
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sybrandy Media Groep BV, 
handelende onder de namen Politiewijzer, Veiligheidswijzer, Calamiteitenkaart, Politiewijzer 
Calamiteitenkaart, Veiligheidswijzer Calamiteitenkaart, Eurofestival, Medische Hulpkaart, 
Sypro Media, Uitgeverij Sypro Media, Makelaarscadeau en Zaken doen lokaal. 

Activiteiten onderneming

Overige uitgeverij van software, markt- en opinieonderzoeksbureau. Reclamebureau. Het 
uitoefenen van een uitgeverij, het uitgeven en exporteren van multimedia (elektronische 
reclameweergave) en het ontwikkelen en exporteren van marketing en reclameconcepten.
Verdienmodel van gefailleerde was het uitbrengen van periodieken inhoudende advertenties 
onder andere onder de namen Politiewijzer, Veiligheidswijzer, Calamiteitenkaart en 
Makelaarscadeau. 

Omzetgegevens

2013: netto omzet € 408.113,= (vanaf oprichting per 11 oktober 2013)
2014: netto omzet € 1.723.239,=
2015: netto omzet € 2.004.415,=.
Nader onderzoek volgt nog.

Personeel gemiddeld aantal

36

Saldo einde verslagperiode

€ 139.594,24.

€ 311.272,59

€ 316.534,23

€ 316.002,30.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000009093:F001

08-11-2016

mr. A.M.P.T. Blokhuis

Curator: Mr. A.A. Dooijeweerd

Insolventienummer: F.05/16/690
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Verslagperiode

8 november 2016 tot met 15 december 2016.

16 december 2016 tot met heden.

17 maart 2017 tot met 22 juni 2017.

23 juni 2017 tot en met 28 september 2017.

Bestede uren in verslagperiode

66:54 uren.

39:30 uren. 

19:30 uren

13:12 uren

Bestede uren totaal

66:54 uren.

106:24 uren.

127:06 uren.

140:18 uren

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders van Sybrandy Media Groep B.V. zijn Syhold Nederland B.V. en Jahold Zutphen 
B.V. Enige aandeelhouder van Syhold Nederland B.V. is Stichting Administratiekantoor Syhold 
Nederland en de bestuurder daarvan is de heer Pieter Sybrandy. Enig aandeelhouder van 
Jahold Zutphen B.V. is Stichting Administratiekantoor Jahold Zutphen en enig bestuurder is de 
heer Jaco Sybrandy. 
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1.2 Winst en verlies

2013: (vanaf datum oprichting 11 oktober 2013): netto omzet € 408.113,= minus inkoopwaarde 
van de omzet groot € 79.836,=. Resteert in een brutowinst van € 328.277,=. Na aftrek van de 
bedrijfslasten resteert een bedrijfsresultaat van € 1.063
lasten en belastingen een negatief resultaat van € 3.293,=. 
2014: netto omzet € 1.723.239,= minus inkoopwaarde van de omzet groot € 373.558,=. 
Resteert in een brutowinst van € 1.349.681,=. Na aftrek van de bedrijfslasten resteert een 
bedrijfsresultaat van € 1.341.804
positief resultaat van € 5.149,=.
2015: netto omzet € 2.004.415,= minus inkoopwaarde van de omzet groot € 424.275,=. 
Resteert in een brutowinst van € 1.580.140,=. De bedrijfslasten bedragen € 1.573,111,=. Na 
aftrek van de bedrijfslasten resteert een bedrijfsresultaat van € 7.029,=. Na aftrek van 

4.437,=.

Nader onderzoek volgt nog. Voor 2016 is gebleken dat de omzet daalde en de brutomarge 
daalde, terwijl het percentage personeelskosten onverminderd steeg. In 2016 zelfs naar 63%.  

1.3 Balanstotaal

2013: € 378.427,=
2014: € 289.774,=
2015: € 343.544,=
Nader onderzoek volgt.

1.4 Lopende procedures

Gefailleerde had een overeenkomst met BJK Gerechtsdeurwaarders terzake incasso van 
debiteuren, terzake waarvan door debiteurenbeheer van gefailleerde zelf alle middelen waren 
uitgeput. De curator heeft de deurwaarder gevraagd om een overzicht te verschaffen van alle 
bij de deurwaarder lopende zaken met vermelding van de openstaande hoofdsom, gemaakte 
kosten en betaalde bedragen, alsook getroffen maatregelen. Ook wenst de curator inzage in 
welke werkzaamheden door de deurwaarder nog zouden kunnen en moeten worden verricht 
om daadwerkelijk tot incasso van openstaande bedragen te komen terzake van de vorderingen 
die de deurwaarder in beheer heeft. De curator kan dan beoordelen of het in het belang van de 
boedel is de deurwaarder die werkzaamheden te laten afmaken of om die werkzaamheden 
zelf ter hand te nemen. Nader onderzoek volgt derhalve nog. 

De curator heeft inmiddels inzage in de zaken die bij de deurwaarder onder behandeling zijn. 
Onderverdeling is gemaakt in nog lopende zaken, openstaande hoofdsommen, door debiteur 
verschuldigde rente en kosten, aan deurwaarder verschuldigde kosten en inmiddels door 

welke wijze al of niet, en zo ja op welke wijze, aan incasso door tussenkomst van de 
deurwaarder een vervolg te geven. 

De curator heeft inmiddels inzage in de zaken die bij de deurwaarder onder behandeling zijn. 
Onderverdeling is gemaakt in nog lopende zaken, openstaande hoofdsommen, door debiteur 
verschuldigde rente en kosten, aan deurwaarder verschuldigde kosten en inmiddels door 

welke wijze al of niet, en zo ja op welke wijze, aan incasso door tussenkomst van de 
deurwaarder een vervolg te geven. 
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1.5 Verzekeringen

Gefailleerde had per datum faillietverklaring verzekeringen afgesloten bij Interpolis voor 
gebouw, bedrijfsmiddelen, bedrijfsstagnatie, verkeer, aansprakelijkheid en milieu. In verband 
met voortzetten van activiteiten, zie hierna onder punt 6, heeft de curator de verzekeringen 
voortgezet en verschuldigde premie betaald tot 6 februari 2017. 

Zoals in het vorige verslag aangegeven is de verschuldigde premie betaald tot 6 februari 2017. 

1.6 Huur

Gefailleerde huurde kantoorruimte aan de Pollaan 48 c en d te Zutphen van Accres Real 
Estate te Amsterdam. De curator heeft met toestemming van de Rechter-commissaris de 
huurovereenkomst opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Opzegtermijn 
eindigt per 28 februari 2017. De verhuurder heeft de pre-faillissementsvordering ter verificatie 
ingediend en bovendien melding gemaakt van de boedelschuld. Daarbij heeft de verhuurder 
reeds verrekend de door gefailleerde bij aanvang van de huurovereenkomst gestorte 
waarborgsom. In januari 2017 zal een afspraak met de verhuurder worden gemaakt voor 
vooroplevering. In de maand februari 2017 is de verwachting dat het pand ontruimd en 
bezemschoon aan de verhuurder zal kunnen worden opgeleverd.

Het gehuurde is inmiddels ontruimd en bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd. 

1.7 Oorzaak faillissement

Op 5 november 2013 is in staat van faillissement verklaard JMH Benelux B.V., Entree Media 
B.V. en JMH Nederland B.V., voorheen Sypro Media Groep B.V. In dat faillissement is destijds 
benoemd mr. Jongerius van Bax Advocaten. Sybrandy Media Groep B.V. is opgericht en er is 
een doorstart gemaakt. De onderneming werd door de bestuurders reeds circa 30 jaar 
gevoerd. In 2013 zagen zij nog mogelijkheden om in aangepaste vorm de 
ondernemingsactiviteiten voort te zetten en winstgevend te laten zijn. Achteraf moet evenwel 
geconstateerd worden dat de doorstart nimmer goed van de grond is gekomen. Er is in eerste 
instantie een goede start gemaakt omdat er lopende zaken konden worden afgemaakt en 

potentie te zitten in het verdienmodel dat wordt gehanteerd. Dergelijke markt is, in de huidige  
tijd, uitgeput. Omzet en marge daalt. Personeelskosten ten opzichte van deze omzet stijgt 
navenant. Hoewel in 2014 en 2015 nog geen grote verliezen werden geleden, was de 
verwachting dat dit in 2016 wel het geval zou zijn. Vervolgens is er derhalve voor gekozen om 
eigen faillissement aan te vragen.

Vorenstaande is gebaseerd op mededelingen van de bestuurders. Nader onderzoek door 
curator volgt.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

36
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement

35

2.3 Datum ontslagaanzegging

14 november 2016.

2.4 Werkzaamheden

De curator heeft bij brief van 14 november 2016, met toestemming van de Rechter-
commissaris, de dienstverbanden van het nog in dienst zijnde personeel opgezegd.
De curator heeft de noodzakelijke mededelingen en melding gedaan in de zin van de WMCO.
Op 18 november 2016 is een UWV intake bijeenkomst gehouden voor al het 
personeel. Ter gelegenheid van die bijeenkomst zijn de formulieren nader
besproken, ingevuld en ingeleverd ten behoeve van overname van 
loonbetalingsverplichtingen door het UWV in de zin van de artikelen 61 tot en met 
68 WW. 

Per datum faillietverklaring bleek de curator dat er een tweetal projecten was, dat 
nog afgerond kon worden. Daarvoor bleek inzet van 6 personeelsleden 
noodzakelijk. De curator heeft voorafgaand aan de UWV intake bijeenkomst een 
overleg gehad met deze personeelsleden en met hen de voortzetting van de
werkzaamheden besproken. Zie verder hierna onder punt 6.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

niet van toepassing.
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Per datum faillietverklaring  trof de curator aan allerhande kantoorinventaris 
bestaande uit werkplekken (bureau, stoel, computer, telefoon en toebehoren), studio ten 
behoeve van opmaak van advertenties, serverruimte met inhoud, laptops, receptie, kantine 
met meubilair inclusief tap en tapinstallatie, dartbords(installaties).

Voorts is een magazijn aangetroffen met stellingen.

Voorts hoort tot de boedel een bestelbus, merk Ford, type Transit 260S, kenteken 2-VDR-17. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

nog niet bekend.

Veiling heeft inmiddels plaatsgehad. Na aftrek van gemaakte kosten resteert een netto 
verkoopopbrengst van € 13.502,78. In verband met verkoop aan het veilinghuis betaalde 
kosten zal te zijner tijd nog btw-aangifte worden gedaan. 

In verband met verkoop aan het veilinghuis betaalde kosten zal te zijner tijd nog btw-aangifte 
worden gedaan. 

Over de aan het veilinghuis betaalde kosten zal te zijner tijd nog btw-aangifte worden 
gedaan. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

niet van toepassing.

In de btw-aangifte zal nog moeten worden meegenomen de aan het veilinghuis betaalde 
kosten.  

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator heeft veilinghuis Bouwman en Bouwman ingeschakeld om de aangetroffen 
bedrijfsmiddelen te inventariseren, verkavelen en veilen. De verwachting is dat er een tweetal 
online veilingen zal worden gehouden, zulks in januari 2017. 

Er is in dezen geen financier (zoals bv bankinstelling) betrokken en (derhalve) geen pandrecht 
gevestigd op bedrijfsmiddelen. 

werkzaamheden. 
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In de btw-aangifte zal nog moeten worden meegenomen de aan veilinghuis betaalde kosten. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Als voornaamste onderhandenwerk is aangetroffen een tweetal projecten dat afronding 
behoefde. Het betrof het uitbrengen van zogenoemde Calamiteitenkaart in regio Friesland 
alsook het afronden van Makelaarscadeau 2016. Zie verder hierna onder punt 6. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

zie hierna onder punt 6.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

zie hierna onder punt 6.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Domeinnamen:
De curator onderzoekt de mogelijkheden van verkoop van door gefailleerde geregistreerde 
domeinnamen. 

Klantenbestand
De curator onderzoekt nog de mogelijkheden van verkoop van klantenbestand.

Rabobank:
Gefailleerde had bankrekeningen bij de Rabobank. Dat betrof een positief saldo, dat
vanaf datum faillissement alleen maar is toegenomen naar aanleiding van betaling 
door en incasso van debiteuren, zowel voor wat betreft per datum faillissement 
reeds bestaande debiteuren, als debiteuren die zijn ontstaan als gevolg van het afmaken van 
onderhandenwerk in het kader van voortzetting van werkzaamheden na datum faillissement 
(zie hierna onder punt 6). De Rabobank heeft inmiddels twee betalingen aan de boedel 
gedaan, een eerste van € 43.076,54 en een tweede van € 115.000,=, derhalve totaal € 
158.076,54. 
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Domeinnamen:
Er is een drietal domeinnamen overgedragen aan de bestuurders. Bestuurders betalen 
daarvoor een boedelbijdrage van € 30,- te vermeerderen met 21% btw. Het betroffen de drie 
domeinnamen waarin de achternaam van de bestuurders zijn verwerkt. Het is om die reden 
dat de bestuurders deze domeinnamen hebben willen overnemen. Niet om activiteiten van 
gefailleerde voort te zetten. Er is geen interesse getoond in overname van overige 
domeinnamen.  

Klantenbestand:
Niet is gebleken van mogelijkheden om klantenbestand te verkopen. De curator heeft nog wel 

KvK-nummers van klanten met wie gefailleerde in het verleden ooit zaken heeft gedaan. Niet 
zozeer ten behoeve van voortzetten van activiteiten zoals gefailleerde deze voorheen 
verrichte, doch vooral ten behoeve van marktonderzoek. 

Rabobank:
Sinds de betalingen genoemd in het vorige verslag, is er weer een nieuwe betaling gedaan 
door de Rabobank aan de boedel groot € 45.000,-. De curator blijkt dat er inmiddels weer een 
positief saldo op de rekening staat. De curator heeft de Rabobank verzocht ook dat saldo naar 
de boedelrekening over te boeken. 

Zie omtrent incasso van debiteuren verder hieronder onder punt 4 en voor zover nog nodig 6.

Klantenbestand:
De database met KvKnummers is overgedragen aan de De Data Miner B.V. voor een bedrag 
van € 363,= inclusief btw. Dat bedrag is inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

nog niet bekend.

Tot op heden € 30 ex BTW; incasso van banksaldi zijn verwerkt onder punt 4 (debiteuren). .

Tot op heden € 330,= ex BTW; incasso van banksaldi zijn verwerkt onder punt 4 (debiteuren). 

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De curator inventariseert mogelijkheden van verkoop van domeinnamen en klantenbestand. Er 

overname van klantenbestand en domeinnamen. Nadere werkzaamheden volgen derhalve.  

Onverminderd incasseren van bijschrijvingen op de voormalig zakelijke rekening bij de 
Rabobank vanaf datum faillissement.

Inventariseren mogelijkheden verkoop KvK-nummers.

Onverminderd incasseren van bijschrijvingen op de voormalig zakelijke rekening bij de 
Rabobank vanaf datum faillissement.
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Per datum faillietverklaring is de curator een debiteurenlijst overhandigd met een
openstaand bedrag van totaal € 163.318,84. Met de vermelding dat een deel 
daarvan mogelijkerwijs oninbaar zou zijn.

Na datum faillissement zijn, met toestemming van de Rechter-commissaris, 
werkzaamheden voortgezet. Zie verder hierna onder punt 6. Die voortzetting van 
werkzaamheden heeft (uiteraard) nieuwe debiteuren doen ontstaan, die aan de

automatische incasso ofwel door betaling op factuur door de betreffende debiteur.

Voor nadere uitwerking zie hierna onder punt 6. 
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Zoals in het vorige verslag aangegeven, zijn er vanaf datum faillissement, gedurende de 
opzegtermijn, nog werkzaamheden voortgezet en afgemaakt. Daaruit zijn nieuwe debiteuren 
voortgevloeid.  De voortgezette werkzaamheden hebben mede gezien op het incasseren van 
prefaillissementsdebiteuren. 

Na het verstrijken van de opzegtermijn heeft de curator afspraken gemaakt met de 
onderneming van de heer Hoevink terzake nadere debiteurenbeheer, debiteurenincasso, 
bijwerken van administratie terzake en het doen van de noodzakelijke belastingaangiftes. 
Vanuit zijn kennis en ervaring als controller bij gefailleerde, konden tijd en kosten worden 
bespaard door werkzaamheden aan hem uit te besteden. Werkzaamheden van de heer 
Hoevink zijn per 1 februari 2017 afgerond. Vanaf dat moment heeft de curator de betreffende 
werkzaamheden overgenomen. Aan de curator zijn alle noodzakelijke overzichten en 
bijbehorende onderliggende stukken overhandigd ten behoeve van incasso van de nog 
openstaande debiteuren. 

Per 6 februari 2017 staat er aan debiteuren nog open een bedrag van € 57.441,37; dat zijn 
dus zowel prefaillissements- als boedeldebiteuren. Een, naar verwachting aanzienlijk, deel 
daarvan zal mogelijk oninbaar zijn. Een groot deel daarvan was namelijk reeds voor datum 
faillietverklaring uit handen gegeven aan BJK Deurwaarders. De curator zet nadere 
incassowerkzaamheden voort. 

Inmiddels zijn aan prefaillissements- en boedeldebiteuren ontvangen, ofwel rechtstreeks op de 
boedelrekening ofwel via de voormalig zakelijke rekening bij de Rabobank, totaal € 
338.076,54. 
Aan kosten ten behoeve van voortzetting van activiteiten zijn gemaakt:
Drukkosten Flyeralarm € 1.512,21, € 1.439,54 en € 471,34
Essent waarborgsom € 1.500,=.
Essent termijnbedragen € 454,42 per maand, zulks tot en met februari 2017.
Gaston Schul in verband met inklaren goederen € 215,70.
Auto Zutphen-Lochem € 951,75 voor voortgezet gebruik van de geleasde Ford Mondeo.
Brandstof-, veerkosten, wasbeurt bus € 64,22, € 118,38, € 173,74.
Kantinekosten personeel € 51,32.
Suez papier lediging € 46.
Kolorpres (reclamemateriaal) € 9.602,=, alsook kosten voor internationale bankoverschrijving € 
5,60.
Interpolis verzekeringen € 1.879,00.
KPN € 971,64 en € 485,82.
Netwerk VSP BV € 6.552,77.
Tankkosten € 25,03.
Suez afval € 741,50.
Hoevink € 7.260,00.

Zoals gezegd worden nog betalingen verwacht van de Rabobank en mogelijkerwijs 
rechtstreeks van debiteuren.

De curator heeft geconstateerd dat er door een aantal debiteuren dubbelbetalingen zijn 
gedaan. De curator merkt dubbelbetalingen die na datum faillissement zijn gedaan aan als 
onverschuldigde betalingen. Het betreft een betaling van een factuur die al was betaald. Het 
betreft een onmiskenbare vergissing. De curator merkt deze betaling aan als superpreferente 
boedelvordering en betaalt een en ander aan de betreffende partij terug. Dubbelbetalingen van 
voor datum faillissement zijn vorderingen die ter verificatie ingediend zullen moeten worden. 
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De dubbelbetalingen van na datum faillissement groot € 804,65 en € 1.121,73 zijn inmiddels 
door de curator terugbetaald.

Er is door de Rabobank nog een overboeking gedaan groot € 6.772,78. Daarmee komt het 
totaalbedrag van pre faillissements- en boedeldebiteuren op € 344.849,32.

De curator heeft inmiddels nader contact gehad met BJK Deurwaarders, doch nader 
onderhoud en overleg is nodig om in beeld te brengen welke werkzaamheden door de 
deurwaarder zijn verricht, welke kosten in dat verband zijn gemaakt, welke debiteuren nog 

prefaillissementsdebiteuren (die BJK reeds in portefeuille heeft) als ook de 
postfaillissementsdebiteuren. 

Bovendien zal terzake nog de nodige btw aangifte moeten worden gedaan, ook daar waar het 
ziet op oninbare debiteuren. 

De curator heeft rappels verzonden aan debiteuren die nog niet hebben voldaan. 

De curator heeft bezoek gebracht aan het kantoor van de heer Bunnik, deurwaarder te 
Deventer om overleg te plegen omtrent de nog openstaande zaken. 

Tijdens dat uitgebreide overleg is een onderverdeling gemaakt tussen:
1. zaken waarin er een gerechtelijke titel is, 
2. zaken die op basis van de thans voorliggende informatie als oninbaar moeten worden 
beschouwd, 
3. zaken waarin de curator inhoudelijk verweer van debiteuren moet beoordelen en 
4. zaken waarin wordt afgewacht omdat er een regeling loopt of informatie van de 
schuldhulpverlener wordt afgewacht. 

Bovendien blijkt er nog een aantal afrekeningen terzake van door de deurwaarder 
ontvangen bedragen, die aan gefailleerde toekomen. Daarnaast zijn er evenwel ook 
door de deurwaarder gemaakte kosten, resulterend in een vordering van de 
deurwaarder op de boedel. Na verrekening resteert er een vordering van de 
deurwaarder van € 230,22. Dat bedrag wordt op de lijst van voorlopig erkende 
crediteuren geplaatst. 

Overigens beoordeelt de curator, gegeven de met inschakeling van de deurwaarder 
gepaard gaande (extra) kosten, of het zinvol is om nadere incassomaatregelen voort te 
zetten terzake van de zaken waarvoor er een gerechtelijke titel is en welke reactie kan 
worden gegeven op het inhoudelijk verweer van een aantal debiteuren. Tot slot moet 
worden afgewacht daar waar er een regeling loopt of een reactie van de 
schuldhulpverlener wordt afgewacht. 

Vervolgens zal de curator met de deurwaarder afspraken maken of de deurwaarder 
terzake nog werkzaamheden dient te verrichten en welke kosten daarmee gepaard gaan. 
Uiteindelijk dient nadere incasso uiteraard per saldo een redelijke opbrengst voor de 
boedel te betekenen.

Bovendien zal terzake nog de nodige btw aangifte moeten worden gedaan. Ook daar 
waar het ziet op oninbare debiteuren.
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4.2 Opbrengst

zie hierna onder punt 6

tot op heden € 338.076,54. 

tot op heden € 344.849,32. 

tot op heden € 344.849,32. 

4.3 Boedelbijdrage

niet van toepassing.

 

4.4 Werkzaamheden

Per datum faillietverklaring meldde de belastingdienst zich in eerste instantie met de
mededeling dat er ten gunste van haar een pandrecht was gevestigd op per datum 
faillissement uitstaande debiteuren. Uit nader onderzoek bleek er evenwel geen ondertekende 
pandakte te zijn. Dat betekent dat er (dus) geen rechtsgeldige verpanding heeft plaatsgehad. 
De belastingdienst heeft dat ook erkend en heeft inmiddels haar vordering ter verificatie 
ingediend. Er is dus geen pandrecht op debiteuren. Een onderscheid dat in eerste instantie 
leek te moeten worden (en deels ook al was) aangebracht om splitsing te kunnen maken 
tussen verpande en niet verpande debiteuren, inclusief banksaldo en eventuele betalingen  die 
vanaf datum faillissement nog binnenkwamen op de bankrekening bij de Rabobank, bleek dus 

prefaillissements- als boedeldebiteuren. Het enig onderscheid dat wordt aangebracht, is 
(uiteraard) in het kader van het voortzetten van activiteiten en de verplichte btw afdracht. Zie 
hierna onder punt 6.

Nadere incasso debiteuren. Btw-aangifte van behaalde omzet, ook van boedeldebiteuren, is 
inmiddels verzorgd. Er zal in volgende btw-aangifte nog moeten worden meegenomen vanaf 1 
februari 2017 gemaakte en nog te maken kosten alsook eventueel restitutie van btw in geval 
van oninbare debiteuren. Beoordelen en afhandelen dubbelbetalingen.

Nadere incasso debiteuren. Btw-aangifte van behaalde omzet, ook van boedeldebiteuren, is 
inmiddels verzorgd. Er zal in volgende btw-aangifte nog moeten worden meegenomen vanaf 1
 februari 2017 gemaakte en nog te maken kosten alsook eventueel restitutie van btw in geval 
van oninbare debiteuren. 

Nadere incasso debiteuren. Btw-aangifte van behaalde omzet, ook van 
boedeldebiteuren, is inmiddels verzorgd. Er zal in volgende btw-aangifte nog moeten 
worden meegenomen vanaf 1 februari 2017 gemaakte en nog te maken kosten alsook 
eventueel restitutie van btw in geval van oninbare debiteuren. 

Pagina 12 van 
24

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

28-09-2017Datum:Nummer: 5



5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

geen.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde had met Auto Zutphen-Lochem, gevestigd aan De Stoven nr. 5 te
Zutphen een viertal operational leaseovereenkomsten gesloten voor:
2013-07 1.6 TDCI Titanium Ecolease 5drs, kenteken 6-TBB-84
2013-08 1.6 TDCI Titanium Ecolease 5drs, kenteken 6-TBB-81
2013-09 1.6 TDCI Titanium Ecolease 5drs, kenteken 6-TBV-82
Deze drie auto s zijn Inmiddels ingeleverd.

2013-06 Ford Mondeo 1.6 TDCI wagon, kenteken 6-SPV-93

In het kader van voortzetten van werkzaamheden wordt de Ford Mondeo tot en met december 
2016 nog gebruikt. De verschuldigde leasetermijn wordt daarvoor voldaan. Begin januari 2017 
zal ook deze auto worden ingeleverd. De operational leaseovereenkomst is, met toestemming 
van de Rechter-commissaris, met inachtneming van vorenstaande opgezegd.

De Ford Mondeo is inmiddels ingeleverd.

5.3 Beschrijving zekerheden

geen.

5.4 Separatistenpositie

geen.

5.5 Boedelbijdragen

niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Blue Wave heeft zich bij de curator gemeld met een eigendomsvoorbehoud, althans
eigendomsrecht op zogenoemde ladyboxen. De curator stelt Blue Wave in de
gelegenheid deze op te halen.

Voorts blijkt een drietal koffieapparaten door Pelican Rouge ter beschikking te zijn
gesteld. De curator stelt Pelican Rouge in de gelegenheid om deze op te halen. 

Ook zijn er afval- en papiercontainers ter beschikking gesteld door Suez. Deze zijn ten 
behoeve van voortzetten van activiteiten tijdelijk nog gebruikt. De curator heeft daarover 
afspraken met Suez gemaakt, zie hierna onder punt 6. De curator zal thans de container doen 
retourneren aan Suez. 
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De hiervoor genoemde eigendommen van Blue Wave, Pelican Rouge respectievelijk Suez zijn 
inmiddels geretourneerd. 

5.7 Retentierechten

Ten behoeve van het project Makelaarscadeau maakte Stichting Zozijn, althans 

overeengekomen prijs per doosje. Voor de beeldvorming: dat doosje werd voorzien
 van een sleutelhanger, een pen en wat reclamemateriaal, bestaande uit 
advertenties, cadeaubonnen, kortingsbonnen. Voor het afmaken van
Makelaarscadeau 2016 waren deze doosjes nodig. Zozijn heeft zich in eerste instantie op het 
standpunt gesteld dat zij deze doosjes zou afgeven, eerst nadat haar openstaande factuur 
groot € 2.934,86 inclusief btw zou zijn voldaan. De curator
heeft onder verwijzing naar artikel 60 Faillissementswet aan Zozijn laten weten dat
zij haar retentierecht niet verliest door de faillietverklaring, doch dat de zaken door de curator 

101 of 176
Faillissementswet worden verkocht, onverminderd de voorrang, aan de schuldeiser 
in de zin van artikel 3:292 BW (Burgerlijk Wetboek) toegekend. De curator noteert
deze vordering derhalve als zodanig. De doosjes zijn door Zozijn inmiddels afgegeven.  

5.8 Reclamerechten

niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Retour ladyboxen aan Blue Wave
Retour koffieapparaten aan Pelican Rouge
Retourneren afvalcontainers/papiercontainers aan SUEZ
Juiste afhandeling van vordering en voorrang daarop van Stichting Zozijn.

Juiste afhandeling van vordering en voorrang daarop van Stichting Zozijn.

Juiste afhandeling van vordering en voorrang daarop van Stichting Zozijn.  

Juiste afhandeling van vordering en voorrang daarop van Stichting Zozijn.  
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De curator zet met toestemming van de Rechter-commissaris enkele werkzaamheden vanaf 
datum faillissement voort. Dat betreft een tweetal projecten, te weten Calamiteitenkaart Regio 
Friesland, alsook Makelaarscadeau 2016. Voor het afmaken van deze werkzaamheden heeft 
de curator zes personeelsleden ingezet. Deze personeelsleden hebben zich uitermate 
ingespannen om de betreffende projecten binnen de voor personeel geldende opzegtermijn af 
te maken. Deze extra inspanningen hebben serieus opbrengsten voor de boedel doen 
genereren. Deze inspanningen door personeel zijn zeer gewaardeerd. Aan het op correcte 
wijze uitvoering geven van deze projecten, is leiding gegeven door de controller en de 
algemeen directeur. Wekelijks, en in geval van noodzakelijk overleg vaker, is contact 
onderhouden met hoofdzakelijk de controller ten behoeve van een juiste en voortvarende 
afwikkeling van de projecten. De curator is daarvoor ook meermaals op het kantoor aan de 
Pollaan aanwezig geweest. Laatste inhoudelijke werkzaamheden voor wat betreft het 
assembleren, uitrijden en factureren zijn per 15 december 2016 afgerond. De opzegtermijn 

De werkzaamheden zijn gedurende opzegtermijn nog voortgezet en, zoals aangegeven, in de 
week voor de kerst afgerond.

6.2

Zoals hiervoor al aangegeven, was het verdienmodel van gefailleerde verkoop en
verspreiding van advertenties. Klantenbestand en debiteuren zijn landelijk en zeer
omvangrijk; het per debiteur openstaande bedrag is in verhouding relatief beperkt.
Het was een dagtaak uiteraard aan verkoop, maar ook aan beheer en incasso van 
debiteuren. Vanaf datum faillissement was van verkoopactiviteiten geen sprake
meer. De enige projecten die nog afgerond zouden kunnen worden, betroffen
Makelaarscadeau 2016 en Calamiteitenkaart Regio Friesland. Daarvoor was het
noodzakelijk om zes personeelsleden werkzaamheden gedurende de opzegtermijn
te laten voortzetten. Die werkzaamheden bestonden erin aanvullend 
reclamemateriaal te bestellen, te assembleren en (tijdig) uit te rijden in de daarvoor
bestemde regio s en vervolgens te factureren en incasseren. 

Per datum faillissement was voor wat betreft de Calamiteitenkaart Regio Friesland
de verwachting dat (na korting bij toestemming automatische incasso) een
omzet zou kunnen worden gerealiseerd van circa € 66.000,=. Begroot werden voor te maken 
drukkosten, douanekosten en verspreidingskosten ruim € 14.500,= alsook
aan frankeer- en postbezorgingskosten circa € 600,=. Na aftrek van dubieuze
debiteuren (in regel bij gefailleerde 2%) zou de opbrengst kunnen zijn een bedrag
van bijna € 50.000,=. 

Voor wat betreft Makelaarscadeau werd een opbrengst verwacht (na korting bij
toestemming automatische incasso) circa € 77.000,=. Aan drukkosten werd begroot circa € 
2.700,= en aan brandstof en frankeer- en bezorgkosten circa € 1.600,=. Dat zou betekenen 
een netto opbrengst van circa € 73.000,=. 

Al met al voldoende grondslag om toestemming te vragen en te verkrijgen om de betreffende 
werkzaamheden te kunnen voortzetten. 

Nadere specifieke uitwerking van de opbrengst en kosten van voortzetting van
werkzaamheden zal nog geschieden, doch bij benadering  komt tot op heden de
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curator gebruikt voor deze benadering afgeronde bedragen. 

Zoals hiervoor al aangegeven, was er per datum faillissement een debiteurenlijst
groot circa € 163.000,=.
Inmiddels is door de Rabobank aan saldo per datum faillissement alsook bijschrijvingen vanaf 
datum faillissement op de boedelrekening bijgeschreven 
€ 158.100,=.
De stand op de rekening bij de Rabobank was per 15 december 2016 circa €
80.000,=. Dat bedrag moet dus nog naar de boedelrekening worden overgemaakt. 
Per 15 december 2016 staat op de debiteurenlijst nog open een bedrag van ruim € 166.000,=, 
waarvan bijna € 92.000,= aan debiteur Calamiteitenkaart en ruim € 74.000,= aan 
Makelaarscadeau. Van dat totaalbedrag van € 166.000,=, zal er naar verwachting van de 
controller € 69.000,= oninbaar zijn. Actieve debiteurenincasso is noodzakelijk om de 
resterende ruim € 97.000,= ook werkelijk binnen te halen. Een deel daarvan wordt nog via 

Dat zou betekenen een opbrengst mede, naar mening van de curator zelfs vooral, als gevolg 
van voortzetting van activiteiten van c.a. € 335.000,00. 

Aan kosten voor het voortzetten van werkzaamheden zijn tot op heden gemaakt:
Drukkosten Flyeralarm € 1.512,21, € 1.439,54 en € 471,34
Essent waarborgsom € 1.500,=.
Essent termijnbedragen € 454,42 per maand, zulks tot en met februari 2017.
Gaston Schul in verband met inklaren goederen € 215,70.
Auto Zutphen-Lochem € 951,75 voor voortgezet gebruik van de geleasede Ford Mondeo.
Brandstof-, veerkosten, wasbeurt bus € 64,22, € 118,38, € 173,74.
Kantinekosten personeel € 51,32.
Suez papier lediging € 46.
Kolorpres (reclamemateriaal) € 9.602,=, alsook kosten voor internationale bankoverschrijving € 
5,60.
Interpolis verzekeringen € 1.879,00

Nadere opgave en betaling van kosten volgen nog, zoals brandstof, Suez, KPN, Essent, 
onkosten(vergoeding).

N.B. de heer Hoevink was bij gefailleerde in loondienst als controller. Het lijkt aangewezen om 
zijn kennis en ervaring te gebruiken bij de verdere (administratieve) afhandeling van 
debiteuren. Zowel voor wat betreft beheer, incasso, doch ook bijwerken van deze administratie 
en behoeve van het doen van omzetbelasting aangifte(s) over de faillissementsperiode. Bij het 
voortzetten van werkzaamheden heeft de heer Hoevink namelijk de administratie in het 
beschikbare softwareprogramma bijgehouden. Daaruit kan debiteurenbeheer en -incasso 
worden bijgehouden, alsook belastingaangiftes worden verzorgd. Indien de curator dat zelf zou 
moeten doen, is dat naar verwachting bewerkelijk en kostbaar. Nu een en ander in het huidige 
systeem van gefailleerde is doorgevoerd en de heer Hoevink daarmee bekend is, kan een en 
ander door hem verder worden opgepakt en verzorgd. De heer Hoevink kan dat in het kader 
van zijn onderneming. De curator overweegt de heer Hoevink opdracht te geven om 
noodzakelijk administratieve ondersteuning te verlenen voor wat betreft afwerking van 
debiteurenbeheer, debiteurenincasso alsook de btw aangifte. Ook om de resterende incasso 

effectiviteit zich wel bewezen. 

Thans rest incasso van openstaande debiteuren. Terzake zij verder verwezen naar hetgeen 
hiervoor onder 4 (debiteuren) is en in de volgende verslagen zal worden vermeld.  
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6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Afronden van werkzaamheden door personeelsleden.
Inventariseren debiteurenstand per dat moment en overdracht van debiteurenincasso.
Debiteurenbeheer en incasso voortzetten en administratief en belastingtechnisch verwerken, 
zulks mogelijk  in samenwerking met de onderneming van de heer Hoevink.  

Thans rest incasso van openstaande debiteuren. Terzake zij verder verwezen naar hetgeen 
hiervoor onder 4 (debiteuren) is en in de volgende verslagen zal worden vermeld.  

6.4 Doorstart: Beschrijving

niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

nader onderzoek volgt.

De curator is gebleken dat door gefailleerde aan de boekhoudplicht is 
voldaan. De administratie is goed bijgehouden, dusdanig dat te allen tijde de
rechten en plichten van de onderneming konden worden gekend. 

7.2 Depot jaarrekeningen

nader onderzoek volgt.

voldaan
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant

nader onderzoek volgt.

Er is samenstellingsverklaring afgegeven. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

nader onderzoek volgt.

Voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

nader onderzoek volgt.

Tot op heden is de curator niet gebleken van onbehoorlijk bestuur. Indien
uit nieuwe informatie of eventueel nader onderzoek anders blijkt, zal dit 
een vervolg krijgen.

7.6 Paulianeus handelen

nader onderzoek volgt.

De curator is niet gebleken van paulianeus handelen. Zou uit nieuwe informatie danwel 
nader onderzoek anders blijken, dan zal de curator dit punt verder oppakken.

7.7 Werkzaamheden

nader onderzoek volgt.

Nader algemeen onderzoek naar omzet (verloop), nader onderzoek naar winst- en 
verliesrekening, balans, en de daaraan ten grondslag liggende administratie. 
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Huur € 31.967,98
UWV: nog niet bekend
Salaris curator en verschotten: nog niet bekend.
Drukkosten Flyeralarm € 1.512,21, € 1.439,54 en € 471,34
Essent waarborgsom € 1.500,=.
Essent termijnbedragen € 454,42 per maand, zulks tot en met februari 2017.
Gaston Schul € 215,70.
Auto Zutphen-Lochem € 951,75 
Brandstof en veerkosten € 64,22.
Brandstofkosten op declaratie € 118,38
Brandstofkosten op declaratie en wasbeurt € 173,74
Kolorpres € 9.602,= en € 5,60
voortgezette verzekering € 1.879,=.
Kantinekosten € 51,32
Lediging afvalcontainer € 46,=.

Nadere opgave en betaling van kosten volgen.
 

KPN € 971,64 en € 485,82.
Netwerk VSP BV € 6.552,77.
Tankkosten € 25,03.
Suez afval € 741,50.
Hoevink € 7.260,00.

Voormelde bedragen zijn allemaal al betaald.

Nader beoordeeld en zonodig uitgekeerd worden, als superpreferente boedelvorderingen, na 
datum faillietverklaring verrichte onverschuldigde betalingen. 

Voorts resteren aan boedelschulden nog:
- Huur vanaf datum faillietverklaring gedurende opzegtermijn, hoogte nnb;
- UWV vanaf datum faillietverklaring gedurende opzegtermijn, hoogte nnb
- Salaris curator en verschotten, hoogte nnb.
 

UWV:
Artikel 66 lid 1 WW: € 131.633,69
Artikel 66 lid 3 WW: € 20.507,19

Als boedelschuld resteert bovendien de boedelbtw naar aanleiding van 
postfaillissementsdebiteuren. 

De curator zal de boedelvorderingen beoordelen. Zodra duidelijk is dat alle boedelschulden 
kunnen worden betaald, hetgeen wel de verwachting is, zal daartoe door de curator worden 
overgegaan. 
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8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 251.798,=. 

€ 256.867,=

€ 256.964,75. 

€  259.899,61

8.3 Pref. vord. van het UWV

nog niet bekend.

Artikel 3:288 sub e BW: € 40.864,62
Artikel 66 lid 3 WW: € 6.422,77

8.4 Andere pref. crediteuren

Stichting Zozijn, retentierecht.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

32.

31

31.

32.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 80.365,22 (NB ingediende vorderingen).

€ 125.609,27

€ 125.030,79

€ 126.543,29.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

nader inventariseren crediteuren.

Nader inventariseren crediteuren, daaronder begrepen eventuele betaling van 
boedelvorderingen, alsook (beoordeling van) vordering van Essent in verband met 
levering na datum faillissement. De curator heeft namelijk bezwaar gemaakt tegen de 
vordering zoals deze door Essent over de faillissementsperiode is berekend. 

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Nader onderzoek volgt. Nader overleg met BJK Deurwaarders.

9.2 Aard procedures

nader onderzoek volgt.

9.3 Stand procedures

nader onderzoek  volgt.

9.4 Werkzaamheden

nader onderzoek volgt.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend.
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10.2 Plan van aanpak

1. onderzoek omzet(verloop);
2. nader onderzoek winst- en verliesrekening;
3.nader onderzoek balans;
4.nader onderzoek administratie in de meest ruime zin;
5.beoordelen lopende procedures en zonodig maken van afspraken met BJK 
Gerechtsdeurwaarders danwel het zelf voortzetten van procedures;
6.ontruimen en bezemschoon opleveren aan verhuurder;
7.nader onderzoek oorzaak faillissement;
8.verkoop van bedrijfsmiddelen door middel van veiling, georganiseerd door  veilinghuis 
Bouwman en Bouwman;
9.onderzoek van mogelijkheid van verkoop van domeinnamen en klantenbestand;
10.incasso saldi Rabobank;
11.incasso debiteuren, zowel pre-faillissements als boedeldebiteuren;
12.voldoen van kosten die zijn gemaakt in het kader van voortzetting van activiteiten;
13.retourneren Ford Mondeo aan Auto Zutphen-Lochem;
14.retourneren ladybox aan Blue Wave;
15.retourneren koffieapparaten aan Pelican Rouge;
16.retourneren afval en papiercontainers aan SUEZ;
17.juiste wijze verwerken van preferente vordering Stichting Zozijn;
18.debiteurenbeheer en incasso daarvan, juiste administratieve verwerking en noodzakelijke 
btw-aangifte over de faillissementsperiode;
19.zonodig het bereiken van overeenstemming omtrent opdracht aan de onderneming van de 
heer Hoevink ten behoeve van de debiteurenwerkzaamheden in meest ruime zin, zoals 
hiervoor bedoeld;
20.nader rechtmatigheidsonderzoek in de meest ruime zin;
21.nader inventariseren crediteuren;
22.overige bijkomende werkzaamheden. 

1. onderzoek omzet(verloop);
2. nader onderzoek winst- en verliesrekening;
3.nader onderzoek balans;
4.nader onderzoek administratie in de meest ruime zin;
5.beoordelen lopende procedures en zonodig maken van afspraken met BJK 
Gerechtsdeurwaarders danwel het zelf voortzetten van procedures;
6.nader onderzoek oorzaak faillissement;
7.onderzoek van mogelijkheid van verkoop kvk nummers klanten;
8.incasso saldi Rabobank;
9.incasso debiteuren, zowel pre-faillissements als boedeldebiteuren;
10.juiste wijze verwerken van preferente vordering Stichting Zozijn;
11. beoordelen en zonodig terugbetalen onverschuldigde betalingen;
12. nog noodzakelijke btw-aangifte over de deel van faillissementsperiode;
13.nader rechtmatigheidsonderzoek in de meest ruime zin;
14.nader inventariseren crediteuren;
15.overige bijkomende werkzaamheden. 
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1. onderzoek omzet(verloop);
2. nader onderzoek winst- en verliesrekening;
3.nader onderzoek balans;
4.nader onderzoek administratie in de meest ruime zin;
5.beoordelen lopende procedures en zonodig maken van afspraken met BJK 
Gerechtsdeurwaarders danwel het zelf voortzetten van procedures;
6.nader onderzoek oorzaak faillissement;
7.zo nodig incasso saldi Rabobank;
8.incasso debiteuren, zowel pre-faillissements als boedeldebiteuren;
9.juiste wijze verwerken van preferente vordering Stichting Zozijn;
10. beoordelen en zonodig terugbetalen onverschuldigde betalingen;
11. nog noodzakelijke btw-aangifte over de deel van faillissementsperiode;
12.nader rechtmatigheidsonderzoek in de meest ruime zin;
13.nader inventariseren crediteuren;
14.overige bijkomende werkzaamheden. 

1.Nadere incasso van debiteuren en eventueel het maken van afspraken met BJK 
terzake.
2.Zonodig incasso saldi Rabobank.
3.Nader algemeen rechtmatigheidsonderzoek waaronder onderzoek naar omzet 
(verloop), winst en verlies, balans.
4.Noodzakelijke btw-aangifte over een deel van de faillissementsperiode, over oninbare 
debiteuren, alsook over kosten veilinghuis
5.Inventariseren crediteuren
6.Juiste wijze verwerken van preferente vordering Stichting Zozijn;
7.Eventueel reeds uitbetaling boedelcrediteuren, daaronder ook begrepen (beoordeling 
van) vordering van Essent in verband met levering na datum faillissement.
8.Overige bijkomende werkzaamheden. 

10.3 Indiening volgend verslag

binnen drie maanden na heden.

binnen drie maanden na heden.

binnen drie maanden na heden.

binnen zes maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

zie hiervoor.

zie hiervoor.

zie hiervoor.
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Zie hiervoor.
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