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

6
20-05-2021
F.16/20/34
NL:TZ:0000128603:F001
28-01-2020

R-C
Curator

mr. Neijt
mr H.C. Vroege

Algemene gegevens
Naam onderneming
New Bridge B.V.

28-02-2020
1

Gegevens onderneming
KvK: 57469792
Statutaire zetel: Baarn
Vestigingsadres: W illem de Zw ijgerlaan 352 te (1055 RD) Amsterdam

28-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Arbeidsbemiddeling / recruitment van IT personeel

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 542.721,60

€ 23.602,99

€ 85.246,63

2016

€ 86.531,00

€ -803,00

€ 5.724,00

2017

€ 323.371,00

€ -91.147,00

€ 95.263,00

2019

€ 316.416,20

€ -206.309,14

€ 18.038,60

Toelichting financiële gegevens

28-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarcijfers over 2018 zijn niet vastgesteld, noch gedeponeerd. Deze
stukken zouden w el zijn opgemaakt. De curator heeft de stukken opgevraagd.

28-02-2020
1

Over 2019 zijn geen jaarcijfers opgemaakt.
Inmiddels zijn aan de curator de w inst- en verliesrekeningen en balansen over
de jaren 2018 en 2019 verstrekt.

28-05-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
circa 6

28-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 8.774,84

28-02-2020
1

€ 8.659,89

28-05-2020
2

€ 20.104,89

27-08-2020
3

€ 5.193,06

23-11-2020
4

€ 6.193,06

23-02-2021
5

€ 11.226,08

20-05-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-1-2020

28-02-2020
1

t/m
26-2-2020
van
29-2-2020

28-05-2020
2

t/m
27-5-2020
van
28-5-2020

27-08-2020
3

t/m
26-8-2020
van
27-8-2020

23-11-2020
4

t/m
22-11-2020
van
23-11-2020

23-02-2021
5

t/m
22-2-2021
van
23-2-2021

20-05-2021
6

t/m
19-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

44 uur 30 min

2

6 uur 18 min

3

6 uur 30 min

4

2 uur 18 min

5

1 uur 36 min

6

7 uur 6 min

totaal

68 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap, New Bridge B.V., is opgericht op 14 maart 2013,
statutair gezeteld te Baarn en gevestigd te Amsterdam.

28-02-2020
1

Gefailleerde w erd bestuurd door Goodw ork Holding B.V. en feitelijk geleid door
haar middellijk bestuurder, de heer J.J.M. Rademaker, tevens UBO van
Goodw ork Holding B.V.
Aandeelhouders van gefailleerde w aren Goodw ork Holding B.V. en de heer L.A.
Mulder, elk voor 50%. Volgens de heer Rademaker zou de heer Mulder feitelijk
nooit bij gefailleerde betrokken zijn gew eest. Volgens de heer Rademaker w as
in de periode 2015-2016 afgesproken dat het aandeel van de heer Mulder aan
Goodw ork Holding B.V. zou w orden overgedragen, maar is hier nooit uitvoering
aan gegeven. Rademaker zou er tot kort voor het faillissement vanuit zijn
gegaan dat Goodw ork Holding B.V. enig aandeelhouder van gefailleerde w as.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is, w aren er ten tijde van faillietverklaring geen
lopende procedures.

28-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft geen lopende verzekeringspolissen aangetroffen, noch
aanw ijzingen in de administrate van lopende verzekeringspolissen.

28-02-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een pand te Amsterdam. De huurovereenkomst w as reeds
opgezegd voor faillietverklaring en eindigde op 31 januari 2020, daags na het
faillissement. De curator heeft de ruimte aan de verhuurder opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

28-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

28-02-2020
1

De heer Rademaker heeft de volgende verklaring over de oorzaken van het
faillissement gegeven.
De ondernemingsactiviteiten zijn feitelijk opgestart in de tw eede helft van
2016. In het betreffende jaar w as een andere onderneming w aarbij de heer
Rademaker betrokken w as gefailleerd, In Basix B.V. Zodoende w as de heer
Rademaker op zoek naar een nieuw e activiteit.
In de jaren 2017 en 2018 w as er sprake van forse groei en ontw ikkelde de
onderneming zich goed. In 2018 zou een kleine operationele w inst zijn
gerealiseerd. W el w as de liquiditeitspositie zw ak, als gevolg van
aanloopverliezen.
In 2019 vond een langdurige verbouw ing van het bedrijfspand plaats, met een
slecht w erkklimaat tot gevolg. Enkele personeelsleden namen ontslag en
enkele anderen meldden zich ziek. De omzet kelderde als gevolg hiervan,
terw ijl de kosten in belangrijke mate door bleven lopen. In de laatste maanden
voor faillietverklaring vonden vrijw el geen ondernemingsactiviteiten meer
plaats. Door de combinatie van de omzetdaling en de zw akke
liquiditeitspositie, w as een faillissement onafw endbaar.
De curator heeft gesproken met meerdere oud-w erknemers van gefailleerde.
Zij hebben de verklaring van de heer Rademaker bevestigd (op hoofdlijnen).

28-05-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

28-02-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

28-02-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-1-2020

4

Bij schrijven d.d. 29 januari 2020 zijn de dienstverbanden met
machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft in de verslagperiode een aantal informatieverzoeken van het
UW V beantw oord. De verw achting is dat verder geen w erkzaamheden meer
hoeven w orden verricht.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

2x Lexus LS200

€ 11.495,00

Apple notebook

€ 484,00

iMac en Macbook

€ 900,00

Stromer St2 Speed Pedelec
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 3.025,00
€ 15.904,00

€ 0,00

28-05-2020
2

Toelichting bedrijfsmiddelen
Opbrengst verkoop Apple Notebook: € 400 excl. btw .

28-02-2020
1

De curator heeft in het bedrijfspand van de gefailleerde vennootschap geen
goederen met enige w aarde aangetroffen. Op of omstreeks de datum van
faillietverklaring zouden alle w aardevolle zaken (computers e.d.) uit het
bedrijfspand zijn w eggehaald. De gefailleerde vennootschap maakte op dat
moment al enkele maanden geen gebruik meer van het bedrijfspand. De
verhuurder zou de sleutels van het bedrijfspand hebben vervangen vanw ege
het niet betalen van huur. Rademaker geeft aan dat hij vermoedt dat de
verhuurder de genoemde zaken zou hebben ontvreemd. De verhuurder
ontkent enige w etenschap te hebben over het verdw ijnen van de genoemde
zaken.
Voor het overige in onderzoek.
De curator heeft de overdracht vernietigd van een aantal zaken die aan een
gelieerde onderneming in betaling w aren gegeven. De onderneming heeft in
de vernietiging berust en de betreffende zaken gekocht van de boedel.

28-05-2020
2

Alle vermelde bedragen zijn inclusief btw .
De verkoopopbrengst is nog niet volledig geïncasseerd, zie 7.6

27-08-2020
3

Afgelopen verslagperiode is er een deelbetaling van € 2.420 ontvangen. De
koper is aangeschreven over het resterende deel.

23-11-2020
4

Afgelopen verslagperiode is er een deelbetaling van € 1.000 ontvangen, zie
10.1.

23-02-2021
5

Afgelopen verslagperiode is er een deelbetaling van € 5.395 ontvangen.

20-05-2021
6

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

Verkoopopbrengst

Success fee

€ 5.445,00

totaal

€ 5.445,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De boedel zou gerechtigd zijn om een zeker bedrag in rekening te brengen bij
een klant van gefailleerde, indien blijkt dat een geplaatste kandidaat niet
gedurende zijn proeftijd is ontslagen.
Voor het overige is er geen onderhanden w erk.

28-02-2020
1

Inmiddels zou de boedel aldus de middellijk bestuurder van gefailleerde een
factuur mogen verzenden voor de genoemde opdracht. De curator zal in de
komende verslagperiode contact opnemen met de betreffende klant.

28-05-2020
2

De curator heeft een factuur verstuurd van € 5.445 als success fee vanw ege
de verlenging van een door bemiddeling van gefailleerde tot stand gekomen
dienstverband. Deze factuur is in eerste instantie betw ist en vervolgens, onder
druk van de curator, alsnog volledig voldaan.

27-08-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Saldo bankrekening

€ 8.520,84

totaal

€ 8.520,84

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
N.v.t.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

28-02-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er w erd gebankierd bij Rabobank. Het creditsaldo ad € 8.520,84 is
overgemaakt naar de boedelrekening.

28-02-2020
1

De onderneming w as verder niet bancair gefinancierd.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Een aan de gefailleerde vennootschap gelieerde rechtspersoon heeft in de
maanden voor het faillissement zich enkele zaken toegeëigend op basis van
vermeende pandrechten (tw ee auto's, een elektrische fiets, tw ee computers).
De curator erkent de pandrechten niet en heeft de betreffende
rechtshandelingen vernietigd.

28-02-2020
1

De gelieerde rechtspersoon heeft in de vernietiging berust.

28-05-2020
2

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

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator ziet geen mogelijkheden voor een doorstart.

28-02-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

28-02-2020
1

De curator heeft geconcludeerd dat de boekhoudplicht niet is geschonden.

23-02-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De cijfers over 2018 zijn noch vastgesteld, noch gedeponeerd. Derhalve is niet
voldaan aan de w ettelijke verplichtingen tot vaststelling en openbaarmaking
van jaarstukken.

28-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist

28-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

28-02-2020
1

Er is aan de stortingsplicht voldaan.

27-08-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De jaarstukken over 2018 zijn niet vastgesteld en niet gedeponeerd, w aardoor
er op grond van de w et sprake is van onbehoorlijk bestuur en een vermoeden
dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement.

28-02-2020
1

Voor het overige in onderzoek.

Toelichting
Het rechtmatighedenonderzoek is afgerond. De curator is niet van mening dat
een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is gew eest van het
faillissement en hij ziet dan ook geen aanleiding om het bestuur aansprakelijk
te stellen.

23-11-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
Ja

28-02-2020
1

Toelichting
Kort voor faillissement zijn enkele activa in betaling gegeven aan een gelieerde
vennootschap. De curator heeft betreffende deze rechtshandeling(en) de
pauliana ingeroepen en de betreffende zaken opgeëist.
Ja

28-05-2020
2

Toelichting
Er is in de vernietiging berust en overeenstemming bereikt over overname van
de betreffende bedrijfsmiddelen van de boedel.
Ja

27-08-2020
3

Toelichting
De curator heeft de overnamesom inmiddels gedeeltelijk geïncasseerd en
verw acht dat deze vordering in de komende verslagperiode volledig zal
w orden voldaan.

Toelichting
Hoew el er nog w el een deelbetaling heeft plaatsgevonden met betrekking tot
de overnamesom, is deze nog niet volledig voldaan.

Toelichting
Hoew el er nog w el een deelbetaling heeft plaatsgevonden met betrekking tot
de overnamesom, is deze nog niet volledig voldaan.

23-11-2020
4

23-02-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek, zie ook 7.5 en 7.6.

28-02-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal nader onderzoek verrichten naar de boekhouding en de feiten
en omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid.

28-02-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
Huur: € 365,96
Kosten slotenmaker: € 230 incl. btw (reeds voldaan)

Toelichting
Salaris curator: € 17.331,83 incl. btw (reeds voldaan) + p.m.
UW V: € 11.457,32
Huur: € 365,96
Kosten slotenmaker: € 230 incl. btw (reeds voldaan)
Taxatiekosten: € 114,95 incl. btw (reeds voldaan)

Toelichting
Salaris curator: € 17.331,83 incl. btw (reeds voldaan) + p.m.
UW V: € 11.457,32
Huur: € 365,96
Kosten slotenmaker: € 230 incl. btw (reeds voldaan)
Taxatiekosten: € 114,95 incl. btw (reeds voldaan)
Griffierecht: € 240 (reeds voldaan)
Deurw aarderskosten: € 121,98 incl. btw (reeds voldaan)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

28-02-2020
1

23-11-2020
4

20-05-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 146.339,00

28-02-2020
1

Toelichting
Ter zake van OB en LH
€ 180.465,00

28-05-2020
2

Toelichting
Ter zake van OB en LH
€ 191.648,00

27-08-2020
3

Toelichting
Ter zake van OB en LH

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
p.m.
€ 22.150,27

28-02-2020
1

23-11-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog niet ingediend

28-02-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

28-02-2020
1

7

28-05-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 40.329,47

28-02-2020
1

€ 40.389,97

28-05-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog onbekend

28-02-2020
1

Opheffing bij gebrek aan baten, dan w el een vereenvoudigde afw ikkeling. Aan
de concurrente crediteuren zal geen uitkering kunnen plaatsvinden.

23-11-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Goodw ork B.V.

20-05-2021
6

9.2 Aard procedures
De curator had de pauliana ingeroepen voor enkele zaken die in betaling
w aren gegeven aan Goodw ork. Vervolgens is de curator met Goodw ork in
onderhandeling getreden en heeft de betreffende zaken aan haar verkocht.
De koopsom is vervolgens niet volledig voldaan, reden w aarom de curator
een procedure heeft geëntameerd w aarin is gevorderd om Goodw ork te
veroordelen om het nog verschuldigde bedrag van € 6.487,95 vermeerderd
met rente en kosten te voldoen.

20-05-2021
6

9.3 Stand procedures
De kw estie staat voor verstekvonnis. Sinds de dagvaarding is uitgebracht is
reeds een bedrag voldaan van € 5.395 vrijw illig voldaan, derhalve gaat de
curator ervan uit dat spoedig volledige betaling zal w orden verkregen.

20-05-2021
6

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De administratie dient nader onderzocht te w orden. Er moet w orden
onderzocht of op korte termijn kan w orden gefactureerd voor w erkzaamheden
die zijn verricht voor het faillissement.
De vanw ege paulianeus handelen opgeëiste zaken, dienen in de macht van de
curator te w orden gebracht en te gelde w orden gemaakt, dan w el dient een
regeling te w orden getroffen met de betrokken vennootschap.

28-02-2020
1

Voorts zal onderzoek w orden gedaan naar het bestaan van overige
onrechtmatigheden.
In de komende verslagperiode zal nader onderzoek naar onrechtmatigheden
w orden verricht.

28-05-2020
2

Verder zal actie w orden ondernomen om de vergoeding voor een opdracht te
innen.
Tot slot dient de verkoopopbrengst te w orden ontvangen van de in de
verslagperiode verkochte zaken.
In de komende periode zal het onderzoek naar onrechtmatigheden w orden
afgerond.

27-08-2020
3

Verder dient het restant van de verkoopopbrengst te w orden ontvangen van
de in de vorige verslagperiode verkochte zaken.
Hierna kan het faillissement w orden afgew ikkeld.
De verkoopsom is nog niet volledig voldaan en de incasso daarvan zal w orden
voortgezet. Na ontvangst van het volledige bedrag zal het faillissement
kunnen w orden afgew ikkeld.

23-11-2020
4

De verkoopsom is thans nog steeds niet volledig voldaan. De curator tracht op
korte termijn een regeling overeen te komen, indien dit niet lukt zal w orden
overgegaan tot gerechtelijke incasso.

23-02-2021
5

De curator is thans bezig met een gerechtelijk incassotraject betreffende de
koopsom van enkele zaken (zie 9), voor het overige zijn de w erkzaamheden
voltooid.

20-05-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
N.n.b.

28-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

20-05-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

