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

4
07-04-2021
F.16/20/222
NL:TZ:0000143124:F001
26-05-2020

R-C
Curator

mr. Neijt
mr L.C. de Jong

Algemene gegevens
Naam onderneming
Nederlands Debat Instituut Holding B.V.

24-06-2020
1

Gegevens onderneming
Nederlands Debat Instituut Holding B.V.
Frans Halslaan 57
1213 BK HILVERSUM

24-06-2020
1

KvK-nummer: 34140496

Activiteiten onderneming
Nederlands Debat Instituut Holding B.V. verzorgt trainingen en levert
dagvoorzitters en debatleiders voor bijeenkomsten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 229.078,59

€ -188.629,51

€ 168.569,21

2019

€ 1.311.497,00

€ 55.885,00

€ 452.689,00

Toelichting financiële gegevens

24-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2019 en 2020 volgen uit de interne administratie van de failliete
onderneming. Jaarrekeningen over deze jaren hebben w e niet.

24-06-2020
1

Inmiddels is er een jaarrekening over 2019 boven w ater gekomen. Deze is op
13 april 2020 aan curanda toegezonden. De w inst voor belasting die uit deze
jaarrekening naar voren komt is iets hoger dan eerder gemeld. Ook de omzet
is hoger. Het balanstotaal is gelijk.

24-12-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

24-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 25.000,00

24-06-2020
1

Toelichting
Dit betreft de betaling van de overnamesom van de activa
€ 5.638,81

24-09-2020
2

Toelichting
In het kader van de lopende projecten die na verkregen toestemming zijn
afgemaakt zijn er betalingen aan de crediteuren van deze lopende projecten
gedaan. Tevens is er een bedrag zijnde de vergoeding juridische kosten van
de Stichting w aarmee curanda het gehuurde pand deelde bijgeschreven. Een
kopie van het laatste afschrift van de boedelrekening voeg ik bij. De
opbrengsten van het doorw erken staan nu nog op de rekening van de failliet
en deze moeten nog doorbetaald w orden aan de boedelrekening.
€ 116.287,94

24-12-2020
3

Toelichting
Inmiddels zijn de betalingen die op de rekening van curanda w aren gedaan op
de boedelrekening gestort. Er is tevens nog een bedrag terzake verrekening
van de NS op de boedelrekening binnen gekomen.
Na verkregen toestemming is omzetbelasting over de doorgew erkte periode
betaald aan de belastingdienst.
€ 116.342,39
Toelichting
Er heeft nog een debiteur w aarvan nog een kleine vordering openstond
betaald.
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Verslagperiode

Bestede uren

1

23 uur 12 min

2

16 uur 45 min

3

6 uur 18 min

4

3 uur 3 min

totaal

49 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie w ordt gevoerd door de heer R.H. van Grieken.

24-06-2020
1

Enige aandeelhouder van Nederlands Debat Instituut Holding B.V. is Duffus
House B.V., de heer Van Grieken is DGA van Duffus House B.V.

1.2 Lopende procedures
De heer Van Grieken geeft aan dat er geen lopende procedures zijn. Tot op
heden is daarvan ook niet gebleken.

24-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Nog geen verzekeringspolissen aangetroffen

24-06-2020
1

1.4 Huur
Curanda huurt een deel van het pand gelegen aan de Frans Halslaan in
Hilversum. De huur van het pand is op 29 mei 2020 schriftelijk opgezegd.

24-06-2020
1

Het pand is inmiddels ontruimd en voor de achterstallige huurpenningen is
aanspraak gemaakt op de afgegeven garantie. Er is zodoende geen
huurvordering van verhuurder.

24-09-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
In verband met de corona-maatregelen zijn vrijw el alle activiteiten van curanda
stilgevallen en zolang groepen mensen niet mogen samen komen blijven de
activiteiten ook stil liggen. Ondanks dat ten tijde van de faillissementsaanvraag
het vooruitzicht w as dat groepen mensen vanaf juni w eer bij elkaar mochten
komen heeft dat niet geleid tot het w eer op gang komen van aanvragen voor
activiteiten. Op het moment van de faillissementsaanvraag stond er voor het
3e en 4e kw artaal van 2020 nog vrijw el niets in de agenda, dit in tegenstelling
tot voorgaande jaren.
Ondank dat gebruik is gemaakt van de NOW -regeling w erd sterk ingeteerd op
de reserves vanw ege alle andere kosten dan de salariskosten.

24-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

24-06-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

24-06-2020
1

Toelichting
Voor zover ik kan overzien w aren er in het jaar voorafgaand aan het
faillissement ook 13 personeelsleden in dienst

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-5-2020

13

na verkregen toestemming

totaal

13

2.4 Werkzaamheden personeel
Het verzorgen van trainingen en administratie van de organisatie

24-06-2020
1

Het UW V heeft inmiddels een vordering ingediend, w aarmee dit punt afgerond
is.

24-12-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

er zijn geen onroerende zaken
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 15.000,00

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Inventaris is verkocht voor € 15.000,--. De inventaris w as getaxeerd met een
vrije markt-w aarde van
€ 18.000,--. Het pandrecht van de bank is vrijgegeven zodat de hele opbrengst
in de boedel vloeit.

24-06-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

lopende projecten
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De lopende projecten w orden uitgevoerd en de daarmee gegenereerde omzet
vloeit in de boedel. Tegenover deze omzet staat een laag bedrag aan kosten
zodat het doorzetten in het belang van de gezamenlijke crediteuren is.

24-06-2020
1

De crediteuren in de lopende projecten zijn inmiddels voldaan vanuit de
boedel. Het te ontvangen bedrag van de debiteuren van de lopende projecten
zal op korte termijn door de bank overgemaakt w orden naar de
boedelrekening.

24-09-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill

€ 10.000,00

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Alle betalingen zijn ontvangen, w aarmee dit punt afgerond is.

07-04-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenstand per 12 juni 2020

€ 10.600,00

€ 10.600,00

totaal

€ 10.600,00

€ 10.600,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn solide en de verw achting is dat ze allemaal zullen betalen.
De onderneming heeft ook nooit een voorziening dubieuze debiteuren hoeven
opnemen.

24-06-2020
1

De debiteuren van de afgemaakte lopende projecten zijn bijna volledig
voldaan. Van het totale debiteurenbedrag van € 81.239,77 (ex BTW ) is een
bedrag van € 78.851,51 (ex BTW ) inmiddels voldaan.

24-12-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verder incasseren van de debiteuren ook na het factureren van de lopende
projecten.

24-06-2020
1

Een paar kleinere debiteuren uit de afgemaakte lopende projecten hebben nog
niet betaald. Dit gaat om een bedrag van € 2.388,26. Deze debiteuren zullen in
de komende periode aangeschreven w orden om alsnog hun factuur te
voldoen.

24-12-2020
3

Inmiddels is gebleken dat één factuur ten onrechte is verzonden. Een andere
factuur is verzonden voor de betaling van een voorschoot voor een cursus
die uiteindelijk niet is gegeven. Er rest dan nog 1 debiteur die € 45,-verschuldigd is. De kosten van verdere incasso hiervan w egen niet op tegen
de mogelijke baten.
Dit punt is voor de boedel afgew ikkeld.

07-04-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen vordering van de bank. De kredietruimte bij de bank is ingelopen en
de bankrekening kent een positief saldo.

5.2 Leasecontracten

24-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn leasecontracten bij Volksw agen Pon Financial Services met betrekking
tot vier auto's. Hierover is contact opgenomen met de leasemaatschappij en
aan hen bericht dat Nederlands Debat Instituut Holding B.V. failliet is. De
contracten zijn nog niet beëindigd.

24-06-2020
1

De leasecontracten zijn inmiddels beëindigd. Er is door de leasemaatschappij
nog geen vordering ingediend.

24-09-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een pandrecht op de debiteuren en de inventaris. De bank heeft
het pandrecht vrijgegeven in verband met het positieve saldo en de
activaovereenkomst m.b.t. inventaris en goodw ill.

24-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is er geen beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud

24-06-2020
1

Eén crediteur heeft een beroep gedaan op haar eigendomsvoorbehoud. De
betreffende apparatuur is inmiddels terug naar de crediteur, zodat dit punt van
eigendomsvoorbehoud is afgerond.

24-09-2020
2

5.6 Retentierechten
Deze zijn tot op heden niet geclaimd

24-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Ook deze zijn tot op heden niet geclaimd

24-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Dit punt is afgerond.

24-12-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
De voortzetting heeft een omzet opgeleverd van € 81.239,77 (ex BTW )
De kosten voor de voortzetting bedroegen € 16.969,-- (ex BTW )

24-12-2020
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Duffus House B.V. heeft de activa, bestaande uit inventaris en goodw ill, van de
boedel gekocht

24-06-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 25.000,00

24-06-2020
1

Toelichting
Dit betreft de verkoopprijs voor de inventaris en de goodw ill. Er is afgesproken,
en dat is ook vastgelegd in de activa verkoopovereenkomst, dat de heer Van
Grieken zich voorts inzet om de nog openstaande debiteuren tot betalen te
bew egen. De opbrengst van de nog lopende projecten komt ten goede aan de
boedel.

Toelichting
Inmiddels zijn de lopende projecten afgemaakt en vinden er geen activiteiten
meer plaats. De opbrengsten van de lopende projecten w orden door de bank
overgeboekt op de boedelrekening. Het precieze saldo is nog niet bekend.

24-09-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De koopprijs is inmiddels betaald.

7. Rechtmatigheid

24-06-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek

24-06-2020
1

De administratie van curanda is op orde.

24-12-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Nog in onderzoek

24-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in onderzoek

24-06-2020
1

Deze is niet vereist.

24-12-2020
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek

24-06-2020
1

Hier is aan voldaan (reeds lang geleden).

24-12-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek

Toelichting
Er zijn de nodige vragen over de administratie en de gang van zaken in de
maanden kort voorafgaande aan het faillissement. De directeur is tot nu toe
coöperatief. Of één en ander leidt tot onbehoorlijk bestuur zal in de komende
verslagperiode moeten blijken.

7.6 Paulianeus handelen

24-06-2020
1

24-12-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek

Toelichting
Dit hangt samen met de vragen w aarover hiervoor is geschreven bij
onbehoorlijk bestuur (punt 7.5).

Toelichting
Relatief kort voor het uitspreken van het faillissement, op 21 januari 2021, is
er een dividenduitkering gedaan aan Duffus House B.V., de holding van de
directeur van curanda, de heer Van Grieken, voor een bedrag van € 250.000,-. De boedel stelt zich op het standpunt dat deze uitkering paulianeus is in
verband met het bepaalde in de artt. 42 jo. 43 Fw . De heer Van Grieken is
het daar niet mee eens. Getracht w ordt tot een minnelijke oplossing te
komen voor dit geschil alvorens een procedure te beginnen. De discussie
loopt nog.

24-06-2020
1

24-12-2020
3

07-04-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek

24-06-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nog in onderzoek

24-06-2020
1

In de komende verslagperiode zal aan de hand van de antw oorden van de
directeur op de vragen die er zijn omtrent de gang van zaken in de maanden
kort voorafgaande aan het faillissement, moeten blijken of er
onregelmatigheden zijn of niet.

24-12-2020
3

Zie hiervoor bij 7.6.

07-04-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 77.107,15
Toelichting
Dit betreft de boedelvordering van het UW V vanw ege de overname van de
loonbetalingsverplichtingen die inmiddels ingediend is.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

24-12-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.938,00

24-06-2020
1

Toelichting
Dit betreft de tot en met heden ingediende vordering
€ 70.425,00

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst is in de achterliggende verslagperiode niet
gew ijzigd.
€ 74.276,00

24-09-2020
2
24-12-2020
3

07-04-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Er is door het UW V nog geen vordering ingediend.
€ 1.485,08

24-06-2020
1

24-12-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.381,80

24-12-2020
3

Toelichting
Dit betreft een vordering van een ex-w erknemer die niet door het UW V is
overgenomen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

24-06-2020
1

Toelichting
Volgens de heer Van Grieken zijn alle crediteuren betaald. Er is derhalve geen
crediteurenlijst overlegt en er zijn dus ook geen crediteuren aangeschreven.
4

24-09-2020
2

Toelichting
Er bleken toch nog een aantal openstaande crediteuren te zijn. Deze zijn
inmiddels aangeschreven met de uitnodiging hun vordering in te dienen.
5

24-12-2020
3

6

07-04-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 626,44

24-06-2020
1

€ 6.131,78

24-09-2020
2

€ 6.597,63

24-12-2020
3

€ 6.687,09

07-04-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is hierover nog niks te zeggen

24-06-2020
1

Afhankelijk van de verdere opbrengsten van de debiteurenincasso en de vraag
of er nog actief zal bijkomen vanw ege de rechtmatigheid, is de verw achting
thans dat er vereenvoudigd zal kunnen w orden afgew ikkeld.

24-12-2020
3

Ook dit is afhankelijk van de uitkomst van de discussie over de
dividenduitkering. In deze discussie kan w orden meegenomen w elk bedrag
er nodig is om de faillissementskosten en alle crediteuren te kunnen voldoen.
Zie hiervoor bij 7.6.

07-04-2021
4

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
Zie hiervoor

24-06-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover zijn op dit moment nog geen mededelingen te doen.

24-06-2020
1

Dit zal met name afhankelijk zijn van de uitkomst van de discussie over de
dividenduitkering (zie 7.6).

07-04-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
7-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

07-04-2021
4

