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Algemene gegevens
Naam onderneming
ContourReclame B.V.

28-08-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap ContourReclame B.V., tevens handelend onder de
naam SignVision reclame, gevestigd te (7821 AE) Emmen, aan de Jules
Vernew eg 28, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58546286.

28-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Exploitatie van een reclamebureau, w aaronder begrepen het bedenken,
ontw erpen, maken en plaatsen van reclame.

28-08-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Volgens de aangifte Vennootschapsbelasting 2017 en 2018 w as het
ondernemingsvermogen eind 2017 negatief € 79.456,00 en eind 2018 negatief
€ 60.274,00.

28-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

28-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 650,83

28-08-2020
1

Toelichting
ontvangen gelden van 2 debiteuren.
€ 10.139,99

27-11-2020
2

€ 27.131,95

26-02-2021
3

€ 41.529,15

26-05-2021
4

Verslagperiode
van
28-7-2020

28-08-2020
1

t/m
28-8-2020
van
29-8-2020

27-11-2020
2

t/m
27-11-2020
van
28-11-2020

26-02-2021
3

t/m
26-2-2021
van
27-2-2021

26-05-2021
4

t/m
26-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

66 uur 58 min

2

65 uur 5 min

3

37 uur 35 min

4

20 uur 10 min

totaal

189 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Besloten vennootschap, enig aandeelhouder en bestuurder is mevrouw M.S.
de Boer. Mevrouw de Boer is sinds 14 juli 2020 bestuurder. Tot 24 juni 2020
w as (w ijlen) de heer E. Lubbers bestuurder.

28-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing. Verder inventariseren.

28-08-2020
1

Niet van toepassing.

27-11-2020
2

1.3 Verzekeringen
Failliet had de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen.

28-08-2020
1

1.4 Huur
Failliet huurde een bedrijfspand aan de Jules Vernew eg 28 te Emmen. De
huurovereenkomst is door verhuurder in 2019 opgezegd. Het bedrijfspand zal
uiterlijk 30 september 2020 ontruimd w orden opgeleverd.

28-08-2020
1

Tussen de verhuurder en de boedel is discussie gerezen, onder meer over de
vraag of bepaalde goederen van failliet kw alificeren als bestanddeel van het
gehuurde. Daarnaast maakte de verhuurder aanspraak op herstel van schade.
Bij w ijze van minnelijke schikking is de verhuurder, na machtiging van de
rechter-commissaris, met de boedel overeengekomen dat de verhuurder
voorgenoemde goederen overneemt tegen de getaxeerde liquidatiew aarde.

27-11-2020
2

Het pand is op 29 september 2020 opgeleverd.
De verhuurder heeft nadien een vordering ingediend in verband met het
verw ijderen van glasplaten van het gehuurde terrein. De verhuurder heeft zich
op het standpunt gesteld dat de vordering kw alificeert als boedelschuld. De
curator heeft de vordering als boedelschuld voorlopig betw ist op grond van de
tussen partijen overeengekomen afspraken.

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Mevrouw De Boer, huidige bestuurder en enig aandeelhouder, heeft bij de
eigen aangifte uiteengezet dat de feitelijke w erkzaamheden binnen het bedrijf
w erden verricht door de heer Lubbers (zie 1.1). De heer Lubbers is op 24 juni
2020 onverw acht overleden. Na een inventarisatie kw am mevrouw De Boer tot
de conclusie dat het bedrijf technisch failliet w as. Zij heeft zich laten benoemen
tot bestuurder om zo het faillissement aan te kunnen vragen. In het eerste
gesprek met de curator heeft de bestuurder een en ander bevestigd. De
curator zal in de loop van het faillissement verder onderzoek doen naar de
oorzaken.

28-08-2020
1

Nog in onderzoek.

27-11-2020
2

Nog in onderzoek. De curator zal de uitkomsten van de hierna onder 7.8 verder
te beschrijven procedure in zijn onderzoek meenemen.

26-02-2021
3

Zie 7.8
De curator zal de uitkomsten van de procedure tegen de bestuurder en haar
zoon afw achten, alvorens het oorzakenonderzoek af te ronden.

26-05-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

28-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

28-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-9-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, bespreking personeelslid, UW V geïnformeerd, afgerond.

28-08-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Failliet heeft geen onroerende zaken op naam.

28-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie, afgerond.

28-08-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft aangetroffen; kantoorinventaris, diverse machines/printers
voor belettering/drukken van reclame, voorraad. In verband met de door
verhuurder opgezegde huur, heeft de curator enkele geïnteresseerden tot en
met 28 augustus 2020 in de gelegenheid gesteld om een bieding uit te
brengen.

28-08-2020
1

De bedrijfsmiddelen van failliet, onder meer bestaande uit een aantal druk- en
snijmachines voor het vervaardigen van reclame-uitingen, kantoorinventaris,
stellingen, enkele gereedschappen en een voorraad aan reclame-,
bestickering- en beletteringsmateriaal, zijn met machtiging van de rechtercommissaris online geveild.

27-11-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In verband met de fiscale schuld is er sprake van bodemvoorrecht van de fiscus
op de bodemzaken.

28-08-2020
1

Daarnaast heeft de fiscus een pandrecht op een beletteringsmachine en een
niet door de curator aangetroffen voertuig. De fiscus is akkoord met verkoop
door de curator.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verder inventariseren, verkoop.

28-08-2020
1

Afw achten ontvangst definitieve afrekening.

27-11-2020
2

De online veiling heeft per saldo € 19.408,20 inclusief BTW opgebracht.
Afgerond.

26-02-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie 3.3
De voorraad bestaat onder andere uit materiaal voor belettering en ander
materiaal geschikt voor het vervaardigen van reclame-uitingen.

28-08-2020
1

Volgens de bestuurder van failliet had w ijlen de heer Lubbers voor zijn
overlijden alle lopende opdrachten uitgevoerd in verband met de aanstaande
vakantieperiode.
De voorraad bestaat onder andere uit materiaal voor belettering en ander
materiaal geschikt voor het vervaardigen van reclame-uitingen is eveneens
online geveild, zie 3.5.

27-11-2020
2

Zie 3.5.

26-02-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkoop voorraad.

28-08-2020
1

Afgerond.

26-02-2021
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Inventariseren.

28-08-2020
1

Uit de activastaat van failliet is gebleken van een aanhanger en een Ford
Transit Connect. Na onderzoek is gebleken dat het kenteken van de
aanhanger op 15 juli 2020 w as overgeschreven, het kenteken van de Ford op
11 juli 2020.

27-11-2020
2

Zie 7.8 hierna.

26-02-2021
3

De curator heeft aanspraak gemaakt op terugbetaling van een paulianeuze,
dan w el onverschuldigde-, betaling ad € 35.000,00.
Zie 7.8 hierna.

26-05-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventariseren.

28-08-2020
1

Zie hierna 7.5 en 7.6.

27-11-2020
2

Voor het overige inventariseren.
Zie 7.8 hierna.

26-02-2021
3

Zie 7.8 hierna.

26-05-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Bij de eigen aangifte is een debiteurenlijst overgelegd ad +/- € 9.000,00. De
curator heeft de debiteuren, mede op basis van de administratie,
geïnventariseerd en aangeschreven.

28-08-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasseren debiteuren, bijhouden mutaties.

28-08-2020
1

De debiteuren zijn aangeschreven. Een aantal debiteuren heeft de vordering
betw ist en/of aangegeven dat is betaald. De curator heeft hen in de
gelegenheid gesteld dat standpunt met bew ijs te onderbouw en.

27-11-2020
2

Voor het overige incasseren debiteuren en bijhouden mutaties.
Afgerond.

26-02-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 29,93
Toelichting vordering van bank(en)
ING bank, negatief saldo.

28-08-2020
1

5.2 Leasecontracten
Failliet had leaseovereenkomsten met betrekking tot tw ee voertuigen. Slechts
een voertuig is door de curator aangetroffen. Met betrekking tot het andere
voertuig heeft de leasemaatschappij verzocht kenbaar te maken of de curator
het openstaande bedrag zal inlossen.

28-08-2020
1

Na onderzoek bleek dat één leasevoertuig in 2018 teniet is gegaan.

27-11-2020
2

Het andere leasevoertuig is in overleg met de leasemaatschappij en met
machtiging van de rechter-commissaris onderhands verkocht. Na verkoop van
het voertuig is de leaseprijs ingelost. De overw aarde komt aan de boedel toe.
Afgerond.

26-02-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie 3.4

28-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie 3.4. Voor het overige zijn geen zekerheden bekend.

28-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is niet gebleken van eigendomsvoorbehouden.

28-08-2020
1

Er is één machine aan failliet geleverd onder eigendomsvoorbehoud.

27-11-2020
2

5.6 Retentierechten
Er zijn de curator geen retentierechten bekend.

28-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Inventariseren.

28-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

28-08-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventariseren, overleg diverse betrokkenen.

28-08-2020
1

Afgerond.

26-05-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet.

28-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, afgerond.

28-08-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming w ordt niet doorgestart.

28-08-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

28-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

28-08-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

28-08-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, afgerond.

28-08-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. De in het bedrijfspand aangetroffen administratie is beschikbaar
voor de curator.

28-08-2020
1

In onderzoek. De curator zal de uitkomsten van de hierna onder 7.8 verder te
beschrijven procedure in zijn onderzoek meenemen.

26-02-2021
3

De curator zal de uitkomsten van de hierna onder 7.8 verder te beschrijven
procedure afw achten, alvorens zijn onderzoek af te ronden.

26-05-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is nog niet klaar. De curator beschikt enkel over de
aangiften Vennootschapsbelasting 2017 en 2018.

28-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

28-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens het Register van aandeelhouders is het geplaatste aandeel
volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In de komende verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar
bestuurdersaansprakelijkheid.
Ja

28-08-2020
1

27-11-2020
2

Toelichting
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat het onttrekken van
goederen ter w aarde van substantiële bedragen een vorm van onbehoorlijk
bestuur is en leidt tot aansprakelijkheid van mevrouw De Boer als bestuurder
van failliet, met de verplichting aan de boedel de op die w ijze misgelopen
bedragen te vergoeden. Zie hiervoor onder 3.8.
De curator heeft de bestuurder van failliet daarover aangeschreven en
aanspraak gemaakt op betaling. Namens de bestuurder van failliet heeft zich
een advocaat gesteld die namens haar een beroep op verrekening heeft
gedaan. Alvorens dat standpunt te kunnen beoordelen heeft de curator
meermaals verzocht om informatie, die tot op heden uitblijft.

Toelichting
Zie 7.8 hierna.

Toelichting
De curator is een procedure gestart tegen de bestuurder van failliet.
Zie 7.8 hierna.

7.6 Paulianeus handelen

26-02-2021
3

26-05-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

28-08-2020
1

Toelichting
In de komende verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar paulianeus
handelen.
Ja

27-11-2020
2

Toelichting
De hiervoor onder 3.8 en 7.5 omschreven onttrekkingen, om daarmee
uiteindelijk een vordering te kunnen verrekenen, bestempelt de curator
bovendien als paulianeus.
Ja

26-02-2021
3

Toelichting
De curator heeft in de administratie een betaling door failliet ad € 35.000,00
aangetroffen, met omschrijving ‘terugbetaling lening’. Na nader onderzoek en
de ontvangst van aanvullende informatie en stukken, heeft de curator de
betaling aangemerkt als paulianeus. De curator heeft aanspraak gemaakt op
terugbetaling.
Daarnaast heeft de curator een door failliet betaalde factuur aangetroffen voor
w erkzaamheden en plaatsing van een goed op een andere locatie dan w aar
failliet gevestigd w as. Na onderzoek heeft de curator zich op het standpunt
gesteld dat de betaling van de factuur paulianeus is. De curator heeft
aanspraak gemaakt op terugbetaling.
Voor het overige, zie 7.8 hierna.

Ja
Toelichting
De curator heeft de (terug)betaling verzocht van de paulianeuze, dan w el
onverschuldigde-, betaling ad € 35.000,00, nu grondslag voor de
‘terugbetaling lening’ ontbreekt. Omdat de curator geen terugbetaling
tegemoet mocht zien, is met toestemming van de rechter-commissaris op 6
mei 2021
een dagvaarding uitgebracht, teneinde (terug)betaling in rechte af te
dw ingen.
De curator heeft tevens de terugbetaling gevorderd van de paulianeuze, dan
w el onverschuldigd betaalde, factuur. Omdat de curator geen terugbetaling
tegemoet mocht zien, is met toestemming van de rechter-commissaris op 6
mei 2021 een dagvaarding uitgebracht, teneinde (terug)betaling in rechte af
te dw ingen.
Gelet op de samenhang tussen voornoemde de feiten, de betrokkenen en de
vorderingen zijn beide partijen in dezelfde procedure gedagvaard.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

26-05-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor.

28-08-2020
1

Daarnaast is de curator gebleken van diverse betalingen aan en/of ten
behoeve van de zoon van de bestuurder van failliet (hierna: ‘de zoon’).
Daarnaast blijkt dat aan de zoon geld is uitgeleend. De curator heeft de zoon
daarover aangeschreven en aanspraak gemaakt op betaling. Namens de zoon
heeft zich een advocaat gesteld die de vorderingen heeft betw ist, omdat die
mutaties zouden zijn geboekt in rekeningcourant directie. Nadien bleek de
curator dat debiteuren ook aan de zoon en/of op rekening van de zoon
hebben betaald. Nadat een gevraagde reactie op een en ander uitbleef, heeft
de curator met machtiging van de rechter-commissaris beslag gelegd op een
voertuig, de bankrekening en goederen van de zoon.

27-11-2020
2

Zie 7.8 hierna.

26-02-2021
3

Zie hiervoor en 7.8 hierna.

26-05-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventariseren, nader onderzoek doen.

28-08-2020
1

Na de beslaglegging heeft de zoon contact met de curator opgenomen,
informatie aangeleverd, het standpunt van de curator betw ist en is de curator
met hem in gesprek. De curator dient de eis in hoofdzaak nog in te stellen.

27-11-2020
2

Voor het overige inventariseren.
De curator heeft de bestuurder van failliet en haar zoon gedagvaard. De
curator vordert betaling van de door de bestuurder ontvangen
verkoopopbrengst van de voertuigen van failliet (zie 7.5). Van de zoon van de
bestuurder vordert de curator kortw eg (terug)betaling van ontvangen
leningen, ten behoeve van de zoon betaalde bedragen en door de zoon
geïnde debiteuren (zie 7.7).

26-02-2021
3

Namens de bestuurder en zoon heeft zich een advocaat gesteld en
geconcludeerd voor antw oord.
De zaak staat voor beraad mondelinge behandeling op de rol.
Voor w at betreft het beslagen voertuig heeft een derde het
eigendomsvoorbehoud ingeroepen en de curator verzocht het voertuig vrij te
geven. De curator heeft ter onderbouw ing van dat standpunt stukken
ontvangen. Nadien heeft de curator verzocht om aanvullende informatie. Ook is
de zoon van de bestuurder verzocht om zijn reactie.
De procedure tegen de bestuurder van failliet en haar zoon staat voor
beraad mondelinge behandeling op de rol.

26-05-2021
4

Hoew el de curator het eigendomsvoorbehoud met betrekking tot het
beslagen voertuig niet heeft erkend, is in overleg met de oorspronkelijke
verkoper van het voertuig en de zoon van de bestuurder een minnelijke
afspraak gemaakt w aarbij, onder meer, het voertuig is teruggekocht door de
oorspronkelijke verkoper en de (ver)koopopbrengst in depot bij de curator
w ordt gehouden, totdat in de procedure tegen de (bestuurder van failliet en
haar) zoon is beslist.
De onder 7.6 omschreven procedure op grond van de Actio pauliana staat
voor antw oord van de w ederpartijen op de rol.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.809,75

28-08-2020
1

Toelichting
boedelvordering verhuurder
€ 7.928,89

27-11-2020

Toelichting
+ boedelvordering UW V ad € 3.119,14
€ 7.928,89

2

26-05-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.403,00

28-08-2020
1

€ 18.938,00

27-11-2020
2

€ 20.302,00

26-05-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
nog niet bekend.

28-08-2020
1

€ 3.201,66

27-11-2020
2

€ 3.201,66

26-05-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 220,52

28-08-2020
1

Toelichting
accijnskosten.
€ 28.220,52
Toelichting
+ voorlopig betw iste vordering van de heer Velzing ad € 28.000,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26-05-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

28-08-2020
1

23

27-11-2020
2

25

26-02-2021
3

25

26-05-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.600,67

28-08-2020
1

€ 43.007,04

27-11-2020
2

€ 43.152,39

26-02-2021
3

€ 43.152,39

26-05-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

28-08-2020
1

Nog niet bekend.

27-11-2020
2

Nog niet bekend.

26-02-2021
3

Nog niet bekend.

26-05-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, aanschrijven crediteuren.

28-08-2020
1

Inventarisatie, aanschrijven crediteuren.

27-11-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Inventariseren.

28-08-2020
1

Er zijn geen lopende procedures.

27-11-2020
2

9.2 Aard procedures
Inventariseren.

28-08-2020
1

Niet van toepassing.

27-11-2020
2

9.3 Stand procedures
Inventariseren.

28-08-2020
1

Niet van toepassing.

27-11-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventariseren, eventueel berichten niet voortzetten.

28-08-2020
1

Afgerond.

27-11-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verdere inventarisatie, onderzoek overige activa, afw ikkelen leasecontracten,
oorzakenonderzoek, onderzoek aansprakelijkheden en paulianeus handelen,
verkoop van activa, uitw innen debiteuren.

28-08-2020
1

Instellen eis in hoofdzaak, (terug)vorderen w aarde onttrokken goederen,
voortzetten inventarisatie en onderzoek, oorzakenonderzoek, uitw innen
debiteuren.

27-11-2020
2

Procedure in hoofdzaak, voortzetten inventarisatie en onderzoek,
oorzakenonderzoek, uitw innen debiteuren, terugvorderen paulianeuze
betalingen.

26-02-2021
3

Verrichten proceshandelingen in voornoemde procedures, op basis van de
uitkomsten van de procedures zal de curator zijn onderzoeken afronden en
zijn verdere aanpak bepalen.

26-05-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

28-08-2020
1

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

27-11-2020
2

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

26-02-2021
3

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

26-05-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
26-8-2021

26-05-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Inventariseren.

28-08-2020
1

Inventariseren.

27-11-2020
2

Inventariseren.

26-02-2021
3

Inventariseren.

26-05-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

