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R-C
Curator

mr. N.A. Baarsma
mr R.P. van Boven

Algemene gegevens
Naam onderneming
Creator B.V

13-03-2020
1

Gegevens onderneming
Stelmakerstraat 11A, 9403 VB Assen

13-03-2020
1

Activiteiten onderneming
het verkopen, (af)bouw en en onderhouden van w inkel- en kantoorinterieurs
en meubelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 270.210,00

€ 23.975,00

€ 135.474,00

2015

€ 219.087,00

€ 23.617,00

€ 58.835,00

2019

€ 261.601,00

€ 98.578,00

2017

€ 313.736,00

€ 45.564,00

€ 121.059,00

2018

€ 443.976,00

€ 35.956,00

€ 168.833,00

Toelichting financiële gegevens

13-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Het balanstotaal per ultimo 2019 is niet bekend omdat de jaarrekening nog
niet gereed w as.

13-03-2020
1

De vermelde saldi in de kolom w inst en verlies betreffen w insten met
uitzondering van de jaren 2017 en 2019 w aarin er volgens de administratie
verliezen zijn geleden.

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

13-03-2020
1

Toelichting
In het jaar 2019 w aren er gemiddeld 4 personeelsleden bij Creator BV. in
loondienst.
De curator stelt zich - op basis van de thans bekende gegevens - op het
voorlopige standpunt dat de onderneming sinds eind 2019/begin 2020 geen
personeel meer in loondienst heeft vanw ege de regelgeving omtrent overgang
van onderneming.

Boedelsaldo
€ 0,00

13-03-2020
1

€ 10.680,89

15-09-2020
3

€ 10.680,89

11-03-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-2-2020

13-03-2020
1

t/m
12-3-2020
van
13-3-2020

12-06-2020
2

t/m
11-6-2020
van
12-6-2020

15-09-2020
3

t/m
10-9-2020
van
11-9-2020

11-12-2020
4

t/m
10-12-2020
van
11-12-2020

11-03-2021
5

t/m
10-3-2021
van
11-3-2021

14-06-2021
6

t/m
13-6-2021
van
14-6-2021
t/m
13-9-2021

Bestede uren

14-09-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 48 min

2

68 uur 51 min

3

4 uur 24 min

4

12 uur 6 min

5

17 uur 3 min

6

0 uur 24 min

7

2 uur 0 min

totaal

122 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer Jan Marthen Adriaan Kruyt (geboortedatum 15-05-1946) is volgens het
handelsregister de bestuurder van Creator B.V.

13-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende gerechtelijke procedures is geen sprake.

13-03-2020
1

inmiddels is een procedure aanhangig jegens de bestuurder en een persoon
die naar de mening van de curator als feitelijk leidinggevende kan w orden
gekw alificeerd; verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag

15-09-2020
3

1.3 Verzekeringen
Er is volgens opgave van voornoemde bestuurder sprake gew eest van de
gebruikelijke bedrijfsverzekeringen.

1.4 Huur

13-03-2020
1

1.4 Huur
Creator B.V. huurder het bedrijfspand staande en gelegen aan de
Stelmakerstraat 11a te Assen van Oog Vastgoed B.V.
Volgens opgave van voornoemde bestuurder had Creator B.V. op haar beurt
het bedrijfspand deels onderverhuurd aan met haar gelieerde
vennootschappen (Plakw erk Assen B.V. en Huis-W erk Assen B.V.) en voorheen
aan Inmix B.V.

13-03-2020
1

Volgens opgave van voornoemde bestuurder zou Creator B.V. ook de huurder
zijn gew orden van al haar bedrijfsmiddelen die zij in het verleden in eigendom
had verw orven.

1.5 Oorzaak faillissement
Op 29 januari 2020 heeft Creator B.V. (voorlopig) surseance van betaling
aangevraagd. Daarvoor (begin 2020) heeft de vennootschap geprobeerd haar
eigen faillissement aan te vragen, maar een aandeelhouder van Creator B.V.
heeft zich hiertegen verzet omdat in haar optiek een faillissement niet aan de
orde zou moeten zijn bij correct handelen.
Op 29 januari 2020 heeft de rechtbank Noord-Nederland aan Creator B.V.
voorlopig surseance van betaling verleend. De bew indvoerder heeft vervolgens
geconstateerd dat het bedrijfspand nagenoeg volledig w as ontruimd. Het
personeel van Creator B.V. heeft aan de curator meegedeeld dat voor de
kerstvakantie alle bedrijfsmiddelen nog aanw ezig w aren, maar dat op 6 januari
2020 is ontdekt dat de activa w aren overgebracht naar een andere locatie
alw aar een soortgelijke onderneming w ordt geëxploiteerd. In de visie van de
bestuurder en de exploitant op de nieuw e locatie is dit op een rechtmatige
w ijze gebeurd. De curator heeft deze stellingen thans in onderzoek.
Feit w as in ieder geval dat de bedrijfsactiviteiten volledig stil w aren komen te
liggen en dat er geen inkomsten meer w aren, zodat de bew indvoerder aan de
Rechtbank heeft voorgesteld om de voorlopig verleende surseance van
betaling in te trekken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement. Bij
beschikking van 14 februari 2020 heeft de rechtbank Noord-Nederland hiertoe
besloten.

13-03-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
De curator stelt zich op basis van de thans beschikbare informatie op het
voorlopige standpunt dat er geen sprake meer is van personeel dat in
loondienst is bij Creator B.V. vanw ege de regelgeving omtrent overgang van
onderneming.

13-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

13-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

26-2-2020

3

voor zover vereist, is zekerheidshalve ontslag aangezegd

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
personeelsbijeenkomsten, individuele gesprekken met personeelsleden,
overleg met het UW V en correspondentie

13-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

13-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

13-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

oud gereedschap en afval
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft W aardemeesters ingeschakeld om de thans nog aanw ezige
zaken te inventariseren en te w aarderen. Gebleken is dat de zaken nauw elijks
w aarde hebben. De essentiële bedrijfsmiddelen zijn niet meer aanw ezig en
zijn volgens opgave van voornoemde bestuurder op enig moment ook geen
eigendom meer zijn van Creator B.V. Deze zou de zaken hebben verkocht aan
een zustervennootschap en w aarvan zij vervolgens zijn gaan huren. De
huurovereenkomst zou eind 2019 een einde hebben genomen na verkoop van
de zaken aan een soortgelijke onderneming.

13-03-2020
1

De curator heeft dit alles in onderzoek.
Het onderzoek heeft inmiddels geleid tot een gerechtelijke procedure.
Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

12-06-2020
2

De nog aanw ezige bedrijfsmiddelen zijn inmiddels verkocht voor een bedrag ad
€ 3.000,- (excl. BTW ) aan een nieuw e huurder van de bedrijfsruimte, w aarbij
bedongen is dat de huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte reeds op 29 april
2020 een einde heeft genomen in plaats van op 3 juni 2020. De
boedelvordering voor de huurpenningen w ordt hierdoor beperkt.Bovendien is
er geen schuld ontstaan c.q. zijn er geen kosten gemaakt voor het correct
moeten opleveren van het bedrijfspand.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vanw ege het verplaatsten van de zaken w ordt gesteld dat het
bodemvoorrecht van de fiscus niet meer aan de orde is.

13-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
besprekingen, doornemen administratie en correspondentie

13-03-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

kleine rest voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De nog aanw ezige zaken hebben nauw elijks w aarde.

13-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
besprekingen, doornemen administratie en correspondentie

13-03-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa
Er zou geen sprake zijn van andere activa.

13-03-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
besprekingen, doornemen administratie en correspondentie

13-03-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

daadw erkelijke handelsvorderingen

€ 453,75

€ 453,75

€ 54,91

totaal

€ 453,75

€ 453,75

€ 54,91

Toelichting debiteuren
Dit onderw erp heeft de curator nog in onderzoek

13-03-2020
1

Het onderzoek heeft inmiddels geleid tot een gerechtelijke procedure zodat
verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag. De curator plaats
vraagtekens bij de omvang van de debiteurenportefeuille.

12-06-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
besprekingen, doornemen administratie en correspondentie

13-03-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is nog geen bancaire vordering ingediend.
€ 50.593,46

13-03-2020
1

12-06-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft deze vordering in de tw eede verslagperiode ingediend.

5.2 Leasecontracten
Er zou sprake zijn gew eest van een leasecontract die eind 2019 een einde zou
hebben genomen. Deze machine is voorafgaand aan de surseance van
betaling retour genomen door Lage Landen Lease.
Daarnaast is er een kopieermachine in de gefailleerde onderneming met een
leasecontract. De curator is hierover in contact getreden met de
leasemaatschappij.

13-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
nog niet bekend

13-03-2020
1

De Rabobank heeft een pandrecht op de debiteuren doch hiervan blijkt
nauw elijks sprake te zijn. De curator heeft dit in onderzoek.

12-06-2020
2

5.4 Separatistenpositie
nog niet bekend

13-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een leverancier heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud met
betrekking tot geleverde MDF platen. Deze zijn echter nauw elijks meer
aanw ezig.

13-03-2020
1

5.6 Retentierechten
Van retentierechten is geen sprake.

13-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Van reclamerechten is geen sprake.

5.8 Boedelbijdragen

13-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er zijn geen boedelbijdragen overeengekomen.

13-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De bank dient haar vordering nog in te dienen.

13-03-2020
1

correspondentie

12-06-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op faillissementsdatum exploiteerde Creator B.V. geen onderneming meer. Van
een voortzetten van de onderneming kon dus geen sprake zijn.

13-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

13-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

13-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Op faillissementsdatum exploiteerde Creator B.V. geen onderneming meer. Van
een door de curator te realiseren doorstart van de onderneming kon dus geen
sprake zijn.

13-03-2020
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

6.6 Opbrengst

13-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

13-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

13-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

13-03-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft in onderzoek of aan de boekhoudplicht is voldaan.

13-03-2020
1

In de huidige visie van de curator is niet in voldoende mate aan de
boekhoudplicht voldaan. Hoew el er volgens de informatie van de directie
sprake zou zijn van overdrachten van vermogensbestanddelen van de
gefailleerde vennootschap aan al dan niet gelieerde andere vennootschappen,
blijkt dit niet (in de gestelde omvang) uit de administratie van de gefailleerde
vennootschap. Voorts is gebleken dat de gefailleerde vennootschap geen
deugdelijke (kosten)administratie bijhield van een groot project dat volgens de
informatie van de directie zw aar verliesgevend zou zijn gew eest. De
boekhouding voldoet daarom in de (voorlopige) visie van de curator niet aan
de eisen gesteld in art. 2:10 BW .

12-06-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Aan de deponeringsplicht is niet altijd voldaan.

13-03-2020
1

De voorlopige jaarrekening 2016 is op 17 januari 2020 gedeponeerd.
De jaarrekening 2014 is op 3 december 2019 gedeponeerd.
Deze deponeringen hebben plaatsgevonden nadat de jaarrekeningen 2015,
2017 en 2018 zijn gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring van een accountant is niet vereist.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

13-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting aandelen is voldaan.

13-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit onderw erp thans in onderzoek.
Ja

13-03-2020
1

12-06-2020
2

Toelichting
In de visie van de curator is er sprake van onbehoorlijk bestuur, vanw ege
(samengevat w eergegeven):
1. schending van de deponeringsverplichting;
2. schending van de boekhoudplicht;
3. overgang van bedrijfsmiddelen en overige vermogensbestanddelen aan
andere vennootschappen w aardoor de gefailleerde vennootschap geen
bestaansrecht meer had en de schuldeisers van de gefailleerde vennootschap
niet konden w orden voldaan.
De curator heeft tot zekerheid van verhaal conservatoir beslag doen leggen op
onroerend goed van de bestuurder en de (in de visie van de curator) feitelijk
bestuurder van de gefailleerde vennootschap.
Op 20 mei 2020 is de dagvaarding aan de bestuurder en de feitelijk bestuurder
betekend. De zaak staat thans op de rol van 15 juli 2020 voor conclusie van
antw oord.
Opmerking verdient dat zow el de bestuurder als de feitelijk bestuurder
betw isten dat zij w egens onbehoorlijk bestuur aansprakelijk zouden zijn voor
het boedeltekort.
Ja

15-09-2020
3

Toelichting
De bestuurder heeft inmiddels zijn conclusie van antw oord ingediend.
De feitelijk bestuurder moet zijn conclusie van antw oord nog indienen. De
advocaat van de feitelijk bestuurder heeft doen blijken te w illen streven naar
een minnelijke regeling. Dit w ordt thans eerst onderzocht.

Toelichting
In deze verslagperiode is met de pseudo bestuurder een minnelijke regeling
onderzocht; uiteindelijk bleek dit niet haalbaar. Inmiddels hebben de
bestuurder en de pseudo bestuurder separaat een conclusie van antw oord
ingediend; de zaak staat op de rol van 30 december 2020.

Toelichting
De gerechtelijke procedure is nog gaande. De rechtbank heeft besloten dat
schriftelijk w ordt verder geprocedeerd. De curator heeft de conclusie van
repliek ingediend. De zaak staat thans op de rol van 24 maart 2021 voor het
indienen van de conclusie van dupliek aan de zijde van de bestuurder en de
pseudo bestuurder. Vermoedelijk zal daarna vonnis w orden verzocht.

11-12-2020
4

11-03-2021
5

Ja

14-06-2021
6

Toelichting
De conclusies van dupliek zijn door de advocaat van de bestuurder en de
advocaat van de pseudo bestuurder ingediend. De procedure staat thans op
de rol voor uitlating producties aan de zijde van de curator. Daarna zal er
vermoedelijk vonnis w orden gew ezen. Dit kan nog enige tijd in beslag nemen.

Toelichting
In de 7e verslagperiode zijn er akten ingediend en is uiteindelijk vonnis
gevraagd. Het vonnis van de rechtbank moet thans w orden afgew acht.

14-09-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-03-2020
1

In onderzoek

12-06-2020
2

Toelichting
De feiten w eergegeven onder paragraaf 7.5 zouden - in ieder geval voor punt
3 in paragraaf 7.5 - ook aanleiding kunnen geven voor het instellen van een
vordering op grond van de faillissementspauliana. De curator acht echter thans
het instellen van een vordering uit bestuurdersaansprakelijkheid meer in het
belang van de boedel en de gezamenlijke crediteuren en maakt daarom
gebruik van zijn beleidsvrijheid dienaangaan doch behoudt zich w el alle
rechten voor.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatighedenonderzoek is nog gaande.

13-03-2020
1

Verw ezen w ordt naar paragraaf 7.5 en 7.6.

12-06-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
doornemen stukken en administratie, besprekingen en correspondentie

13-03-2020
1

Doornemen stukken; correspondentie bestuurder, opstellen processtukken.

12-06-2020
2

overleg/correspondentie met de advocaten van de bestuurder en de
pseudobestuurder en opstellen/indienen conclusie van repliek

11-03-2021
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Door de verhuurder zal nog een boedelvordering ingediend w orden. Thans is
deze nog niet ingediend.
€ 13.711,72

13-03-2020
1

12-06-2020
2

Toelichting
Door de verhuurder is de vordering ingediend inzake de huur ad € 4.636,72.
Verder is er sprake van een boedelvordering ad € 9.075,00.
€ 26.595,34

15-09-2020
3

Toelichting
Door het UW V zijn tw ee boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag
ad € 12.883,62
€ 28.301,88

11-03-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 124.178,19

12-06-2020
2

€ 127.023,19

15-09-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Geen.

Toelichting
Door het UW V is nog geen vordering ter verificatie ingediend.
€ 17.302,48

13-03-2020
1

12-06-2020
2

15-09-2020
3

Toelichting
Door het UW V zijn tw ee preferente vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 17.302,48

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn geen andere preferente crediteuren bij de curator bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13-03-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

13-03-2020
1

21

12-06-2020
2

23

15-09-2020
3

24

11-12-2020
4

26

11-03-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 42.736,78

13-03-2020
1

€ 146.542,29

12-06-2020
2

€ 146.887,32

15-09-2020
3

Toelichting
Verder is er sprake van één betw iste vordering voor een bedrag ad €
22.314,81.
€ 150.075,22

11-12-2020
4

€ 166.219,33

11-03-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

13-03-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
doornemen administratie, correspondentie en telefoongesprekken

13-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Van lopende gerechtelijke procedures is geen sprake.

13-03-2020
1

Er is thans sprake van één lopende procedure. Verw ezen w ordt naar
paragraaf 7.5.

12-06-2020
2

9.2 Aard procedures
n.v.t.

13-03-2020
1

Verw ezen w ordt naar paragraaf 7.5.

12-06-2020
2

Verw ezen w ordt naar paragraaf 7.5

11-03-2021
5

9.3 Stand procedures
n.v.t

13-03-2020
1

Verw ezen w ordt naar paragraaf 7.5.

12-06-2020
2

Verw ezen w ordt naar paragraaf 7.5

11-03-2021
5

De curator dient zich thans uit te laten over de producties die in het geding zijn
gebracht. Daarna zal vermoedelijk vonnis w orden gew ezen.

14-06-2021
6

Partijen zijn in afw achting van het vonnis van de Rechtbank.

14-09-2021
7

9.4 Werkzaamheden procedures
Verw ezen w ordt naar paragraaf 7.8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

11-03-2021
5

Zoals hiervoor vermeld stelt de curator zich op basis van de thans bekende
gegevens op het standpunt dat er sprake is van overgang van onderneming
w aardoor Creator B.V. sinds eind 2019 geen personeel meer in loondienst
heeft. Het UW V is ook naar dit onderw erp een onderw erp een onderzoek
gestart en de curator w enst de uitkomst hiervan af te w achten.

13-03-2020
1

Opmerking verdient w el dat de mogelijk nieuw e w erkgever de stellingen van
de curator betw ist. Ondanks herhaald verzoek van de curator zijn hiervoor tot
op heden geen inhoudelijke argumenten gegeven. Zodra dit w el w ordt
gedaan, zal de curator zijn definitieve standpunt bepalen.
Voorts is het rechtmatighedenonderzoek thans gaande en zal de curator ook
in dit kader een standpunt gaan bepalen.

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op de gerechtelijke
procedure (zie paragraaf 7.5).

12-06-2020
2

De uitkomst van de gerechtelijke procedure zal moeten w orden afgew acht.

11-03-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog onbekend

13-03-2020
1

Eerst dient de uitkomst van voornoemde gerechtelijke procedure te w orden
afgew acht.

12-06-2020
2

De uitkomst van de gerechtelijke procedure moet nog steeds w orden
afgew acht.

15-09-2020
3

De uitkomst van de gerechtelijke procedure moet nog steeds w orden
afgew acht.

11-03-2021
5

De uitkomst van de gerechtelijke procedure moet w orden afgew acht. De
termijn afw ikkeling faillissement is derhalve thans nog niet duidelijk.

14-09-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
14-12-2021

14-09-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
nog niet bekend

13-03-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

