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Algemene gegevens
Naam onderneming
Reclamecentrum Van Schuppen B.V.

10-09-2021
1

Gegevens onderneming
Zuivelstraat 22
3903 AE VEENENDAAL

10-09-2021
1

Nu (de bestuurder van) gefailleerde zich aanvankelijk niet kon verenigen met
het faillissement heeft hij bij het Hof Arnhem-Leeuw arden hoger beroep
ingesteld tegen het vonnis van faillietverklaring van 10 augustus 2021. De
mondelinge behandeling zou plaatsvinden op 30 augustus 2021. Daags voor
de mondelinge behandeling is het hoger beroep door (de advocaat van) de
bestuurder ingetrokken op 25 augustus 2021.

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel:
Het ontw erpen en uitvoeren van staalbouw , etalagematerialen, decoraties,
graveerw erk, alsmede het ontw erpen en uitvoeren van kunstofverw erkende
industrie.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

10-09-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Onbekend. Volgens opgave van de bestuurder zou de gemiddelde jaaromzet
van gefailleerde tussen de EUR 150.000 en EUR 250.000 bedragen en zou de
afgelopen jaren jaarlijks een verlies zijn geleden van circa EUR 75.000.
Ondanks diverse sommaties heeft de curator (nog) geen (jaar)stukken
ontvangen w aarin het voorgaande kon w orden geverifieerd. Dit w ordt nader
onderzocht (zie tevens par. 7.1 van dit verslag).

10-09-2021
1

De curator zet dit onderzoek de komende verslagperiode voort. Ingeval de
bestuurder w eigerachtig blijft de administratie te (laten) verstrekken, zal de
curator de rechter-commissaris verzoeken een faillissementsverhoor op de
rechtbank te gelasten.
Gebleken is dat geen administratie beschikbaar is. Zie verder par. 7 en 9 van
dit verslag.

10-06-2022
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

10-09-2021
1

Boedelsaldo
€ 6.412,17

10-09-2021
1

Toelichting
Gefailleerde hield bankrekeningen aan bij ING Bank en ABN AMRO. De daarop
aangetroffen creditsaldi per faillissementsdatum zijn op verzoek van de curator
op de faillissementsrekening bijgeschreven.

€ 24.515,44

10-12-2021
2

€ 22.123,11

10-06-2022
4

Toelichting
De curator heeft ten laste van de (middellijk) bestuurder(s) beslag gelegd. In
dat kader zijn enkele kosten ten laste van de boedel betaald. Zie par. 9.

€ 56.977,13
Toelichting
De bestuurder heeft de eerste termijn ter zake de getroffen schikking
betaald; zie par. 7.

Verslagperiode

09-09-2022
5

Verslagperiode
van
10-8-2021

10-09-2021
1

t/m
9-9-2021
van
10-9-2021

10-12-2021
2

t/m
9-12-2021
van
10-12-2021

10-03-2022
3

t/m
9-3-2022
van
10-3-2022

10-06-2022
4

t/m
9-6-2022
van
10-6-2022

09-09-2022
5

t/m
8-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

66 uur 24 min

2

70 uur 45 min

3

17 uur 6 min

4

47 uur 45 min

5

22 uur 12 min

totaal

224 uur 12 min

Toelichting bestede uren

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.

10-09-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 14 oktober 1993 opgericht en op 20 oktober 1993
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 30115995.
Enig aandeelhouder en bestuurder is Jolasign B.V. (KvK 51624699) w aarvan op
zijn beurt de heer Jochem W illem van Schuppen enig aandeelhouder en
bestuurder is.

10-09-2021
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde niet betrokken bij lopende
procedures. Van het tegendeel is vooralsnog niet gebleken.

10-09-2021
1

1.3 Verzekeringen
Onbekend. Nu de curator vooralsnog niet beschikt over de (financiële)
administratie van gefailleerde, w ordt dit onderzoek bemoeilijkt (zie tevens par.
7.1 van dit verslag). De curator zal erop toezien dat de benodigde stukken
w orden aangeleverd en zal zo nodig de rechter-commissaris verzoeken een
verhoor te gelasten.

10-09-2021
1

Naar het zich laat aanzien, had gefailleerde geen verzekeringen afgesloten.

10-12-2021
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde is gevestigd in een bedrijfsruimte aan de Zuivelstraat 22 te
Veenendaal. Uit contact met de verhuurder en nader onderzoek is gebleken
dat de onderliggende huurovereenkomst niet op naam van gefailleerde staat,
maar op naam van Reclame Van Schuppen B.V. Dit w ordt nader onderzocht (zie
tevens par. 7.1 van dit verslag).

10-09-2021
1

De huurovereenkomst bleek te zijn afgesloten door Reclame Van Schuppen
B.V. en niet gefailleerde. In overleg met deze partij en de verhuurder, heeft
gefailleerde nog gebruik gemaakt van het pand ten behoeve van het
veiligstellen van de boedel (en administratie), alsmede ten behoeve van de
verkoop van de voorraad en inventaris (zie par. 3 van dit verslag). Het
gehuurde is inmiddels bezemschoon opgeleverd en de curator heeft begrepen
dat de verhuurder en huurder afspraken hebben gemaakt over beëindiging
van de huurovereenkomst.

10-12-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Op datum faillissement bevond de bestuurder zich in het buitenland. Vanw ege
de bouw vak lagen de w erkzaamheden van de onderneming volgens opgave
van de bestuurder stil. Volgens opgave kon de bestuurder door
privéomstandigheden niet naar Nederland afreizen. Met de bestuurder is
uitsluitend telefonisch contact gew eest. Deze contacten verlopen uiterst
moeizaam en de bestuurder voldoet niet aan de op hem rustende
verplichtingen uit hoofde van de Faillissementsw et. De bestuurder heeft
aanvankelijk hoger beroep ingesteld tegen het faillissementsvonnis, maar
daags voor de mondelinge behandeling is dit vervolgens door de bestuurder
ingetrokken. Intussen is de bestuurder naar Nederland teruggekeerd.

10-09-2021
1

Vervolgens heeft de bestuurder verklaard dat de oorzaak van het faillissement
is gelegen in het samengaan van een dramatische toename van de
concurrente en marge vermindering in de laatste jaren van de reclamebranche
door recessie, corona en ingrijpende digitalisering. Dit leidde - achteraf gezien tot te grote eenzijdige focus op de broodnodige acquisitie en uitvoering van
orders.
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
Dit onderzoek w ordt bemoeilijkt door onder meer de zeer gebrekkige
administratie. De curator zet dit onderzoek de komende verslagperiode voort
tezamen met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek (zie tevens par. 7.1
e.v. van dit verslag).

10-03-2022
3

De curator heeft dit onderzoek afgerond. Zie par. 7 en 9 van dit verslag.

10-06-2022
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

10-09-2021
1

Toelichting
Nu er al geruime tijd geen loon w erd voldaan, heeft enige w erknemer van
gefailleerde het faillissement aangevraagd. De w erknemer is aangemeld bij het
UW V om in aanmerking te komen voor de loongarantieregeling.

10-12-2021
2

Toelichting
De afgelopen verslagperiode heeft de voormalig w erknemer van gefailleerde
aangegeven dat zijn loonvordering niet volledig door het UW V w ordt
overgenomen. De w erknemer heeft een preferente vordering ingediend voor
een bedrag van EUR 1.357,35.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

10-09-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-8-2021

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
ontslag w erknemer;
contacten w erknemer;
contacten UW V.
Afgew ikkeld.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

10-09-2021
1

10-12-2021
2

Toelichting onroerende zaken
Niet gebleken is dat gefailleerde onroerend goed op naam heeft staan.

10-09-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Kadastrale recherche.

10-09-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 8.255,00

totaal

€ 8.255,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Aanvankelijk heeft de curator zoals te doen gebruikelijk een pas op de plaats
gemaakt met de aanvang van de liquidatiew erkzaamheden nu er hoger beroep
w as ingesteld tegen het faillissementsvonnis. Toen vervolgens de bestuurder
het hoger beroep heeft ingetrokken, heeft de curator de aangetroffen
inventaris met machtiging van de rechter-commissaris laten taxeren en is het
verkoopproces gestart.

10-09-2021
1

Er is een informatiememorandum opgesteld en de geïnteresseerde partijen
voor een eventuele doorstart hebben na ondertekening van een
geheimhoudings- en intentieverklaring het informatiememorandum ontvangen
(zie tevens par. 6.4 van dit verslag). De biedingstermijn verstrijkt op 13
september a.s. De curator streeft ernaar de aangetroffen activa in de komende
verslagperiode op de kortst mogelijke termijn te gelde te maken.
Een doorstart bleek niet tot de mogelijkheden te behoren. Er w aren enkele
gegadigden, maar die haakten uiteindelijk allemaal af. Grootste reden
daarvoor lijkt de gebrekkige administratie te zijn gew eest. Zo kon de
bestuurder geen inzicht geven in recente cijfers, onderhanden w erk of een
klantenbestand.

10-12-2021
2

Een verkoop van de materiële activa w as dan ook de enige optie. Er is een
kijkdag georganiseerd en er zijn biedingen ontvangen. Met toestemming van
de rechter-commissaris is overeenstemming bereikt met de hoogste bieder
voor een bedrag van € 15.505,= ex btw .
Met toestemming van de pandhouder is de koopsom als volgt te verdelen over
de activa:
Inventaris en overige bodemzaken: € 8.255,=
Voorraad (niet-bodemzaken): € 1.800,=
Mercedes Sprinter: € 5.000,=
De curator is voor w at betreft de voorraad een boedelbijdrage van 10%
overeengekomen (gelet op de Separatistenregeling). Vanw ege de extra door
de curator te verrichten w erkzaamheden aangaande de bestelbus, is daarvoor
een boedelbijdrage van 15% overeengekomen.
Aan de pandhouder is een bedrag van € 3.790,47 overgemaakt, zijnde de
gehele restantschuld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van de bodemzaken van gefailleerde kan de Belastingdienst haar
bodemvoorrecht doen gelden.

10-09-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bezichtiging locatie te Veenendaal;
Contact rechter-commissaris en taxateur;
Afgew ikkeld.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

10-09-2021
1

10-12-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 1.800,00

totaal

€ 1.800,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie onder par. 3.3. van dit verslag.

10-09-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgew ikkeld.

10-12-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Creditsaldo

€ 4.991,00

Mercedes-Benz bestelbus

€ 5.000,00

totaal

€ 9.991,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft in het pand van gefailleerde een bestelbus aangetroffen van
het merk en type Mercedes Benz Sprinter met kenteken 64-VVL-6. De vader
van de bestuurder heeft aangegeven dat deze bestelbus eigendom zou zijn
van Reclame Van Schuppen B.V. w aarvan de vader (indirect) bestuurder is. Dat
Reclame Van Schuppen B.V. eigenaar zou zijn, is vooralsnog niet aangetoond.
De curator heeft derhalve (bew ijs)stukken opgevraagd w aaruit dit
genoegzaam blijkt en is thans in afw achting daarvan. Tot die tijd is de
bestelbus veiliggesteld. De curator zet dit onderzoek voort. Zie tevens onder
par. 3.3. van dit verslag.

10-09-2021
1

De curator heeft vastgesteld dat de bestelbus eigendom is van gefailleerde. De
bestelbus is verkocht voor een bedrag van € 5.000,=, zie par. 3.3.

10-12-2021
2

De afgelopen verslagperiode is door ABN AMRO Bank N.V. een totaalbedrag
van € 4.991,= overgemaakt naar de faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie par. 3.3. van dit verslag.

4. Debiteuren

10-09-2021
1

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Onbekend
totaal

Toelichting debiteuren
Nog niet bekend nu de curator (nog) niet beschikt over de administratie van
gefailleerde. Dit onderzoek w ordt aldus bemoeilijkt (zie tevens par. 7.1 van dit
verslag). Volgens opgave van de bestuurder zou sprake zijn van (slechts) een
openstaande factuur ad EUR 550,= (incl. BTW ). Dit w ordt nader onderzocht.

10-09-2021
1

De afgelopen verslagperiode is een bedrag van EUR 550,25 op de
geblokkeerde bankrekening ontvangen. Dit bedrag is overgemaakt naar de
boedelrekening. Nu er geen administratie beschikbaar is, kan de curator niet
controleren w aar dit bedrag op ziet. Mogelijk betreft dit de door de bestuurder
genoemde debiteur.

10-12-2021
2

Tevens is gebleken dat gefailleerde mogelijk nog recht heeft op NOW -subsidie
(aanvullend op reeds ontvangen voorschot(ten)). De curator heeft de
bestuurder om een toelichting gevraagd en heeft dit in onderzoek.
Ten aanzien van de NOW -subsidie heeft het UW V verzocht om over te gaan tot
een definitieve berekening. Nu er er geen administratie is (bijgehouden), kan
de curator niet overgaan tot een definitieve berekening. De bestuurder is
verzocht om zelf een definitieve berekening op te (laten) stellen. Hierop heeft
de curator niet mogen vernemen. Dit w ordt nader onderzocht (zie tevens par.
7.1 e.v. van dit verslag).

10-03-2022
3

De afgelopen verslagperiode is de administratie onderzocht. Er lijkt sprake te
zijn van een aantal onbetaalde facturen. De curator zal dit nader onderzoeken
en zo nodig de debiteureninning ter hand nemen.

10-06-2022
4

Nu voor het overige w einig tot geen administratie is bijgehouden, zal ook geen
definitieve vaststellingsaanvraag NOW gedaan kunnen w orden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Diverse correspondentie bestuurder;
Onderzoek verstrekte stukken + ingenomen computer.

onderzoek debiteuren
onderzoek NOW -susbsidie

Contact bestuurder;
Contact UW V;
Voortzetten onderzoek NOW -subsidie.
Onderzoek debiteuren.

10-09-2021
1

10-12-2021
2

10-03-2022
3

10-06-2022
4

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

10-09-2021
1

Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Volgens opgave bankierde
gefailleerde bij ABN AMRO Bank N.V. De curator heeft van ING Bank N.V.
vernomen dat gefailleerde eveneens bij deze bank een betaalrekening
aanhield. Deze rekening is geblokkeerd en het saldo op deze rekening
bedraagt € 911,34. De curator heeft de bank verzocht dit bedrag over te
maken naar de faillissementsrekening.
De curator heeft aan de hand van de via ING Bank N.V. verkregen
bankafschriften geconstateerd dat na faillissementsdatum bijschrijvingen
hebben plaatsgevonden op de door gefailleerde aangehouden ING rekening.
Deze bedragen komen de boedel toe. ING Bank N.V. heeft op verzoek van de
curator de bijschrijvingen na faillissementsdatum ad EUR 4.571,82 resp. EUR
928,18 alsmede bovengenoemd creditsaldo op de boedelrekening voldaan.
De curator heeft aan de hand van de via ABN AMRO Bank N.V. verkregen
bankafschriften geconstateerd dat na faillissementsdatum een bedrag ad EUR
4.999,= op de door gefailleerde aangehouden ABN rekening is bijgeschreven.
Dit bedrag komt de boedel toe. De curator heeft ABN AMRO aldus verzocht
voornoemd bedrag op de boedelrekening te voldoen en is thans in afw achting
daarvan.

€ 5.483,16

10-12-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
Door ING Bank N. V. is een vordering ingediend van EUR 5.483,16.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leaseovereenkomsten afgesloten.

10-09-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave heeft gefailleerde geen pandrecht verstrekt aan de banken op
de inventaris, voorraad en debiteuren. Uit de tot op heden (via derden)
verstrekte gegevens is niet van enige door gefailleerde verstrekte zekerheden
aan derden gebleken.

10-09-2021
1

De afgelopen verslagperiode is gebleken dat Sw ishfund Nederland B.V.
pandrecht heeft op de inventaris, bedrijfsvoorraden en handelsdebiteuren van
gefailleerde. Met de pandhouder zijn afspraken gemaakt over de verkoop van
de verpande zaken: zie par. 3.3 van dit verslag.

10-12-2021
2

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-09-2021
1

Sw ishfund had een separatistenpositie en heeft door uitoefening van de aan
haar verstrekte zekerheden haar vordering inmiddels volledig voldaan
verkregen.

10-12-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
eigendomsvoorbehoud.

10-09-2021
1

Een aantal crediteuren hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.
Van slechts één crediteur bleek dat de geleverde zaken nog in bezit w aren van
gefailleerde. De crediteur is in contact gebracht met de opkoper en in de
gelegenheid gesteld de zaken te revindiceren.

10-12-2021
2

5.6 Retentierechten
Vooralsnog heeft geen crediteur zich bij de curator gemeld met een beroep op
een retentierecht.

10-09-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
reclamerecht.

10-09-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-12-2021
2

Zie par. 3.3 en par. 5.3 van dit verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
aanschrijven banken;
Onderzoek bankafschriften.
Afgew ikkeld.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

10-09-2021
1

10-12-2021
2

6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum faillissement bevond de bestuurder zich in het buitenland. Vanw ege
de bouw vak lagen de w erkzaamheden stil.

10-09-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-09-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

10-09-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich diverse partijen gemeld met interesse voor een eventuele
doorstart. Die mogelijkheden w orden thans onderzocht. Vanw ege het
ingestelde hoger beroep tegen het faillissementsvonnis, kon de curator
hiermee pas recent aanvangen. Er is - na ondertekening van een
geheimhoudings- en intentieverklaring - een informatiememorandum onder de
geïnteresseerden gecirculeerd. De biedingstermijn verstrijkt 13 september a.s.
Na ontvangst en inventarisatie van de biedingen, zal de curator zich hierover
beraden en streeft ernaar dit in de komende verslagperiode op de kortst
mogelijke termijn af te w ikkelen na verkregen machtiging van de rechtercommissaris.

10-09-2021
1

Een doorstart bleek toch niet tot de mogelijkheden te behoren. Er w aren
enkele gegadigden, maar die haakten uiteindelijk allemaal af. Grootste reden
daarvoor lijkt de gebrekkige administratie te zijn gew eest. Zo kon de
bestuurder geen inzicht geven in recente cijfers, onderhanden w erk of een
klantenbestand.

10-12-2021
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

10-09-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet bekend.

6.7 Boedelbijdrage

10-09-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

10-09-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bezichtiging locatie;
Taxatie;
Onderzoek beschikbare stukken c.q. administratie;
Opstellen informatiememorandum;
Contact met diverse geïnteresseerde partijen.
Afgew ikkeld.

10-09-2021
1

10-12-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding c.q. financiële administratie is tot op heden nog niet
aangeleverd en evenmin aangetroffen op de locatie van gefailleerde. De
curator heeft tot op heden enkel (summiere) fysieke - ongeordende bescheiden van de bestuurder ontvangen. De curator heeft de computer van
de bestuurder in beslag genomen, maar heeft daarop vooralsnog geen
financiële administratie aangetroffen. Dit onderzoek is bemoeilijkt omdat de
bestuurder aanvankelijk w eigerde het (juiste) benodigde w achtw oord te
verstrekken. Onder meer genoemde computer w ordt in de komende
verslagperiode nader onderzocht. Bij gebreke van enige vorm van (financiële)
administratie is de curator voorshands van oordeel dat niet aan de
boekhoudverplichting ex. art. 2:10 BW is voldaan.

10-09-2021
1

Op datum uitspraak bevond de bestuurder zich in het buitenland. Daarnaast
verloopt de communicatie met de bestuurder uiterst moeizaam en
teleurstellend. De bestuurder w erkt niet mee en voldoet niet aan de op hem
rustende inlichtingen- en medew erkingsverplichtingen uit hoofde van de
Faillissementsw et. De curator heeft de bestuurder heden voor de laatste maal
gesommeerd de financiële administratie per omgaande te (laten) verstrekken.
Ingeval de bestuurder hier w ederom geen (voldoende) gehoor aan geeft, zal
de curator de rechter-commissaris verzoeken een faillissementsverhoor op de
rechtbank te gelasten. De curator zet dit onderzoek de komende
verslagperiode voort.
De contacten met de bestuurder blijven moeizaam verlopen. De bestuurder
heeft aangegeven dat er geen financiële administratie beschikbaar is. De
curator heeft de afgelopen verslagperiode de overige administratie
veiliggesteld. De curator zal zijn onderzoek naar de administratie continueren.

10-12-2021
2

Het onderzoek naar de administratie van gefailleerde w ordt bemoeilijkt nu er
sprake is van een zeer gebrekkige administratie. De afgelopen periode is de
door de curator in beslag genomen computer verder onderzocht. Hierop is
geen financiële administratie aangetroffen. Er zijn geen kolommenbalansen
van de laatste drie jaren beschikbaar, alsmede is er geen
grootboekadministratie aanw ezig. Niet gebleken is dat de administratie
volledig (bijgew erkt en inzichtelijk) is, w aardoor het niet inzichtelijk is w elke
rechten en verplichtingen gefailleerde bezat voorafgaande aan en ten tijde van
het faillissement.

10-03-2022
3

Bij gebreke van enige vorm van administratie is de curator voorshands van
oordeel dat niet aan de boekhoudverplichting ex art. 2:10 BW is voldaan. De
curator beraadt zich over te nemen vervolgstappen.
Op basis van de (summier) ontvangen stukken heeft de curator de afgelopen
verslagperiode zijn onderzoek afgerond. Gezien de gebrekkige administratie
en de antw oorden van de bestuurder, staat voor de curator staat vast dat er
niet aan de administratieplicht op grond van artikel 2:10 BW is voldaan.
Daarnaast is niet voldaan aan de deponeringsplicht van artikel 2:394 BW . Nu
niet is voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 2:10 BW en
2:394 BW heeft Jolasign B.V. haar taak onbehoorlijk vervuld en w ordt vermoed
dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement op grond van artikel 2:248 lid 2 BW . Ex artikel 2:11 BW is ook de
heer Van Schuppen daardoor in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor het
gehele faillissementstekort.

10-06-2022
4

De afgelopen verslagperiode heeft de curator aanleiding gezien om met
machtiging van de rechter-commissaris conservatoir beslag te leggen ten laste
van Jolasign B.V. en de bestuurder (zie par. 9).
De afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met (de
advocaat van) de bestuurder. Dit heeft uiteindelijk - met goedkeuring van de
rechter-commissaris - geleid tot een schikking tegen finale kw ijting w aarbij
een bedrag van € 75.000,- in drie termijnen zal w orden betaald. De regeling
zal uiterlijk eind december 2022 volledig dienen te zijn nagekomen.

09-09-2022
5

Om die reden is de dagvaarding uitgebracht tegen een dag gelegen in medio
januari 2023 (na het verstrijken van de laatste termijn van betaling), w aarbij
de explootkosten voor rekening van de bestuurder komt. Het gelegde
conservatoire beslag zal derhalve op de w oning blijven rusten totdat het
volledige bedrag aan de boedel is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatste gedeponeerde jaarrekening betreft 2016, w elke op 15 juni 2017 is
gedeponeerd. Nadien zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd. Aldus is niet
voldaan aan het vereiste uit art. 2:394 BW . De curator beraadt zich over de
gevolgen.

10-09-2021
1

Zie par. 7.1 en 7.9.

10-06-2022
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-09-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
bedraagt het geplaatst en gestort kapitaal een bedrag van € 18.200,=.
Gefailleerde is opgericht in 1993. In verband met de verjaring van een
eventuele schending van de stortingsverplichting acht de curator het niet
opportuun hier verder onderzoek naar te doen.

10-09-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-09-2021
1

In onderzoek. Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht en er lijkt bovendien
(ook) niet te zijn voldaan aan de administratieplicht. De curator verricht
hiernaar meer onderzoek alsmede naar de aanloop van het faillissement en
beraadt zich op de (eventueel) te nemen vervolgstappen.

Toelichting

10-12-2021
2

De curator continueert zijn onderzoek.

Toelichting

10-03-2022
3

Zie tevens onder par. 7.1 en 7.2 van dit verslag.
De bestuurder heeft aangegeven dat de administratie niet is bijgehouden. De
curator zal nader onderzoek doen naar de w ijze w aarop de onderneming van
gefailleerde is bestuurd en / of dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement (zie tevens par. 1.5 van dit verslag).

Ja

10-06-2022
4

Toelichting
Nu niet is voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 2:10 BW
en 2:394 BW heeft Jolasign B.V. haar taak naar het oordeel van de curator
onbehoorlijk vervuld en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling
een belangrijke oorzaak is van het faillissement op grond van artikel 2:248 lid
2 BW . Ex artikel 2:11 BW is ook de heer Van Schuppen daardoor hoofdelijk
aansprakelijk voor het gehele faillissementstekort.
Op korte termijn zal een bespreking plaatsvinden met de bestuurder w aarin de
mogelijkheden tot een minnelijke regeling w orden onderzocht.
Zie eveneens par. 7.1 en par. 9 van dit verslag.

Ja
Toelichting
Zie onder 7.1 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

09-09-2022
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-09-2021
1

Toelichting
In onderzoek.

In onderzoek

10-12-2021
2

Toelichting
De curator continueert zijn onderzoek.

Ja

10-06-2022
4

Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek afgerond. De curator is van mening dat er
enkele paulianeuze handelingen hebben plaatsgevonden met de bestuurder.
Gezien het feit dat (tevens) sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur (zie
par. 7.1, 7.2 en 7.5), is dat voorlopig echter een ondergeschikt onderw erp.

Ja

09-09-2022
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Toelichting
Zie onder 7.1 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek en kan derhalve terzake geen
uitspraken doen. Een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de hoger
beroep procedure.

10-09-2021
1

De curator zal ook onderzoek naar eventuele overige onregelmatigheden.

10-12-2021
2

Zie par. 7.1 en 7.6.

10-06-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het innemen en onderzoeken van de computer van de bestuurder alsmede de
aangetroffen summiere (fysieke) administratie. In de komende
verslagperiode(s) zal de curator aan de hand van de administratie
onderzoeken of aan de administratieplicht is voldaan en / of sprake is van
paulianeus handelen.

veiligstellen adminstratie;
onderzoek administratie;
continuering overig rechtmatigheidsonderzoek.

onderzoek administratie computer;
Contact met bestuurder.

afronden rechtmatigheidsonderzoek en verdere stappen (zie par. 9).

overleg met (de advocaat van) de bestuurder;
opstellen vaststellingsovereenkomst;
toezien nakoming getroffen regeling.

10-09-2021
1

10-12-2021
2

10-03-2022
3

10-06-2022
4
09-09-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 5.773,75

10-12-2021
2

Toelichting
betreft boedelvordering UW V.

€ 5.784,95

10-03-2022
3

€ 6.703,18

10-06-2022
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 592.126,00

10-09-2021
1

€ 678.321,00

10-12-2021
2

€ 833.756,00

10-03-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 13.428,50

10-12-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.357,35

10-12-2021
2

Toelichting
loonvordering voormalig w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
38

10-09-2021
1

28

10-12-2021
2

30

10-03-2022
3

35

10-06-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 44.648,58

10-09-2021
1

€ 103.862,23

10-12-2021
2

€ 109.156,87

10-03-2022
3

€ 126.059,10

10-06-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nu (de bestuurder van) gefailleerde zich niet kan verenigen met het
faillissement is bij Hof Arnhem-Leeuw arden hoger beroep ingesteld tegen het
vonnis van faillietverklaring van 10 augustus 2021. De mondelinge behandeling
zal plaatsvinden op 30 augustus 2021. Uiteindelijk is het hoger beroep door de
bestuurder ingetrokken.

10-09-2021
1

Uit het hoger beroepsschrift blijkt dat een bedrag van € 45.000 beschikbaar
zou zijn gesteld voor de crediteuren. De curator heeft vooralsnog niet
vernomen w aar dit bedrag afkomstig van is, alsmede w aar dit bedrag zich
thans bevindt. Dit w ordt nader onderzocht.
Het hoger beroep is daags voor de zitting ingetrokken. De curator kan nog
geen uitspraken doen over de verw achte w ijze van afw ikkeling.

10-12-2021
2

Gelet op de hoogte van de reeds ingediende boedel- en preferente
vorderingen, is een uitdeling aan de concurrente schuldeisers vrijw el
uitgesloten.

09-09-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven crediteuren;
controleren, plaatsen en bevestigen ingediende vorderingen.

10-09-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Door de bestuurder is hoger beroep ingesteld tegen het faillissementsvonnis.
Dit is uiteindelijk ingetrokken.

10-09-2021
1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode met machtiging van de rechtercommissaris beslag gelegd ten laste van de (middellijk) bestuurders: Jolasign
B.V. en dhr. Van Schuppen.

10-06-2022
4

Zie par. 7.1 van dit verslag. De dagvaarding is uitgebracht, zodat het
conservatoir beslag op de w oning blijft rusten. Het beslag zal echter w orden
opgeheven op het moment dat de getroffen schikking volledig is nagekomen,
in w elk geval de dagvaarding ook niet zal w orden aangebracht bij de
rechtbank.

09-09-2022
5

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-09-2021
1

Beslaglegging, w aarna eis in hoofdzaak zal w orden ingesteld.

10-06-2022
4

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-09-2021
1

Op korte termijn zal een bespreking plaatsvinden met de bestuurder en zijn
advocaat. Daarin zullen de mogelijkheden w orden onderzocht om tot een
minnelijke regeling te komen, vóórdat de eis in hoofdzaak aanhangig gemaakt
hoeft te w orden.

10-06-2022
4

Beslag op w oning, dagvaarding betekent tegen medio januari 2023.

09-09-2022
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

beslagrekest;
voorbereiden procedure;
contact advocaat bestuurder.

10. Overig

10-09-2021
1
10-06-2022
4

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

10-09-2021
1

het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
afw ikkelen onderzoek voertuig;
afronden onderzoek doorstartmogelijkheden;
verkoop inventaris en activa;
inning debiteuren;
onderzoek naar de boekhoudverplichting en onbehoorlijk bestuur;
onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties;
de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

10-12-2021
2

onderzoek debiteuren;
onderzoek naar- en contacten inzake NOW -subsidie;
voortgang onderzoek naar de administratie en onbehoorlijk bestuur;
voortgang onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties;
de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

10-03-2022
3

voortgang onderzoek debiteuren;
afronden onderzoek naar- en contacten inzake NOW -subsidie;
voortgang onderzoek naar de administratie en onbehoorlijk bestuur en
eventuele vervolgstappen;
voortgang onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties en
eventuele vervolgstappen;
de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

10-06-2022
4

voortgang onderzoek debiteuren;
minnelijk overleg (advocaat) bestuurder naar aanleiding van
beslaglegging;
eventueel vervolgstappen inzake procedure tegen (middellijk)
bestuurders.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
bestaan uit:

09-09-2022
5

afw ikkeling debiteuren;
toezien nakoming schikkingsregeling.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft thans geen zicht op de termijn die nodig is voor de afw ikkeling
van het onderhavige faillissement.

10.3 Indiening volgend verslag

10-09-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
9-12-2022

09-09-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:

10-09-2021
1

mr. G.J. ten Hagen
Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT
Bij beschikking van 8 april 2022 is tot opvolgend curator benoemd:
mr. M.A. van der Hoeven
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen
Bijlagen

10-06-2022
4

