steeds hoger
opliep. De beide maten beschuldigen elkaar over en w eer van vormen van
mismanagement. Dit kw am de bedrijfsvoering niet ten goede en zorgde er op
een gegeven moment zelfs voor dat cliënten niet meer konden w orden
bediend. Enig opdrachtgever Stichting Triade Vitree heeft op dat moment de
overeenkomst met gefailleerde opgezegd, w aarna er geen inkomsten meer
w aren. De lonen van w erknemers konden niet meer betaald w orden en
uiteindelijk heeft één van de w erknemers het faillissement van zow el
gefailleerde als de maten aangevraagd.
De curator zal onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.
Inmiddels is ook de andere maat, mevrouw W olters-Ouburg, in staat van
faillissement verklaard nadat haar verzoek tot toelating tot de W SNP is
afgew ezen. Voor haar visie op het faillissement van Metavidu w ordt verw ezen
naar onderdeel 1.5 van het verslag in haar faillissement (zoals ook de visie van
mevrouw Kalma in onderdeel 1.5 van haar verslag op is genomen).
De curator zal nog nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het
faillissement van Metavidu, voor zover opportuun. Daarbij geldt dat beide
maten inmiddels in staat van faillissement zijn verklaard, zodat het de vraag is
w elk boedelbelang gemoeid is met diepgravend nader onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement van Metavidu.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7
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Toelichting
Op datum faillissement stonden zeven w erknemers op de loonlijst van
gefailleerde. Het faillissement is aangevraagd door een w erknemer nu het loon
vanaf februari 2020 niet meer is voldaan. Vanaf mei 2019 zijn er geen
loonstroken verstrekt.
De w erknemers zijn bij het UW V aangemeld om in aanmerking te komen voor
de loongarantieregeling.
Het UW V is reeds op 26 maart 2020, na een melding van een w erknemer, een
onderzoek gestart naar mogelijke betalingsonmacht van de onderneming. Op
basis van uitkomsten van dit onderzoek w erd een definitieve toestand
opgehouden te betalen aangenomen. De w erknemers zijn vervolgens in de
gelegenheid gesteld een aanvraag overname betalingsverplichtingen in te
dienen en hebben naar aanleiding hiervan een uitkering w egens
betalingsonmacht toegekend gekregen. Met in achtneming van de artikelen
61/68 W W w erd aan hen een uitkering verstrekt tot en met 31 maart 2020.
Vanw ege de reeds toegekende betalingsonmacht heeft het UW V geen nieuw e
aanvraagprocedure gestart maar zal de reeds lopende uitkering w orden
aangevuld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-7-2020

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- ontslag personeel;
- beantw oorden vragen personeel;
- contact UW V.
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De w erkzaamheden zijn afgerond.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 417,50
totaal

€ 417,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van een (beperkte) kantoorinventaris en zaken voor de
behandeling van de cliënten (zoals boeken, spelletjes en dergelijke). Deze
goederen zijn voor het faillissement door één van de maten opgeslagen in een
opslag in Friesland. Naar verw achting is de w aarde van deze goederen gering.
Daarnaast zou een deel van de opgeslagen goederen niet aan de maatschap
toebehoren, maar aan één van de maten persoonlijk. De curator zal de opslag
op korte termijn (laten) inventariseren om een beter beeld te krijgen.
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De goederen van de maatschap zijn verpand aan Qredits Microfinanciering
Nederland ("Qredits"). De curator is in overleg met Qredits over de afw ikkeling
van het pandrecht en de (eventuele) verkoop van de goederen
Vast staat dat een aantal roerende zaken, die zich deels in Friesland
bevonden, deels bij gefailleerde thuis en deels bij w erknemers thuis, eigendom
w aren van Metavidu. Voor w at betreft de overige goederen in Friesland is de
status niet geheel duidelijk, ook al omdat er geen ondertekende versie van het
maatschapscontract voorhanden is. Het heeft er de schijn van dat die overige
goederen inderdaad eigendom zijn gebleven van één van de maten, mevrouw
Kalma.
Een taxateur heeft op basis van foto's een inschatting gegeven van de w aarde
van de goederen in Friesland. Hij meent dat deze geen w aarde hebben,
althans dat het w eghalen hiervan meer zou kosten dat de goederen eventueel
zouden kunnen opleveren.
De curator heeft in dit licht een aantal afspraken gemaakt met Qredits en
gefailleerde. Qredits zal de goederen die aan haar verpand zijn onderhands
verkopen vanuit een eigen, hiervoor ingerichte w inkel tegen een
boedelbijdrage van 10 % exclusief btw . Tevens zal Qredits beoordelen of er in
Friesland ook nog niet verpande goederen aanw ezig zijn die zij verkoopbaar
acht. Zo ja, dan zal zij ook deze verkopen vanuit haar w inkel w aarbij de
opbrengst 50 / 50 zal w orden verdeeld tussen bank en de boedel van
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mevrouw Kalma. Overige goederen, die volgens Qredits geen w aarde hebben,
zal zij afvoeren tenzij mevrouw Kalma deze nog zou w illen hebben. In dat
laatste geval zal gefailleerde zorg dragen voor het w eghalen van de
betreffende goederen.
Een deel van de goederen is inmiddels opgehaald, de curator zal de komende
verslagperiode het verkoop- en verw ijderproces monitoren.
In de afgelopen verslagperiode heeft Qredits alle goederen die zij
verkoopbaar acht opgehaald uit de loods in Friesland, bij mevrouw Kalma,
mevrouw W olters-Ouburg en bij enkele personeelsleden. De goederen in de
loods in Friesland die Qredits niet verkoopbaar acht heeft Qredits, anders
dan in eerste instantie met de curator is afgesproken, niet afgevoerd.
Mevrouw Kalma heeft echter aangegeven dat zij deze goederen w il houden
en dat de opslaghouder haar hiervoor toestemming heeft gegeven. Gezien
het feit dat de taxateur heeft aangegeven dat het w eghalen en/of verkopen
van deze goederen meer zou kosten dan het eventueel zou opleveren, heeft
de curator daarmee ingestemd. De curator heeft van de opslaghouder
desgevraagd de bevestiging ontvangen dat de huurovereenkomst voor de
opslag is beëindigd, dat de opslag verder w ordt geregeld tussen mevrouw
Kalma en de opslaghouder en dat de opslaghouder geen vordering heeft op
de faillissementsboedels.

16-11-2020
3

Inmiddels heeft Qredits vanuit een eigen, daarvoor ingerichte w inkel een
aantal van de goederen verkocht. Uit de opgave van Qredits blijkt dat zij
daarmee tot nu toe een opbrengst van EUR 417,50 heeft gegenereerd.
De curator verw acht dat Qredits in de komende verslagperiode mogelijk nog
meer goederen zal verkopen. De curator zal dit blijven monitoren. De curator
heeft met Qredits afgesproken dat de hoogte van de boedelbijdrage w ordt
vastgesteld op het moment dat alle goederen zijn verkocht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van bodemzaken w aarop de fiscus haar bodemvoorrecht kan
uitoefenen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Overleg met pandhouder over afw ikkeling pandrecht en (eventuele) verkoop
goederen.
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- monitoren verkoop en afvoer inventariszaken.

20-08-2020
2

- monitoren verkoop inventariszaken.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren

€ 20.000,00

totaal

€ 20.000,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is (nog) geen financiële administratie beschikbaar (zie ook onder "financiële
gegevens"), maar volgens opgave van de maten is sprake van één (betw iste)
openstaande vordering van circa EUR 20.000,-- op opdrachtgever Stichting
Triade Vitree. Deze vordering is verpand aan Qredits. Na ontvangst van de
administratie zal de curator (de inbaarheid van) deze vordering nader
onderzoeken en in overleg treden met Qredits over de afw ikkeling van het
pandrecht.
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Stichting Triade Vitree meent een (verrekenbare) vordering op gefailleerde te
hebben in verband met w anprestatie. Een deel van de overeengekomen
w erkzaamheden, w aarvoor w el is betaald, zou niet verricht zijn door
gefailleerde.
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Qredits heeft de curator gevraagd de vordering te innen tegen een
boedelbijdrage. De curator w il echter eerst nog een beter beeld krijgen van de
inbaarheid / haalbaarheid van de vordering en probeert in dit kader nadere
informatie te verkrijgen bij de maten.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan
naar de inbaarheid / haalbaarheid van de vordering op Stichting Triade
Vitree.
Zoals in het vorige verslag is toegelicht, meent Stichting Triade Vitree dat zij
een (verrekenbare) tegenvordering op gefailleerde heeft in verband met
w anprestatie omdat gedeclareerde w erkzaamheden niet zouden zijn verricht.
Deze tegenvordering is vooralsnog door Stichting Triade Vitree begroot op
EUR 130.000,--. Stichting Triade Vitree voert momenteel nog een intern
(fraude)onderzoek uit om de exacte schade vast te stellen.
In het kader van zijn onderzoek naar de inbaarheid / haalbaarheid van de
vordering heeft de curator ten eerste navraag gedaan bij de maten en de
personeelsleden. Hieruit is het beeld naar voren gekomen dat er in de
betreffende periode nog w el w erkzaamheden zijn verricht, maar dat dit in de
aanloop naar het faillissement w el sterk is teruggelopen. Daarnaast heeft de
curator de eerste onderzoeksbevindingen van Stichting Triade Vitree
ontvangen en heeft een bespreking plaatsgevonden met Stichting Triade
Vitree. Naar aanleiding daarvan is bij de curator de indruk ontstaan dat het
zeer lastig zal zijn om de vordering op Stichting Triade Vitree te innen. Het
ziet er naar uit dat Stichting Triade Vitree inderdaad een verrekenbare
tegenvordering heeft.
Vanw ege de daarmee gemoeide tijd en de - in de ogen van de curator
geringe - kans van slagen acht de curator het niet in het belang van de
boedel om de inning van de vordering ter hand te nemen tegen een
boedelbijdrage. De curator heeft pandhouder Qredits daarvan op de hoogte
gebracht.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Nader onderzoek debiteuren;
- Overleg met pandhouder over afw ikkeling pandrecht.
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- Vaststelling inbaarheid vordering op Stichting Triade Vitree, overleg
pandhouder.
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W erkzaamheden zijn afgew ikkeld.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 52,57
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Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij Knab en Triodos Bank N.V. Laatstgenoemde bank
heeft een vordering ingediend voor een bedrag van € 52,57.
Daarnaast heeft Qredits een krediet verstrekt aan gefailleerde van € 10.000,=.
De totale vordering van Qredits beloopt € 15.223,56.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten afgesloten door gefailleerde.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Qredits heeft een pandrecht gevestigd op de inventaris, voorraden en
debiteuren van gefailleerde.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
De curator is in overleg met Qredits over de afw ikkeling van het pandrecht.
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Ten aanzien van de inventaris zijn inmiddels afspraken gemaakt, zie onderdeel
3. Ten aanzien van de inning van de vordering op Stichting Triade Vitree w enst
de curator zich nog een beter beeld te vormen, zie onderdeel 4.
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Qredits heeft een aanvang gemaakt met de verkoop van de inventaris. Dit
verkoopproces is nog niet afgerond. Zie hierover onderdeel 3.
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De curator acht inning van de vordering op Stichting Triade Vitree niet
opportuun en heeft Qredits daarvan op de hoogte gesteld. Zie hierover
onderdeel 4.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing. W el heeft een tw eetal w erknemers aangegeven dat er
zich persoonlijke bezittingen van hen in het bedrijfspand bevonden. Deze zijn
nog niet aangetroffen.
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5.6 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld met een beroep op
retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
reclamerecht.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(nog) niet van toepassing
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Overleg met pandhouder over afw ikkeling pandrecht.
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- Afw ikkeling verkoop inventaris;
- eventueel afspraken pandhouder ter zake van vordering Triade Vitree.
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- Afw ikkeling verkoop inventaris.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Op datum faillissement w aren de feitelijke
w erkzaamheden al gestaakt.

05-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten van gefailleerde lagen reeds voor datum faillissement stil en het
gehuurde w as reeds ontruimd en opgeleverd. Een eventuele doorstart op
locatie van gefailleerde is daarom niet mogelijk gebleken.

05-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is tot op heden niet aangeleverd, zodat vooralsnog niet is
voldaan aan het bepaalde in artikel 105a lid 2 jo. 106 Fw (zie ook hiervoor
onder "financiële gegevens"). De boekhouder heeft w el meermaals
aangegeven dit te zullen doen en de verw achting is dat dit ook op korte
termijn zal gebeuren. Volgens opgave van de maten is de boekhouding niet
bijw erkt. Dit w ordt nader onderzocht.

05-06-2020
1

De boekhouder en de maten hebben de beschikbare boekhouding
aangeleverd. De ontvangen boekhouding is, zoals de maten reeds hadden
aangegeven, niet bijgew erkt.

16-11-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing, het betreft een maatschap.

05-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-06-2020
1

In onderzoek

20-08-2020
2

In onderzoek

16-11-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

05-06-2020
1

In onderzoek. De curator merkt hierbij op dat overw egingen van opportuniteit
een grote rol spelen bij de beslissing hoeveel onderzoek hier (nog) op zijn
plaats is, nu beide maten in staat van faillissement zijn verklaard.

20-08-2020
2

Nog in onderzoek.

16-11-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- toezien op het aanleveren van de administratie;
- onderzoek administratie;
- onderzoek paulianeus handelen;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.

05-06-2020
1

- onderzoek administratie;
- onderzoek paulianeus handelen;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.

20-08-2020
2

- onderzoek administratie;
- onderzoek paulianeus handelen;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.

16-11-2020
3

(voor zover opportuun, zie onderdeel 7.7)

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 42.057,10

16-11-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Tot op heden geen.

05-06-2020
1

€ 8.988,00

20-08-2020
2

€ 71.244,00

16-11-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 73.566,06

16-11-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 15.223,56

05-06-2020
1

Toelichting
Separatist.
€ 23.958,32

20-08-2020
2

Toelichting
Naast de vordering van de separatist hebben de voormalig w erknemers een
loonvordering ingediend w elke niet is overgenomen door het UW V.
€ 39.181,88

16-11-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

05-06-2020
1

12

20-08-2020
2

14

16-11-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 148.270,87

05-06-2020
1

€ 151.179,11

20-08-2020
2

€ 151.200,89

16-11-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator heeft op dit moment nog geen zicht op de w ijze van afw ikkeling.

05-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- aanschrijven crediteuren;
- controleren en plaatsen vorderingen.

05-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn door de curator geen procedures aanhangig gemaakt.

05-06-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

05-06-2020
1

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- onderzoek en mogelijk inning debiteuren;
- onderzoek en mogelijk verkoop inventaris;
- overleg pandhouder;
- toezien op inleveren boekhouding;
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

20-08-2020
2

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- onderzoek haalbaarheid vordering Triade Vitree, overleg pandhouder;
- monitoren verkoop- en verw ijderproces inventaris;
- indien van toepassing: verstrekken cliëntendossiers aan Triade Vitree of
cliënten;
- onderzoek rechtmatigheid, voor zover opportuun;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- monitoren verkoopproces inventaris;
- indien van toepassing: verstrekken cliëntendossiers aan Triade Vitree of
cliënten;
- onderzoek rechtmatigheid, voor zover opportuun;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

16-11-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afw ikkeling van het
onderhavig faillissement.

05-06-2020
1

Het onderhavige faillissement houdt in sterke mate verband met de
faillissementen van de beide maten, bijvoorbeeld omdat de schuldeisers van
de maatschap tevens een vordering hebben op de maten voor gelijke delen. In
het faillissement van één van de maten, mevrouw Kalma, zal een w oning met
overw aarde w orden verkocht. Afw ikkeling van het onderhavige faillissement
zal dan ook in ieder geval niet plaatsvinden voordat die w oning is verkocht en
de crediteurenposities in dat faillissement en het onderhavige faillissement
volledig duidelijk zijn. Voor w at betreft de voortgang ten aanzien van de
verkoop van de w oning verw ijst de curator naar het faillissementsverslag van
mevrouw Kalma.

20-08-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
16-2-2021

16-11-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
mr. J.A.M. van Dieren
Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen
Bijlagen

05-06-2020
1

