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

3
23-04-2021
F.16/20/338
NL:TZ:0000157074:F001
29-09-2020

R-C
Curator

mr. Neijt
mr. J.W.H. Rouers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Undisputed Hilversum B.V.

28-10-2020
1

Gegevens onderneming
Undisputed Hilversum B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende
te Hilversum (1211 GE) aan de Kampstraat 10.

28-10-2020
1

Activiteiten onderneming
De exploitatie van een sportschool.

28-10-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 298.825,00

2017

€ 452.487,00

2020

€ 60.107,00

€ -57.921,00

€ 86.559,00

2019

€ 196.795,00

€ -225.320,00

€ 110.988,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De cijfers van 2020 en een gedeelte van 2019 zijn afkomstig uit de
conceptcijfers over het jaar 2020. De cijfers van de balanstotalen van 2017,
2018 en 2019 zijn afkomstig uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel.

28-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

28-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 30.629,19

28-10-2020
1

€ 49.560,03

26-01-2021
2

€ 15.158,43

23-04-2021
3

Verslagperiode
van
29-9-2020

28-10-2020
1

t/m
25-10-2020
van
26-10-2020

26-01-2021
2

t/m
24-1-2021
van
25-1-2021

23-04-2021
3

t/m
18-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 42 min

2

45 uur 48 min

3

41 uur 0 min

totaal

114 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

28-10-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Undisputed Hilversum B.V. (hierna: “gefailleerde”) is opgericht op 21 januari
2012 en op 1 februari 2012 voor het eerst ingeschreven in het Handelregister
van de Kamer van Koophandel. Enig bestuurder is Roberscheuten B.V.,
w aarvan de heer E. Roberscheuten bestuurder is en in die hoedanigheid
middellijk bestuurder is van gefailleerde, hierna te noemen ‘bestuurder’. Enig
aandeelhouder van gefailleerde is Undisputed Holding B.V., w aarvan
Roberscheuten B.V. enig bestuurder is. Enig aandeelhouder van
Roberscheuten B.V. is Stichting Administratiekantoor Roberscheuten, w aarvan
de heer E. Roberscheuten enig bestuurder is.

28-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens gefailleerde zijn er geen lopende procedures.

28-10-2020
1

Situatie per 23 april 2021:
Ten tijde van het uitgesproken faillissement w aren er geen procedures
aanhangig. De afgelopen verslagperiode is de boedel door een
zustervennootschap van gefailleerde gedagvaard in kort geding. Daarover
meer in onderdeel 5 en 9 van dit verslag.

23-04-2021
3

1.3 Verzekeringen
Volgens gefailleerde zijn er geen lopende verzekeringen.

28-10-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte te Hilversum (1211 GE) aan de
Kampstraat 10. De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van de
rechter-commissaris ex artikel 39 Fw opgezegd en zal eindigen 1 januari 2020.

28-10-2020
1

Situatie per 26 januari 2021:
De curator heeft de gehuurde bedrijfsruimte d.d. 2 december 2020 aan de
verhuurder opgeleverd. Dit punt is afgew ikkeld.

26-01-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft als volgt verklaard over de oorzaken en achtergronden
van het faillissement:
Het exploiteren van een sportschool is destijds ontstaan vanuit een hobby.
Vervolgens is na de verkoop van diens aandeel van een andere onderneming,
de focus volledig op de exploitatie van gefailleerde gaan liggen. Gefailleerde
exploiteerde een sportschool w aarin de focus lag op personal training tegen
een betaalbare prijs. Op 15 maart 2020 heeft Nederlandse regering
maatregelen opgelegd vanw ege COVID-19. Daarbij moesten sportscholen per
direct gesloten w orden. Hierdoor nam het aantal leden af en konden er geen
intakes van nieuw e leden op de bedrijfslocatie meer plaatsvinden. Per 1 juli
2020 mochten sportscholen w eer open, mits zij zich konden committeren aan
de nieuw e regels voor sportscholen. Door deze regels kon gefailleerde diens
personal training niet meer op dezelfde w ijze aanbieden als vóór 15 maart
2020. Dit kw am doordat gefailleerde door de nieuw e maatregelen op de kleine
bedrijfslocatie slechts vijf leden per training kon toelaten. Daardoor is
gefailleerde groepstraining gaan aanbieden in plaats van de personal training.
Alternatieven zoals het buiten trainen w aren gelet op de maatregelen ook
geen optie voor gefailleerde. De kosten liepen door. De opbrengsten teveel
terug. Dit heeft bestuurder ertoe doen besluiten om het faillissement aan te
vragen.
De curator doet vanzelfsprekend onderzoek naar de oorzaken en
achtergronden van het faillissement.

28-10-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

28-10-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had vijf w erknemers in dienst. Aan het personeel is met
machtiging van de rechter-commissaris het ontslag aangezegd op grond van
artikel 40 Faillissementsw et.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

28-10-2020
1

Toelichting
Gefailleerde zou in het jaar voor datum faillissement 8 w erknemers in dienst
hebben gehad.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

1-10-2020

5

ontslagaanzegging

23-11-2020

3

Ontslagaanzegging ex-w erknemers

totaal

8

2.4 Werkzaamheden personeel
Communicatie met bestuurder en het personeel;
Correspondentie rechter-commissaris;
Ontslag aanzeggen personeel;
Contact UW V.

28-10-2020
1

Situatie per 26 januari 2021:
Communicatie met bestuurder en ex-w erknemers.

26-01-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

28-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

28-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris (bedrijfsruimte en kantoor)
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over inventaris zoals dat voor een sportschool
gebruikelijk is w aaronder begrepen fitnessattributen, inrichting massageruimte
en kantoorruimte. De zaken zijn niet verpand.

28-10-2020
1

Situatie per 26 januari 2021:
De curator heeft de inventaris via een openbare veiling verkocht. De opbrengst
daarvan bedraagt € 13.284,69 excl. btw (€ 16.074,47 incl. btw ).

26-01-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus w ordt vanzelfsprekend gerespecteerd.

28-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Het in kaart brengen van de bedrijfsmiddelen en deze laten taxeren.

28-10-2020
1

Situatie per 26 januari 2021:
Onderzoek naar mogelijkheden onderhandse verkoop.
Contact met bestuurder, veilinghuis en rechter-commissaris.

26-01-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een bescheiden voorraad aangetroffen, w aaronder sportvoeding,
(w erk)kleding en handdoeken.

28-10-2020
1

Situatie per 26 januari 2021:
De curator heeft de voorraad via een openbare veiling verkocht. De opbrengst
daarvan bedraagt € 13.284,69 excl. btw (€ 16.074,47 incl. btw ). Zie hiervoor
onder punt 3.3.

26-01-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het in kaart brengen van de bedrijfsmiddelen en deze laten taxeren.

28-10-2020
1

Situatie per 26 januari 2021:
Onderzoek naar mogelijkheden onderhandse verkoop.
Contact met bestuurder, veilinghuis en rechter-commissaris.

26-01-2021
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

28-10-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Contributie

€ 14.978,59

totaal

€ 14.978,59

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde zou nog vorderingen hebben op haar leden. Er zouden geen
pandrechten zijn verstrekt. De curator zal de vorderingen incasseren.

28-10-2020
1

Situatie per 26 januari 2021:
De curator heeft de debiteuren aangeschreven. In totaal is een bedrag van €
2.530,07 ontvangen op de faillissementsrekening. Een bedrag van € 319,52
zou al reeds voor datum faillissement zijn ontvangen op de bedrijfsrekening
van gefailleerde. De curator is tevens gestuit op inhoudelijk verw eer. De
curator heeft vastgesteld dat een deel van de vorderingen met een
totaalbedrag van € 396,00 oninbaar is en/of voldoende verw eer is gevoerd.
Het restant van het te incasseren bedrag bedraagt € 11.952,26.

26-01-2021
2

Situatie per 23 april 2021:
De curator heeft de incasso ter hand genomen. Van een aantal debiteuren
heeft de curator geen reactie en/of betaling ontvangen. Het te incasseren
bedrag is ten opzichte van de vorige verslagperiode ongew ijzigd. De
incassow erkzaamheden w orden door de curator voortgezet. De curator zal
daarbij uiteraard het boedelbelang niet uit het oog verliezen.

23-04-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In kaart brengen van de debiteurenvorderingen.

28-10-2020
1

Situatie per 26 januari 2021:
Aanschrijven debiteuren. Contact met debiteuren. Beoordelen inhoudelijke
verw eren.

26-01-2021
2

Situatie per 23 april 2021:
Correspondentie met debiteuren.

23-04-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Alle grootbanken in Nederland zijn aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij
ABN AMRO. Er zijn tot op heden geen vorderingen ingediend. ABN AMRO heeft

28-10-2020
1

de curator bericht dat gefailleerde een positief banksaldo had van € 30.021,52.
Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening. Volgens de
bestuurder zou Undisputed Holding B.V. en Roberscheuten B.V. leningen
hebben verstrekt. De curator heeft de onderliggende stukken bij de bestuurder
opgevraagd. Volgens de bestuurder zijn er geen zekerheden verstrekt.

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 26 januari 2021:
De bestuurder van Undisputed Holding B.V. heeft zich op het standpunt
gesteld dat een deel van het positieve banksaldo aan haar toekomt. De
curator alsmede ABN AMRO hebben geconcludeerd dat het banksaldo is
geadministreerd op naam van gefailleerde. Het positieve banksaldo valt
daardoor op grond van artikel 20 Fw in de faillissementsboedel. De curator
heeft de door de advocaat van de bestuurder geopperde standpunten
w eerlegd. Dit punt is afgerond.

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 23 april 2021:
De boedel is door Undisputed Utrecht B.V., een zustervennootschap van
gefailleerde gedagvaard in kort geding.
De boedel heeft met een machtiging van de rechter-commissaris in rechte
verw eer gevoerd en een eis in reconventie ingesteld. Undisputed Utrecht
heeft gesteld rechthebbende van een aantal bankrekeningen te zijn terw ijl
deze bankrekeningen op naam stonden van gefailleerde. In dat kader heeft
Undisputed Utrecht verzocht om terugbetaling van gelden die op die
bankrekeningen stonden (en die door de bank aan de boedel w aren voldaan
krachtens het bepaalde in artikel 20 Fw ). Voorts heeft Undisputed Utrecht om
inzage verzocht van de mutaties op de bankrekeningen.
De rechtbank heeft geoordeeld dat Undisputed Utrecht onvoldoende
aannemelijk heeft gemaakt dat de desbetreffende bankrekeningen aan haar
toebehoren en heeft, daarbij, zoals door de curator is aangevoerd,
geoordeeld dat van belang is dat de desbetreffende bankrekeningen op
naam staan van gefailleerde en uitsluitend gefailleerde een contract heeft
afgesloten met de bank. Voorts heeft de rechtbank geoordeeld dat er een
rechtsgrond ontbreekt op basis w aarvan Undisputed recht heeft op opgave
c.q. inzage in die bankrekeningen.
Een deel van de saldi die op de desbetreffende bankrekeningen aanw ezig
w aren, betrof NOW -gelden en een bescheiden bedrag aan verzuimuitkering,
w elke gelden bestemd w aren voor Undisputed Utrecht.
Eerst ter zitting heeft Undisputed Utrecht met een beroep op hetgeen is
bepaald in Van de W erf q.q. / BLG en Ontvanger/ Hamm q.q. het standpunt
ingenomen dat dat deel terugbetaald dient te w orden aan Undisputed
Utrecht. De rechter heeft dat standpunt gevolgd en de boedel aldus daartoe
veroordeeld. Het desbetreffende bedrag van € 16.506,87 te vermeerderen
met de w ettelijke rente, aan Undisputed Utrecht B.V. Dit bedrag is dan ook
direct voldaan.
De bestuurder van gefailleerde heeft ná faillissement EUR 25.000 van de
kennelijk nog niet door de bank geblokkeerde bankrekening van gefailleerde
naar Undisputed Holding B.V. overgeboekt zonder dat hij daartoe bevoegd
w as (er w as immers reeds een faillissement uitgesproken). Omdat
Undisputed Holding geen partij w as in het kort geding, kon deze

26-01-2021
2

23-04-2021
3

reconventionele vordering van de boedel niet w orden toegew ezen, terw ijl er
w el w ordt geoordeeld dat het bedrag ad € 16.506,87 moet w orden voldaan
op de bankrekening van Undisputed Holding. De curator heeft reeds verzocht
het onttrokken bedrag terug te storten op de boedelrekening. Hieraan is
geen gehoor gegeven. W ordt derhalve vervolgd.

5.2 Leasecontracten
Volgens de bestuurder zouden er geen leaseovereenkomsten zijn.

28-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens de bestuurder zouden er geen zekerheden zijn verstrekt.

28-10-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

28-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Volgens de bestuurder zouden er geen zaken zijn die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

28-10-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

28-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

28-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
In de bedrijfsruimte van gefailleerde liggen sportdagboeken van de leden van
gefailleerde. Voor de retournering van deze sportdagboeken brengt de curator
een boedelbijdrage van € 25,- incl. btw in rekening. De boedelbijdrage dient
ter dekking en tegemoetkoming in de reële kosten die de boedel dient te
maken teneinde de zaken uit te kunnen leveren. De voornoemde kosten mag
de boedel volgens vaste jurisprudentie (ECLI:NL:RBHAA:2010:BO9279) niet ten
laste brengen van de gezamenlijke crediteuren, omdat de kosten ter
uitlevering van deze goederen uitsluitend w orden gemaakt ten dienste van het
individuele belang en niet van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.
€ 50,00

28-10-2020
1

26-01-2021
2

Toelichting
Situatie per 26 januari 2021:
De curator heeft van tw ee leden van gefailleerde het sportdagboek
geretourneerd tegen betaling van € 25,00 incl. btw . per dagboek.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven alle grootbanken. Contact met bestuurder en ABN AMRO.

28-10-2020
1

Situatie per 26 januari 2021:
Correspondentie met leden, correspondentie met ABN AMRO en de bestuurder.

26-01-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

28-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

28-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart is onderzocht, maar niet mogelijk gebleken. De activa w orden
komende periode geveild.

28-10-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Een gedeelte van de administratie is door de curator ontvangen. De curator
heeft dit in onderzoek.

28-10-2020
1

Situatie per 26 januari 2021:
De curator heeft het restant van de administratie bij de bestuurder
opgevraagd. De bestuurder heeft de administratie opgestuurd. De curator
heeft dit in onderzoek.

26-01-2021
2

Situatie per 23 april 2021:
De curator heeft het restant van de administratie bij de bestuurder
opgevraagd. De bestuurder heeft de administratie opgestuurd. De curator
heeft dit in onderzoek.

23-04-2021
3

Het onttrokken bedrag ad EUR 25.000 (zie onderdeel 5 en 9) w ordt
teruggevorderd.

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: 23 september 2020, derhalve tijdig.
2018: 17 september 2020, derhalve niet tijdig.
2017: 19 september 2019, derhalve niet tijdig.

28-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

28-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde vennootschap is opgericht op 21 januari 2012, een eventuele
vordering ter zake van de volstortingsverplichting is dan ook verjaard.

28-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

28-10-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

28-10-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator doet de aankomende periode (voor zover mogelijk) onderzoek naar
eventueel paulianeuze handelingen en onrechtmatigheden.

28-10-2020
1

Situatie per 26 januari 2021:
De curator doet de aankomende periode (voor zover mogelijk) onderzoek naar
eventueel onbehoorlijk bestuur, paulianeuze handelingen en
onrechtmatigheden.

26-01-2021
2

Situatie per 23 april 2021:
De curator doet de aankomende periode (voor zover mogelijk) onderzoek
naar eventueel onbehoorlijk bestuur, paulianeuze handelingen en
onrechtmatigheden.

23-04-2021
3

Het onttrokken bedrag ad EUR 25.000 (zie onderdeel 5 en 9) w ordt
teruggevorderd.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 93,78

28-10-2020
1

Toelichting
Claimagent B.V. heeft een boedelvordering ingediend ad € 93,78.
€ 12.504,71

26-01-2021
2

Toelichting
Situatie per 26 januari 2021:
De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 111,93.
Daarnaast heeft UW V een boedelvordering ingediend ad € 12.392,78.
€ 16.681,54
Toelichting
Situatie per 23 april 2021:
- ClaimsAgent B.V. € 114,95;
- UW V € 12.392,78 (ongew ijzigd);
- proceskostenveroordeling € 4.173,81.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-04-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 57.390,09

28-10-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend ad in
totaal € 57.390,09.
€ 62.033,09

26-01-2021
2

Toelichting
Situatie per 26 januari 2021:
De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 62.033,09.
€ 62.033,09

23-04-2021
3

Toelichting
Situatie per 23 april 2021:
Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

28-10-2020
1

Toelichting
UW V heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.
€ 2.184,28

26-01-2021
2

Toelichting
Situatie per 26 januari 2021:
UW V heeft preferente vorderingen ingediend ad € 2.184,28.
€ 2.184,28

23-04-2021
3

Toelichting
Situatie per 23 april 2021:
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

28-10-2020
1

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 0,00

26-01-2021
2

Toelichting
Situatie per 26 januari 2021:
Tot op heden geen.
€ 0,00
Toelichting
Situatie per 23 april 2021:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-04-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

28-10-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben 4 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
4

26-01-2021
2

Toelichting
Situatie per 26 januari 2021:
Ongew ijzigd.
4

23-04-2021
3

Toelichting
Situatie per 23 april 2021:
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.603,83

28-10-2020
1

€ 9.329,63

26-01-2021
2

€ 9.329,63

23-04-2021
3

Toelichting
Situatie per 23 april 2021:
Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

28-10-2020
1

Situatie per 26 januari 2021:
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

26-01-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencorrespondentie.

28-10-2020
1

Situatie per 26 januari 2021:
Crediteurencorrespondentie.

26-01-2021
2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

28-10-2020
1

Situatie per 23 april 2021:
De boedel is door Undisputed Utrecht B.V., een zustervennootschap van
gefailleerde gedagvaard in kort geding.

23-04-2021
3

De boedel heeft met een machtiging van de rechter-commissaris in rechte
verw eer gevoerd en een eis in reconventie ingesteld. Undisputed Utrecht
heeft gesteld rechthebbende van een aantal bankrekeningen te zijn terw ijl
deze bankrekeningen op naam stonden van gefailleerde. In dat kader heeft
Undisputed Utrecht verzocht om terugbetaling van gelden die op die
bankrekeningen stonden (en die door de bank aan de boedel w aren voldaan
krachtens het bepaalde in artikel 20 Fw ). Voorts heeft Undisputed Utrecht om
inzage verzocht van de mutaties op de bankrekeningen.
De rechtbank heeft geoordeeld dat Undisputed Utrecht onvoldoende
aannemelijk heeft gemaakt dat de desbetreffende bankrekeningen aan haar
toebehoren en heeft, daarbij, zoals door de curator is aangevoerd,
geoordeeld dat van belang is dat de desbetreffende bankrekeningen op
naam staan van gefailleerde en uitsluitend gefailleerde een contract heeft
afgesloten met de bank. Voorts heeft de rechtbank geoordeeld dat er een
rechtsgrond ontbreekt op basis w aarvan Undisputed Utrecht recht heeft op
opgave c.q. inzage in die bankrekeningen.
Een deel van de saldi die op de desbetreffende bankrekeningen aanw ezig
w aren, betrof NOW -gelden en een bescheiden bedrag aan verzuimuitkering,
w elke gelden bestemd w aren voor Undisputed Utrecht.
Eerst ter zitting heeft Undisputed Utrecht met een beroep op hetgeen is
bepaald in Van de W erf q.q. / BLG en Ontvanger/ Hamm q.q. het standpunt
ingenomen dat dat deel terugbetaald dient te w orden aan Undisputed
Utrecht. De rechter heeft dat standpunt gevolgd en de boedel aldus daartoe
veroordeeld. Het desbetreffende bedrag van € 16.506,87 te vermeerderen
met de w ettelijke rente, aan Undisputed Utrecht B.V. Dit bedrag is dan ook
direct voldaan.
De bestuurder van gefailleerde heeft ná faillissement € 25.000 van de
kennelijk nog niet door de bank geblokkeerde bankrekening van gefailleerde
naar Undisputed Holding B.V. overgeboekt zonder dat hij daartoe bevoegd
w as (er w as immers reeds een faillissement uitgesproken). Omdat
Undisputed Holding geen partij w as in het kort geding, kon deze
reconventionele vordering van de boedel niet w orden toegew ezen, terw ijl er
w el w ordt geoordeeld dat het bedrag ad € 16.506,87 moet w orden voldaan
op de bankrekening van Undisputed Holding. De curator heeft reeds verzocht
het onttrokken bedrag terug te storten op de boedelrekening. Hieraan is
geen gehoor gegeven. W ordt derhalve vervolgd.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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Situatie per 23 april 2021:
Kort geding
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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Situatie per 23 april 2021:
Vonnis in kort geding gew ezen.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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Situatie per 23 april 2021:
Verw eer voeren, opstellen processtukken en zitting.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- onderzoek mogelijke doorstart;
- indien doorstart niet mogelijk is organiseren openbare executie;
- onderzoek naar oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- rechtmatigheidsonderzoek.
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Situatie per 26 januari 2021:
- afw ikkeling debiteurenincasso;
- onderzoek naar oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- rechtmatigheidsonderzoek.

26-01-2021
2

Situatie per 23 april 2021:
- afw ikkeling debiteurenincasso;
- onderzoek naar oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- rechtmatigheidsonderzoek.
- opeisen onttrekking EUR 25.000.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kunnen In dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.
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Situatie per 26 januari 2021:
Hierover kunnen In dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.
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10.3 Indiening volgend verslag
23-7-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie punt 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

28-10-2020
1

