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

14
13-06-2022
F.17/19/5
NL:TZ:0000089858:F001
15-01-2019

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr R. Bremer

Algemene gegevens
Naam onderneming
Ik ben commercieel B.V.

12-02-2019
1

Gegevens onderneming
Ik ben commercieel B.V.
corr adres voor faillissement:
Jachtfjild 11
9255 JL Tytsjerk

12-02-2019
1

Activiteiten onderneming
Het verrichten van verkoopactiviteiten voor opdrachtgevers (door middel van
stands, door-to-door activiteiten, telefonische verkoopactiviteiten, etc.)

12-02-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Er zijn diverse administratieve gegevens ingeleverd bij de curator - de
financiële gegevens die daaruit volgen zullen in latere verslagen w orden
vermeld.

Gemiddeld aantal personeelsleden

12-02-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

12-02-2019
1

Toelichting
Er w aren geen w erknemers in dienst bij de failliet. Er w erden w el mensen
ingeschakeld om w erkzaamheden voor de failliet te verrichten; meestal
geschiedde dat op basis van payroll-constructies.

Boedelsaldo
Toelichting

12-02-2019
1

Het saldo op de boedelrekening is nihil.

€ 0,00

03-09-2020
7

Toelichting
Het boedelsaldo bedraagt nog altijd € 0,00

€ 0,00

02-12-2020
8

€ 0,00

01-03-2021
9

€ 0,00

31-05-2021
10

€ 7.500,00

30-11-2021
12

€ 9.484,11

11-03-2022
13

€ 10.817,45

13-06-2022
14

Verslagperiode
van
15-1-2019

12-02-2019
1

t/m
8-2-2019
van
9-2-2019
t/m
8-5-2019

04-06-2019
2

van
9-5-2019

27-08-2019
3

t/m
27-10-2019
van
9-8-2019

27-11-2019
4

t/m
8-11-2019
van
9-11-2019

26-02-2020
5

t/m
8-2-2020
van
9-2-2020

02-06-2020
6

t/m
8-5-2020
van
9-5-2020

03-09-2020
7

t/m
4-8-2020
van
5-8-2020

02-12-2020
8

t/m
4-11-2020
van
5-11-2020

01-03-2021
9

t/m
4-2-2021
van
5-2-2021

31-05-2021
10

t/m
4-5-2021
van
5-5-2021

30-08-2021
11

t/m
27-7-2021
van
28-7-2021
t/m
4-11-2021

30-11-2021
12

van
5-11-2021

11-03-2022
13

t/m
4-2-2022
van
5-2-2022

13-06-2022
14

t/m
5-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 24 min

2

14 uur 48 min

3

5 uur 18 min

4

5 uur 18 min

5

24 uur 24 min

6

7 uur 24 min

7

1 uur 54 min

8

19 uur 18 min

9

6 uur 12 min

10

5 uur 12 min

11

2 uur 30 min

12

4 uur 54 min

13

1 uur 36 min

14

2 uur 36 min

totaal

112 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Er zijn diverse inventariserende w erkzaamheden verricht. De bestuurder van
de failliet bevindt zich in het buitenland; met hem heeft uitsluitend telefonisch
overleg plaatsgehad. Daarnaast is gesproken met de administrateur van de
onderneming en heeft overleg plaatsgehad met diverse crediteuren. Ook is
een aanvang gemaakt met het doornemen van de bij de curator ingeleverde
administratie.

12-02-2019
1

De informatie in dit verslag is nog onderw erp van nader onderzoek. In een
later stadium kan blijken dat deze informatie moet w orden aangepast. Omtrent
de volledigheid en de juistheid van de in dit verslag opgenomen informatie kan
dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan. Aan dit verslag en/of
volgende/vorige verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in
deze verslagen kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid of als een afstand van enig recht.

04-06-2019
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Ik ben commercieel B.V. is op 15 januari 2013 opgericht. Al sinds de oprichting
is de besloten vennootschap M. Norbruis Beheer B.V. enig aandeelhouder en
bestuurder van de failliet. Enig aandeelhouder en bestuurder van M. Norbruis
Beheer B.V. is de heer M. Norbruis.
Uit mededelingen van de heer Norbruis volgt dat de failliet eind 2018 haar
activiteiten heeft gestaakt.

12-02-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

12-02-2019
1

1.3 Verzekeringen
Van lopende verzekeringen w as ten tijde van het uitspreken van het
faillissement al geen sprake meer.

12-02-2019
1

1.4 Huur
Er w erd een bedrijfspand gehuurd aan de Schrans 50 te Leeuw arden. Over de
beëindiging van de huurovereenkomst w aren voorafgaand aan het
faillissement afspraken gemaakt tussen huurder en verhuurder. Omdat uit die
afspraken lijkt te volgen dat de huurovereenkomst nog niet beëindigd w as,
heeft de curator de huurovereenkomst kort na faillissement opgezegd.

12-02-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de bestuurder is een geschil met een grote opdrachtgever en
het w egvallen van diens omzet een van de redenen voor het faillissement.
Eind 2018 w erd door een schuldeiser van de vennootschap beslag gelegd,
onder andere onder opdrachtgevers, hetgeen een verdere stilval van
w erkzaamheden tot gevolg had. Naar de oorzaken van het faillissement zal
nog nader onderzoek w orden gedaan.

12-02-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

12-02-2019
1

Toelichting
Van w erknemers w as ten tijde van het faillissement geen sprake. Mensen die
w erkzaamheden verrichtten voor de failliete vennootschap deden dat op basis
van een payrollconstructie.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

12-02-2019
1

Zie vraag 2.1; van w erknemers w as geen sprake.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De failliete vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

12-02-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator is nog in overleg met de verhuurder over een aantal
inventariszaken (met name kantoormeubilair) van de failliet die zich nog in het
gehuurde bevinden. Van verdere bedrijfsmiddelen is de curator niet gebleken.

12-02-2019
1

De boedel heeft van een taxateur een inschatting gekregen van de w aarde
van de inventariszaken in de voormalige gehuurde ruimte. Deze geschatte
w aarde is zeer gering. In overleg met de boedel heeft de eigenaar van het
pand vervolgens voor verw ijdering van de spullen gezorgd. Deze zullen door
een opkoper/handelaar w orden verkocht, w aarna de opbrengst tussen deze
eigenaar en de boedel zal w orden verdeeld.

27-08-2019
3

De opkoper die de spullen had opgehaald, is zelf in staat van faillissement
verklaard. Op dit moment is onduidelijk of en hoe nog enige opbrengst uit de
betreffende zaken kan w orden verw acht.

27-11-2019
4

Inmiddels is uit overleg met de curator van de opkoper gebleken dat de
opbrengsten van de inventariszaken marginaal is gew eest. Deze w ogen niet
op tegen de voor de verkoop gemaakte kosten. De eigenaar van het pand (die
de contacten met de opkoper onderhield) heeft op basis daarvan met de
opkoper/curator afgesproken de zaak tegen gesloten beurzen af te doen. De
boedel kan zich daarin vinden.

26-02-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zie ook hoofdstuk 4 - er is geen sprake van een bancaire financiering
respectievelijk zekerheidsgerechtigden, zodat de eventuele opbrengsten van
bodemzaken in de boedel vloeien.

12-02-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor zover de curator bekend is van voorraden en/of onderhanden w erk geen
sprake.

12-02-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

12-02-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Van openstaande debiteuren is vooralsnog niet gebleken.

12-02-2019
1

Naar aanleiding van de doorgenomen administratie heeft de curator nadere
informatie opgevraagd over de afw ikkeling van de verhouding met een aantal
opdrachtgevers. Uit die informatie zou duidelijk moeten w orden of nog van
vorderingen op debiteuren sprake is.

04-06-2019
2

De bestuurder heeft aangekondigd de opgevraagde gegevens op korte termijn
te zullen verstrekken - inmiddels staat een afspraak gepland.

27-08-2019
3

Uit de nadere door de bestuurder aangeleverde informatie is gebleken dat
sprake is van een vordering op een van de voormalige opdrachtgevers van de
vennootschap. De exacte hoogte van die vordering is nog niet bekend, nu de
curator niet beschikt over de meest recente facturen die aan deze
opdrachtgever zijn gestuurd (afrekeningen tussen de failliet en de
opdrachtgever w erden in een digitale portal geboekt die na faillissement niet
meer toegankelijk w as). De opdrachtgever is inmiddels aangesproken tot
betaling van het w el bekende deel van de vordering. Voorts is hem verzocht
om opgave te doen van de stand van zaken per datum faillissement.

27-11-2019
4

De opdrachtgever heeft niet betaald naar aanleiding van het betalingsverzoek.
In een inhoudelijke reactie is de verschuldigdheid van het gevorderde bedrag
betw ist - men zou op verzoek van de bestuurder op een andere rekening
hebben betaald. De curator is bezig een en ander uit te zoeken.

26-02-2020
5

Inmiddels is de bestuurder aangeschreven met het verzoek om informatie over
het gew ijzigde betaaladres. De vennootschap die het betreffende bedrag
uiteindelijk betaald heeft gekregen blijkt een aan de failliet gelieerde
vennootschap te zijn. Deze vennootschap is eveneens aangeschreven met het
verzoek om het ontvangen bedrag aan de boedel te betalen. Ten tijde van de
indiening van dit verslag is het w achten nog op de inhoudelijke reactie van de
bestuurder en/of de betreffende vennootschap.

02-06-2020
6

Zijdens de vennootschap is verw eer gevoerd tegen het betaalverzoek van de
boedel, w aarbij is gesteld dat zijdens deze vennootschap betalingen ten
behoeve van de failliet zijn verricht. Zie hoofdstuk 7.1 voor het verdere overleg
met de bestuurder en de betreffende vennootschap.

02-12-2020
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

€ 44,59

12-02-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft een geringe vordering ingediend, w egens een overstand
op een zakelijke betaalrekening. Verdere bancaire financiering is de curator
niet bekend.

5.2 Leasecontracten
Ten tijde van het faillissement w as van lopende leasecontracten geen sprake
meer. W el is sprake van vorderingen van leasemaatschappijen uit hoofde van
inmiddels beëindigde leaseovereenkomsten. Het faillissement is ook op
verzoek van een leasemaatschappij uitgesproken.

12-02-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

12-02-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

12-02-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

12-02-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

12-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

12-02-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

12-02-2019
1

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

12-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-02-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

12-02-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

12-02-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

12-02-2019
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Via het door de vennootschap ingeschakelde administratiekantoor zijn diverse
administratieve stukken aan de curator verstrekt. Deze stukken moeten nog
nader w orden onderzocht.

12-02-2019
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de ingeleverde stukken bestudeerd.
Gebleken is dat er nog informatie ontbreekt, w elke informatie de curator bij de
bestuurder heeft opgevraagd. De aanvullende gegevens zijn nog niet
ontvangen.

04-06-2019
2

De bestuurder heeft aangekondigd de ontbrekende stukken op korte termijn
te zullen verstrekken - inmiddels staat een afspraak gepland.

27-08-2019
3

De bestuurder heeft aanvullende stukken aangeleverd. Daarnaast heeft hij
een aantal zaken mondeling toegelicht. Ook is nog een aantal zaken
opgevraagd bij het administratiekantoor van de failliet. Als alle beschikbare
informatie binnen is, zal het onderzoek w orden afgerond.

27-11-2019
4

Aan de bestuurder zijn diverse aanvullende vragen voorgelegd, die zijn
voortgekomen uit het onderzoek in de administratie. Het betreft met name
vragen over aangetroffen transacties en boekingen. Inmiddels is overleg met
de bestuurder op gang gekomen, w aarbij gekeken w ordt of de openstaande
items minnelijk kunnen w orden afgew ikkeld.

02-12-2020
8

De bestuurder heeft een voorstel voor een minnelijke regeling gedaan. In de
afgelopen verslagperiode is diverse malen met de bestuurder overlegd over dit
voorstel. Daarbij is hem onder meer gevraagd het voorstel nader te
onderbouw en. Deze onderbouw ing is tot op heden, ondanks diverse
verzoeken daartoe, echter uitgebleven. De curator hoopt een en ander thans
op korte termijn te kunnen afronden, w aarna een en ander aan de rechtercommissaris zal w orden voorgelegd.

01-03-2021
9

Na verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris is een regeling
getroffen met de (indirect) bestuurder. Overeengekomen is dat deze tegen
finale kw ijting een bedrag van EUR 13.500,- w ordt betaald, deels in termijnen.
De eerste termijn is echter niet binnen de overeengekomen termijn betaald. De
curator overw eegt w elke vervolgstappen aangew ezen zijn.

31-05-2021
10

Ondanks herhaald rappel heeft de boedel de eerste deelbetaling niet
ontvangen. Ook opvolgende termijnen zijn niet ontvangen, naar zeggen van
de (indirect) bestuurder doordat er geen financiële middelen zijn om de
regeling na te komen. Met hem w ordt nader overlegd om een oplossing te
vinden voor deze situatie.

30-08-2021
11

Inmiddels heeft de (indirect) bestuurder een aantal termijnen van de
overeengekomen regeling betaald. Er zijn tw ee bedragen van respectievelijk
EUR 7.500 en EUR 666,67 betaald. De tw eede betaling vond plaats na afloop
van de onderhavige verslagperiode en is daarom nog niet verantw oord in het
tussentijds financieel verslag. De curator houdt een vinger aan de pols voor
w at betreft de verdere nakoming van de regeling.

30-11-2021
12

In de afgelopen verslagperiode zijn opnieuw tw ee termijnen van EUR 666,67
ontvangen. Inmiddels is uit hoofde van de regeling een totaalbedrag van
9.500,01 betaald.

11-03-2022
13

In de afgelopen verslagperiode zijn opnieuw tw ee termijnen van EUR 666,67
ontvangen. Inmiddels is uit hoofde van de regeling een totaalbedrag van
10.833,35 betaald. Inmiddels is een betalingsachterstand ontstaan: er
moeten nu nog vier termijnbetalingen plaatsvinden. De curator heeft op
spoedige betaling aangedrongen.

13-06-2022
14

7.2 Depot jaarrekeningen
Het laatste boekjaar w aarover volgens de gegevens uit het Handelsregister
een jaarrekening is gedeponeerd is het jaar 2015. Ten tijde van het uitspreken
van het faillissement hadden ook de jaarrekeningen over 2016 en 2017
gedeponeerd moeten zijn.

12-02-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de vennootschap is een goedkeurende
accountantsverklaring niet nodig (art. 2:396 lid 7 juncto 2:392 BW ).

12-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Of en hoe op de aandelen is gestort, moet nog nader in kaart w orden
gebracht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

12-02-2019
1

De gebruikelijke onderzoeken zullen w orden verricht.

Toelichting

26-02-2020
5

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de administratie van de
vennootschap voortgezet. De eerste bevindingen daarvan zullen op korte
termijn met de bestuurder w orden afgestemd.

Toelichting

02-06-2020
6

Het onderzoek in de administratie is in de afgelopen verslagperiode
grotendeels afgerond. Daarbij is een aantal vragen gerezen. De curator heeft
de bestuurder van de vennootschap hierover aangeschreven. Daarbij is
gew ezen op het feit dat niet voldaan is aan de publicatieplicht ter zake van de
jaarrekening van de vennootschap en de consequenties daarvan. De
bestuurder heeft aangegeven nog enige tijd nodig te hebben voor een
inhoudelijke reactie op de gestelde vragen. Ten tijde van de indiening van dit
verslag is die reactie nog niet ontvangen.

Toelichting

03-09-2020
7

De curator heeft informatie van de bestuurder ontvangen w elke momenteel
w ordt bestudeerd.

Toelichting

02-12-2020
8

Tegelijk met de gestelde vragen (zie 7.1 hiervoor) is de bestuurder
aansprakelijk gesteld op grond van art. 2:248 BW , o.a. in verband met het niet
gepubliceerd zijn van de jaarrekeningen. In zijn reactie heeft de bestuurder
zich tegen deze aansprakelijkstelling verw eerd. In het overleg tussen de
boedel en de bestuurder w ordt ook dit aspect meegenomen.

Toelichting

01-03-2021
9

Zie voor de status van het overleg nr. 7.1 hiervoor.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De gebruikelijke onderzoeken zullen w orden verricht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

12-02-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In het onderzoek is ook een transactie naar voren gekomen w elke vanuit de
boedel als paulianeus w ordt gezien. Het betreft een transactie met een
gelieerde vennootschap. Deze transactie w ordt in het overleg met de
bestuurder over een minnelijke regeling meegenomen.

02-12-2020
8

Zie voor de status van het overleg nr. 7.1 hiervoor.

01-03-2021
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er is een eerste aanvang gemaakt met het doornemen van de ingeleverde
administratie. Daarnaast zijn bij de bestuurder nog aanvullende stukken
opgevraagd.

12-02-2019
1

Zie 7.1 voor de actuele stand van zaken.

27-11-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

12-02-2019
1

De omvang van de boedelvorderingen is nog niet bekend.

€ 7.416,09

27-08-2019
3

Toelichting
Door de verhuurder is een boedelvordering van € 7.416,09 ingediend. De
overige boedelkosten zijn op dit moment nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 43.603,00

12-02-2019
1

€ 52.938,00

04-06-2019
2

€ 62.273,00

27-08-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

12-02-2019
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.113,58

12-02-2019
1

Toelichting
Deze vordering is ingediend door de aanvrager van het faillissement en ziet op
de kosten van de faillissementaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

12-02-2019
1

12

04-06-2019
2

13

27-08-2019
3

14

26-02-2020
5

15

03-09-2020
7

16

01-03-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 13.148,69

12-02-2019
1

€ 54.079,75

04-06-2019
2

€ 57.209,93

27-08-2019
3

€ 60.947,38

26-02-2020
5

€ 61.078,98

03-09-2020
7

€ 87.267,36

01-03-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

12-02-2019
1

Gezien de huidige stand van de boedel, de nog te verw achten ontvangsten en
de totale boedelschulden zal dit faillissement naar verw achting ex art. 16 Fw
w orden afgew ikkeld.

11-03-2022
13

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
afronden overleg verhuurder over einde huur/ verw ijderen inventariszaken,
inventarisatie crediteuren, doornemen administratie, overleg bestuurder, etc.

12-02-2019
1

afw ikkeling verkoop inventariszaken, afw ikkelen openstaande vragen
administratie, overleg bestuurder, etc.

27-08-2019
3

incasso vordering op opdrachtgever, afw ikkelen onderzoek administratie,
afw ikkelen kw estie inventariszaken, etc.

27-11-2019
4

incasso vordering op opdrachtgever, afw ikkelen onderzoek administratie

26-02-2020
5

afw ikkelen vragen rondom administratie (zie hoofdstuk 7), afw ikkelen
vordering op gelieerde vennootschap (zie hoofdstuk 4).

02-06-2020
6

Afw ikkeling regeling (indirect) bestuurder.

31-05-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

12-02-2019
1

Nog niet bekend.

03-09-2020
7

Conform de gemaakte afspraken loopt de regeling nog door tot juli 2022. Het
faillissement zal eerst na afloop van de regeling kunnen w orden afgew ikkeld.

30-11-2021
12

Zoals hiervoor aangegeven is een achterstand ontstaan ten aanzien van de
overeengekomen betalingsregeling. De curator hoopt dat het faillissement
alsnog spoedig kan w orden afgew ikkeld.

13-06-2022
14

10.3 Indiening volgend verslag
13-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

13-06-2022
14

Bijlagen
Bijlagen

