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De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMC Consultancy 
B.V., handelend onder de namen Kindpakketw ijzer, Stadspaswijzer, 
Sociaaldomeinw ijzer, Mijnstatushouder en AMCNexxt, KvK 17151940, statutair 
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 1
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Gefailleerde hield zich bezig met het adviseren over en uitvoeren van 
minimabeleid voor gemeenten. Dit gebeurde tot 2016 door het geven van 
beleidsadviezen, het toetsen van inkomens en het uitvoeren van diverse 
berekeningen. Op enig moment heeft gefailleerde een softwarepakket 
ontw ikkeld dat uiteindelijk begin 2018 volledig klaar was. Dit softwarepakket 
werd ontw ikkeld om zodoende op een efficiëntere w ijze te kunnen werken, 
zodat de kosten voor de gemeenten konden worden verlaagd. 

Het softwarepakket houdt in dat de cliënten (inwoners van de betreffende 
gemeenten die recht hebben op een bijstandsuitkering) een account 
toegewezen kunnen krijgen en kunnen inloggen op de software van 
gefailleerde. Het pakket ondersteunt bij het aanvragen van bestaande 
regelingen tot en met de feitelijke uitkering. Daarnaast biedt gefailleerde, als 
extra dienstverlening, een klantcontactcentrum aan. Dit betekent dat cliënten 
die vragen hebben direct bij gefailleerde terecht kunnen en zich niet tot de 
betreffende gemeenten hoeven te wenden.

17-10-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 1.339.467,00 € 140.591,00 € 522.550,00

2016 € 1.177.944,00 € 63.065,00 € 508.166,00

2017 € 823.817,00 € 6.129,00 € 373.938,00

De genoemde financiële gegevens blijken uit de jaarrekeningen van 
gefailleerde (voor het jaar 2017 betreft het een concept jaarrekening). Een 
analyse van de cijfers dient nog plaats te vinden.

17-10-2018 
 1

In de komende verslagperiode zullen de financiële cijfers nader worden 
bestudeerd en zal aan de hand van het grootboek ook onderzocht worden of 
er enig zicht is te krijgen op de financiële ontw ikkeling van de onderneming 
over 2018.

15-01-2019 
 2

In het jaar 2018 blijkt uit de administratie dat er tot en met augustus 2019 een 
omzet is geboekt van € 188.412,-. Er is verlies geleden van ruim € 250.000,- 
het het balanstotaal bedroeg ruim € 450.000,-.
Dit zijn ongecontroleerde cijfers.

12-04-2019 
 3

9

Gefailleerde had ten tijde van het faillissement negen (9) werknemers in 
loondienst (5 fte + bestuurder), waarvan een werknemer met een 0-uren 
contract. Ook maakte gefailleerde voor de (door)ontw ikkeling van het 
softwarepakket gebruik van een ZZP-er (programmeur).

17-10-2018 
 1



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Boedelsaldo
€ 15.117,55

Het huidige boedelsaldo bestaat uit de bedragen die in het kader van het 
voortzetten van de activiteiten van gefailleerde zijn ontvangen.

17-10-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 188.674,20

15-01-2019 
 2

Boedelsaldo
€ 191.090,43

12-04-2019 
 3

Boedelsaldo
€ 191.090,43

12-07-2019
 4

van
18-9-2018

t/m
16-10-2018

17-10-2018 
 1

van
17-10-2018

t/m
14-1-2019

15-01-2019 
 2

van
15-1-2019

t/m
11-4-2019

12-04-2019 
 3

van
12-4-2019

t/m
11-7-2019

12-07-2019
 4



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Verslagperiode Bestede uren

1 120,70 uur

2 85,20 uur

3 29,30 uur

totaal 235,20 uur

De bestede uren zien voornamelijk op de eerste werkzaamheden die 
noodzakelijk en gebruikelijk zijn zodra een faillissement is uitgesproken. Ook is 
er tijd besteed aan het voortzetten van de activiteiten van gefailleerde en aan 
het realiseren van een doorstart, het ontslaan van de werknemers en het 
aanschrijven van crediteuren en debiteuren.

17-10-2018 
 1

De afgelopen verslagperiode hebben de werkzaamheden voornamelijk gezien 
op de oplevering van het pand en de verkoop van de inventaris, 
crediteurenpositie in beeld brengen, overleg met gemeentes over hun 
vordering en juridische discussie omtrent gerechtigheid banksaldo failliete 
vennootschap.

In de in deze verslagperiode bestede tijd zijn ook 4,1 uren meegenomen die 
zien op de periode daarvoor, maar abusievelijk niet waren meegenomen in het 
vorige verslag.

15-01-2019 
 2

In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan de afronding van de 
discussie met de gemeentes aangaande de derdengelden.
Ook is tijd besteed aan het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. De 
inventarisatie van de crediteuren is afgerond.

12-04-2019 
 3

In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan de omvang van de 
vorderingen van crediteuren die samenhingen met de saldi die per datum 
faillissement op de bankrekening zijn aangetroffen en afkomstig waren van 
een tweetal gemeentes.

12-07-2019
 4

1. Inventarisatie

AMC Consultancy B.V. is op 20 december 2002 opgericht. Op 17 september 
2004 heeft F.N.R.M. Aegidius B.V., hierna te noemen “Aegidius”, alle aandelen 
in gefailleerde verworven. Deze vennootschap is op dit moment enig 
aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. Tot zijn overlijden op 2 juli 
2012 was de heer F.G.W.J. Nieman enig aandeelhouder en bestuurder van 
Aegidius. Na zijn overlijden zijn de aandelen in Aegidius verkregen door zijn 
echtgenote, mevrouw. M.P. Maassen, die tot op heden enig aandeelhouder en 
bestuurder van Aegidius is. Mevrouw Maassen is dan ook thans middellijk 
bestuurder van gefailleerde. 

17-10-2018 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

In de periode tussen 1 augustus 2012 en 17 augustus 2017 is de heer F.B. 
Maassen, de broer van mevrouw Maassen, tevens statutair bestuurder van 
gefailleerde geweest. Tot 17 december 2015 was de heer Maassen als 
privépersoon bestuurder van gefailleerde en in de periode vanaf 17 december 
2015 tot 17 augustus 2017 was hij dit via Maassen Interim Professionals B.V. 
De heer Maassen was in laatstgenoemde periode tevens (middellijk) 
aandeelhouder (10%) van gefailleerde. De heer Maassen heeft feitelijk enkele 
jaren gefungeerd als interim-manager in verband met het overlijden van de 
heer Nieman. Na het opstappen van de heer Maassen werd de onderneming 
uitsluitend door mevrouw Maassen geleid.

Er zijn voor zover de curator bekend geen lopende procedures. 17-10-2018 
 1

Gefailleerde hield de gebruikelijke verzekeringen aan. De curator zal de 
verzekeringen daar waar opportuun zoveel mogelijk beëindigen en aanspraak 
maken op een eventuele premierestitutie.

17-10-2018 
 1

De verzekeringsovereenkomsten zijn opgezegd. 15-01-2019 
 2

Inmiddels is er in totaal een bedrag van € 2.631,13 aan premierestituties 
ontvangen. 

12-04-2019 
 3

Gefailleerde huurt een pand aan de Prins Bernhardstraat 1 te Millingen aan de 
Rijn. De onderliggende huurovereenkomst is door de curator, met machtignig 
van de rechter-commissaris, opgezegd tegen de gebruikelijke termijn.

Daarnaast was er een huurovereenkomst met betrekking tot het voormalige 
pand van gefailleerde te Leuth. Die overeenkomst was reeds opgzegd en is 
per 1 oktober 2018 geëindigd.

17-10-2018 
 1

Door gefailleerde was bij het pand te Leuth een electrische laadpaal geplaatst. 
Deze laadpaal is door de verhuurder van dat pand overgenomen voor een 
bedrag van € 484,00 inclusief BTW.

15-01-2019 
 2

De verhuurder heeft inmiddels de verschuldigde koopprijs voldaan. 12-04-2019 
 3



1.5 Oorzaak faillissement

Mevrouw Maassen heeft verklaard dat de problemen zijn begonnen toen 
gefailleerde eind 2016 een grote gemeente als klant verloor. Deze gemeente 
was destijds goed voor ongeveer 50% van de omzet van gefailleerde (circa € 
70.000 per maand). Als gevolg van het wegvallen van deze grote 
opdrachtgever heeft de bestuurder van gefailleerde flink gereorganiseerd. In 
2016 had gefailleerde nog ongeveer 25 tot 30 werknemers in dienst en dit is 
teruggebracht naar 9. Daarnaast is de broer van mevrouw Maassen in mei 
2017 als interim-manager opgestapt en heeft hij tevens zijn aandelenbelang 
van 10% in gefailleerde weer overgedragen aan Aegidius. 

Buiten het wegvallen van de grote gemeente als opdrachtgever heeft 
mevrouw Maassen aangegeven dat de afgelopen jaren de concurrentie in de 
markt sterk is toegenomen. Als gevolg hiervan bleek het moeilijk om nieuwe 
opdrachten binnen te halen. Hoewel mevrouw Maassen goede hoop had dat 
nieuwe gemeenten klant zouden worden, is in de maanden voorafgaand aan 
het faillissement gebleken dat zij niet bereid waren om een opdracht te 
verstrekken aan gefailleerde. 

Aangezien gefailleerde ondertussen niet meer in staat was om het salaris van 
het personeel te voldoen, heeft de bestuurder zich genoodzaakt gezien het 
faillissement van AMC Consultancy B.V. aan te vragen. 

De curator zal onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement, maar 
heeft vooralsnog geen reden om aan de verklaring van de bestuurder te 
tw ijfelen.

17-10-2018 
 1

In de komende verslagperiode zal het oorzakenonderzoek worden opgepakt. 15-01-2019 
 2

In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan de oorzaak van het 
faillissement. De onderneming is na het overlijden van haar bestuurder 
aanvankelijk op de ingeslagen weg voortgegaan met behulp van een interim 
manager. In deze periode werd er voldoende omzet gegenereerd en was de 
w inst naar tevredenheid. De interim manager heeft onvoldoende kunnen 
bijsturen op het moment dat een grote gemeente wegviel die verantwoordelijk 
was voor meer dan de helft van de omzet. Vervolgens heeft de interim 
manager zijn opdracht beëindigd en diende de huidige aandeelhouder, tevens 
bestuurder, de leiding over te nemen. De laatste bestuurder had een 
achtergrond in het onderw ijs en was genoodzaakt leiding te geven aan het 
bedrijf doordat haar echtgenoot (de bestuurder) was overleden en de 
aandelen van de onderneming nog in haar bezit waren. De huidige bestuurder 
is het niet gelukt nieuwe klanten aan te trekken, waardoor een faillissement 
uiteindelijk onvermijdelijk werd.

12-04-2019 
 3



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
9

De arbeidsovereenkomsten, waaronder parttime dienstverbanden, met de 
werknemers zijn (schriftelijk) door de curator opgezegd. Er heeft een 
collectieve intake met het UWV plaatsgevonden op het kantoor van 
gefailleerde. Een aantal werknemers werkt op dit moment nog door nog 
vanwege de voortzetting van de activiteiten van gefailleerde.

17-10-2018 
 1

Personeelsleden
10

In 2017 waren ongeveer 10 werknemers werkzaam binnen de onderneming en 
in 2016 waren dat er ongeveer 25.

17-10-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

20-9-2018 9

totaal 9

Het ontslag is aangezegd, er heeft een collectieve intake met het UWV 
plaatsgevonden en er zijn speficieke vragen van de werknemers beantwoord. 
Bestede tijd in verslagperiode: 4,2 uur

17-10-2018 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 1,6 uur 15-01-2019 
 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. 17-10-2018 
 1

Onderzoek in het kadaster. 17-10-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kantoorinventaris € 5.140,29

Voertuig € 3.987,69

Laadpaal € 400,00

totaal € 9.527,98 € 0,00

De kantoorruimtes van failliet zijn op de gebruikelijke w ijze ingericht. Een deel 
van de kantoorinventaris behoort in eigendom toe aan de verhuurder. De 
overige, aan gefailleerde toebehorende inventaris, zal door de curator worden 
verkocht.

Daarnaast bezit gefailleerde een voertuig. Dit voertuig zal door de curator 
worden verkocht.

17-10-2018 
 1

De hierboven genoemde verkoopopbrengsten betreffen de bedragen exclusief 
BTW.

15-01-2019 
 2

De betaling van de koopprijs is gevolgd; dit punt is afgewikkeld. 12-04-2019 
 3

De fiscus heeft bodemvoorrecht op de opbrengst van de inventaris. De fiscus 
heeft namelijk voorderingen op gefailleerde waarvoor het bodemvoorrecht 
geldt.

17-10-2018 
 1



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De aan de verhuurder toebehorende inventaris is in kaart gebracht. Op dit 
moment ligt de focus van de curator op het realiseren van een doorstart. Zodra 
die werkzaamheden zijn afgerond, zal de verkoop van de inventaris ter hand 
worden genomen zodat ook het pand weer opgeleverd kan worden aan de 
verhuurder.

17-10-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode is de kantoorinventaris verkocht; het voertuig 
is verkocht alsmede de laadpaal die nog aanweizg was op het terrein van de 
voormalige verhuurder.
Het pand waarin de onderneming van gefailleerde werd geëxploiteerd is 
inmiddels opgeleverd.

15-01-2019 
 2

Afgewikkeld, zie verslag 2. 12-04-2019 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Gefailleerde is een dienstverlener en bezit geen voorraad. Wel zijn er enkele 
lopende overeenkomsten die een waarde vertegenwoordigen. De curator 
verw ijst daarvoor naar hoofdstuk 6 van dit verslag.

17-10-2018 
 1

Zie hoofdstuk 6 van dit verslag. 17-10-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill en IE-rechten € 20.000,00

Saldo bank- en spaarrekening € 174.388,70

totaal € 194.388,70 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Gefailleerde bezit (de IE-rechten op) een door haar ontw ikkeld 
softwarepakket. De curator heeft de verkoop van dit pakket ter hand 
genomen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 6 van dit verslag.

Daarnaast staan op naam van gefailleerde een 'gewone' bankrekening en een 
spaarrekening. De bank is verzocht het betreffende saldo per datum 
faillissement over te maken naar de boedelrekening. De (definitieve) hoogte 
van het saldo is nog niet bekend, omdat de bank verwacht nog een 
verrekening te kunnen toepasssen met betrekking tot creditcard transacties 
over de periode van voor datum faillissement. Het (overblijvende) saldo wordt 
in de komende verslagperiode op de boedelrekening verwacht.

Voorts staan op naam van gefailleerde twee bankrekeningen die worden 
gebruikt voor het uitvoeren van betalingen aan minima van de klanten van 
gefailleerde (gemeenten). De betrokken gemeenten storten op deze 
bankrekeningen (op voorschotbasis) daarvoor de benodigde middelen. De 
curator onderzoek aan w ie het saldo op deze zogenaamde inzake-rekeningen 
toekomt. Daarover loopt een discussie met de betrokken gemeenten.

17-10-2018 
 1

Door de bank zijn inmiddels de banksaldi overgemaakt naar de 
faillissementsrekening. Hierover is met de bank geen verdere discussie 
gevolgd.
De discussie met de gemeenten over de zogenaamde inzakerekening is 
inmiddels afgewikkeld. De gemeentes hebben ermee ingestemd dat het 
aanwezige creditsaldo kan worden overgemaakt naar de boedelrekening.
De verkoopopbrengst goodwill en IE-rechten betreft het bedrag exclusief BTW.

15-01-2019 
 2

Afgewikkeld, zie verslag 2. 12-04-2019 
 3

Er is contact met de betrokken bank geweest voor het overmaken van het 
saldo op de bankrekeningen van gefailleerde. Daarnaast wordt er een 
discussie gevoerd met de betrokken gemeenten over het saldo op de inzake-
rekeningen. Voor het overige wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van dit 
verslag.
Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 9,8 uur

17-10-2018 
 1

Totaal aan activa bestede tijd: 7,9 uur 15-01-2019 
 2

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,5 uur. 12-04-2019 
 3

4. Debiteuren



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Gemeenten, prefaillissement € 17.927,36 € 1.349,15

Gemeenten, boedelperiode € 20.073,67 € 20.073,67

totaal € 38.001,03 € 21.422,82 € 0,00

Het debiteurenbestand bestaat uit recente vorderingen op de gemeenten 
waarmee gefailleerde overeenkomsten heeft gesloten. Nog niet alle 
vorderingen die betrekking hebben op de periode van voor datum faillissement 
zijn voldaan. Het totale openstaande bedrag is volgens de administratie van 
gefailleerde € 17.927,36.

Daarvan is € 1.349,15 voldaan na datum faillissement op de boedelrekening. 
De overige debiteuren zijn verzocht om tot betaling over te gaan, maar hebben 
aan dat verzoek nog niet voldaan. De curator is in overleg met de gemeenten 
over deze vorderingen.

17-10-2018 
 1

De incasso van de debiteuren is nog niet volledig afgewikkeld. De gemeenten 
hebben zich beroepen op verrekening met betrekking tot de nog te betalen 
facturen over de periode voor datum faillissement. De facturen die zijn 
ontstaan na datum faillissement zijn inmiddels, na enige discussie, volledig 
voldaan. 

15-01-2019 
 2

Er is nog een debiteur die een bescheiden bedrag dient te voldoen. Dit word in 
de komende verslagperiode afgewikkeld.

12-04-2019 
 3

Het laatste openstaande bedrag is oninbaar gebleken. Dit punt is 
afgewikkeld.

12-07-2019
 4

Aanschrijven van en communicatie met de debiteuren.
Bestede tijd in verslagperiode: 1,4 uur

17-10-2018 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,5 uur 15-01-2019 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 12-04-2019 
 3

In afgelopen verslagperiode nog zeer beperkte correspondentie met debiteur 
in het kader van afronding.

Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur

12-07-2019
 4

5. Bank/Zekerheden



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

€ 0,00

Er zijn (voor zover de curator bekend) geen financieringen aan gefailleerde 
verstrekt. Gefailleerde heeft enkel betaalrekeningen en een spaarrekening, 
waarop creditsaldi staan.

17-10-2018 
 1

Volgens de bestuurder van gefailleerde is er geen sprake van lopende 
leaseovereenkomsten. De curator is ook niet gebleken van lopende 
leaseovereenkomsten.

17-10-2018 
 1

Er is niet gebleken van door gefailleerde verstrekte zekerheden. Volgens de 
bestuurder van gefailleerde is daar ook geen sprake van.

17-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 17-10-2018 
 1

Tot op heden hebben er zich geen crediteuren gemeld die zich op een 
eigendomsvoorbehoud beroepen.

17-10-2018 
 1

Er is (nog) geen beroep gedaan op een retentierecht. 17-10-2018 
 1

Er is (nog) geen beroep gedaan op een recht van reclame. 17-10-2018 
 1

€ 0,00

Niet van toepassing.

17-10-2018 
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Correspondentie met banken.
Bestede tijd in verslagperiode: 2,2 uur

17-10-2018 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 15-01-2019 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,9 uur 12-04-2019 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur 12-07-2019
 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Gefailleerde bedient een kwetsbare groep in de samenleving (de minima van 
de bij gefailleerde aangesloten gemeenten). Zij zijn erg afhankelijk van de 
dienstverlening van gefailleerde. Het per datum faillissement beëindigen van 
de activiteiten van gefailleerde, zou voor deze groep grote nadelige gevolgen 
(kunnen) hebben. In dat licht hebben de betrokken gemeenten de curator 
verzocht om de dienstverlening van gefailleerde nog enige tijd voort te zetten. 
De curator heeft daar, mede met het oog op het realiseren van een eventuele 
doorstart, met toestemming van de rechter-commissaris aan meegewerkt. De 
dienstverlening van gefailleerde wordt voortgezet tot en met 19 oktober 2018.

17-10-2018 
 1

De voortzetting van de activiteiten van gefailleerde onderneming is inmiddels 
afgerond.

15-01-2019 
 2



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Voor het voortzetten van de dienstverlening van gefailleerde ontvangt de 
boedel van de betrokken partijen een vaste vergoeding van in totaal € 2.240,- 
excl. btw per week. Daarnaast worden de variable kosten (onder andere 
contactmomenten) aan de gemeenten gefactureerd.

Over de periode na datum faillissement is thans voldaan vier maal een bedrag 
van € 2.240,- excl. btw, alsmede een bedrag aan variabele kosten t/m 30 
september 2018 van € 3.362,04 excl. btw.

De totale opbrengst van het voorzetten van de onderneming is aldus € 
12.322,04. De variabele kosten van na 30 september 2018 dienen nog 
gefactureerd te worden.

Hier staan (beperkte) kosten tegenover. De exacte omvang daarvan is nog 
niet bekend en zullen in de komende verslagperiode inzichtelijk worden.

17-10-2018 
 1

In totaal heeft de boedel voor het voortzetten van de dienstverlening van 
gefailleerde een bedrag van de gemeenten ontvangen van in totaal € 
16.589,81 exclusief BTW. 
De kosten die de boedel heeft moeten dragen ten behoeve van het 
voortzetten van de dienstverlening van gefailleerde bedragen tot op heden in 
totaal € 989,07 exclusief BTW. De curator verwacht nog circa € 150 exclusief 
BTW aan boedelcrediteuren te moeten voldoen.

15-01-2019 
 2

In totaal bedragen de kosten voor de voortzetting € 1.101,84 exclusief BTW. Er 
zijn een aantal restituties ontvangen op bij aanvang van de 
voortzettingsperiode voldane voorschotten. De curator verwacht geen verdere 
kosten meer. De voortzettingsperiode heeft de boedel derhalve in totaal € 
16.589,81 -/- € 1.101,84 = € 15.487,97 opgeleverd. 
Dit punt is afgewikkeld.

12-04-2019 
 3

De werkzaamheden voor de curator bestaan uit het begeleiden het 
voortzetten van de activiteiten van gefailleerde (waaronder overleg met de 
bestuurder en werknemers). Daarnaast heeft de curator overleg met de 
gemeenten over de voorwaarden waaronder de boedel bereid is de 
activiteiten van gefailleerde voort te zetten. Voorts wordt bewaakt dat de 
lopende contracten onder gunstige condities worden voortgezet en op juiste 
w ijze worden opgevolgd.

17-10-2018 
 1

Doorstarten onderneming

De curator heeft diverse partijen benaderd die (mogelijk) interesse hebben in 
een doorstart van de onderneming van gefailleerde. Deze partijen hebben, 
nadat zij een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend, een bidbook 
ontvangen. Met de partij die volgens de curator het beste bod heeft gedaan, 
zijn verdere onderhandelingen gevoerd. Inmiddels is er, met instemming van 
de rechter-commissaris, overeenstemming met deze partij bereikt over het 
overnemen van de software en de lopende overeenkomsten van gefailleerde 
alsmede het (voor bepaalde tijd) overnemen van een werknemer.

17-10-2018 
 1



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Er is na diverse onderhandelingen overeenstemming bereikt over een totale 
koopprijs van € 20.000 excl. btw. Daarnaast is de ZZP-er die werkzaamheden 
verrichtte voor AMC een functie aangeboden binnen het bedrijf van de 
doorstarter alsmede aan één werknemer een dienstverband voor een 
beperkte tijd aangeboden.

17-10-2018 
 1

€ 20.000,00 17-10-2018 
 1

€ 0,00

Niet van toepassing.

17-10-2018 
 1

De curator heeft geheimhoudingsovereenkomsten en een bidbook opgesteld. 
Daarnaast zijn er contacten geweest met diverse geinteresseerde partijen en 
zijn er onderhandelingen met een van de geinteresseerde partijen gevoerd.
Totaal aan voortzetting en doorstart bestede tijd in verslagperiode: 47,8 uur

17-10-2018 
 1

Totaal aan voortzetting en doorstart bestede tijd in verslagperiode: 3,1 uur 15-01-2019 
 2

Totaalaan voortzetting en doorstart bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 12-07-2019
 4

7. Rechtmatigheid

De curator heeft bij de bestuurder de administratie van gefailleerde 
opgevraagd. Inmiddels zijn veel administratieve stukken ontvangen. De curator 
zal in de komende verslagperiode beoordelen of de administratie volledig is en 
of deze aan de daaraan te stellen eisen voldoet.

17-10-2018 
 1

De curator zal de komende verslagperiode dit onderzoek voortzetten. 15-01-2019 
 2

De onderneming had een boekhoudster parttime in dienst die op een zeer 
behoorlijke w ijze de administratie bijhield en ook de contacten onderhield met 
de gemeente in het kader van de afrekening met de fondsen die de gemeente 
ter beschikking stelde. Desgevraagd gaf de gemeente aan dat door de 
boekhouder een en ander op zorgvuldige w ijze werd bijgehouden. De curator 
was ook in staat aan de hand van de boekhouding aan de gemeente 

12-04-2019 
 3



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

voldoende verantwoording af te leggen over de door failliet bestede fondsen 
ter beschikking gesteld door de gemeente.
Aan de boekhoudplicht is voldaan.

Aan de deponeringsverplichting is voldaan. De jaarrekeningen over de jaren 
2014, 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over het jaar 
2017 is nog niet gedeponeerd; hiervan was de deponeringstermijn per datum 
faillissement nog niet verstreken.

17-10-2018 
 1

Afgewikkeld, zie verslag 1. 15-01-2019 
 2

Niet van toepassing. Vanwege de omvang van de onderneming is een 
samenstelverklaring voldoende.

17-10-2018 
 1

Afgewikkeld, zie verslag 1. 15-01-2019 
 2

Niet van belang. Voor zover de aandelen niet zouden zijn volgestort, is een 
daaruit voortvloeiende vordering inmiddels verjaard.

17-10-2018 
 1

Afgewikkeld, zie verslag 1. 15-01-2019 
 2



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

17-10-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

in de komende verslagperiode zal dit onderzoek worden gestart.

15-01-2019 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

De curator heeft onderzoek gedaan naar onbehoorlijk bestuur. Uit de stukken 
die de curator ter beschikking stonden, kan niet worden afgeleid dat de 
bestuurder de onderneming op een onbehoorlijke w ijze heeft bestuurd. 
Bestuurder heeft op schriftelijke vragen tijdens een bespreking een en ander 
op afdoende w ijze kunnen weerleggen.

12-04-2019 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Dit punt is afgewikkeld.

12-07-2019
 4

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

17-10-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen

Dit onderzoek wordt in de komende verslagperiode opgepakt.

15-01-2019 
 2

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Er zijn geen paulianeuze handelingen aangetroffen.

12-04-2019 
 3

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met het 
rechtmatigheidsonderzoek.

17-10-2018 
 1

Dit onderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. 15-01-2019 
 2

Aan de positie van de interim bestuurder is aandacht besteed en deze is met 
de huidige bestuurder besproken. Er zijn geen aanwijzingen dat er 
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Ook voor het overige kan de 
curator dit niet constateren.

12-04-2019 
 3



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De curator heeft de jaarstukken ingezien ten behoeve van het opstellen van 
het eerste verslag. Voor het overige zijn de stukken slechts ingezien voor 
zover dit noodzakelijk was voor het opstellen van een bidbook met betrekking 
tot een mogelijk doorstart.
Bestede tijd in verslagperiode: 2 uur

17-10-2018 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 2,5 uur 15-01-2019 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 15,4 uur 12-04-2019 
 3

8. Crediteuren

De boedelvorderingen bestaan uit de directe faillissementskosten, de 
vordering van het UWV over de opzegtermijn van de werknemers en de 
huurvordering over de opzegtermijn. De hoogte van deze vorderingen is nog 
niet bekend.

17-10-2018 
 1

€ 3.180,05

De reeds voldane faillissementskosten bestaan uit de kosten van de 
voorzetting en de taxatiekosten.
De verhuurder heeft inmiddels een concurrente boedelvordering van € 
3.180,05 ingediend inzake de huur over de periode na datum faillissement. 
Daarnaast verwacht de curator naast haar eigen salaris, nog een 
boedelvordering van het UWV over de opzegtermijn. 

15-01-2019 
 2

€ 33.931,01

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van in totaal € 30.750,96. De 
verhuurder heeft een concurrente boedelvordering van € 3.180,05 ingediend. 
De reeds voldane faillissementskosten bestaan verder uit de kosten van de 
voortzetting, de taxatiekosten en een voorschot op het salaris van de curator. 
Naast haar eigen salaris verwacht de curator verder geen boedelvorderingen 
meer.

12-04-2019 
 3

€ 33.931,01

De boedelvordering van het UWV bedraagt in totaal € 30.750,96. De 
concurrente boedelvordering van de verhuurder bedraagt € 3.180,05. 
Daarnaast zijn reeds voldaan de kosten van de voortzetting, de 
taxatiekosten en een voorschot op het salaris van de curator. Naast het 
eindsalaris van de curator zijn er geen verdere boedelvorderingen meer.

12-07-2019
 4



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

€ 6.584,00

De ficsus heeft een prefente vordering ingediend met betrekking tot 
verschuldigde loonheffing. De curator sluit niet uit dat de ficsus nog een 
preferente vordering zal indienen met betrekking tot verschuldigde 
omzetbelasting.

17-10-2018 
 1

€ 19.872,00

De door de fiscus ingediende vorderingen zien op verschuldigde loonheffing en 
omzetbelasting.

15-01-2019 
 2

€ 19.995,00 12-04-2019 
 3

€ 21.221,00

In deze fiscale vordering is reeds het bedrag aan vennootschapsbelasting 
over 2017 opgenomen, zoals de curator conform aangifte verwacht. 
Nu er sprake is van een gedeeltelijke uitkering aan de concurrente 
crediteuren, zal de vordering uit hoofde van art. 29  lid 7 wet OB nog worden 
aangepast. 

12-07-2019
 4

In dit faillissement zijn de werknemers ontslagen en deze werknemers hebben 
over de maand september 2018 geen salaris meer ontvangen. Deze en 
eventuele andere vorderingen van de werknemers komen voor vergoeding 
door het UWV in aanmerking. De curator verwacht dan ook nog een preferente 
vordering van het UWV.

17-10-2018 
 1

€ 14.898,96

Het UWV heeft een preferente vordering ex art. 66 lid 3 WW ingediend van € 
2.382,34 en een laag-preferente vordering ex art. 66 lid 1 WW van € 
12.516,62.

12-04-2019 
 3

€ 14.898,96

De vordering van het UWV ex art. 66 lid 3 WW bedraagt € 2.382,34 en haar 
vordering ex art. 66 lid 1 WW bedraagt € 12.516,62

12-07-2019
 4

Vooralsnog onbekend.
17-10-2018 

 1

€ 0,00

Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld. 

12-07-2019
 4



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9 17-10-2018 
 1

13 15-01-2019 
 2

16 12-04-2019 
 3

16 12-07-2019
 4

€ 32.089,08

Alle bekende concurrente crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd om 
hun vordering ter verificatie bij de curator in te dienen.

17-10-2018 
 1

€ 156.549,89 15-01-2019 
 2

€ 183.731,54 12-04-2019 
 3

€ 191.729,03 12-07-2019
 4

Nog niet bekend. 17-10-2018 
 1

Vooralsnog onbekend. 15-01-2019 
 2

Zoals het er nu naar uitziet, zal er tot een gedeeltelijke uitkering aan de 
concurrente crediteuren kunnen worden toegekomen.

12-04-2019 
 3

Er zal een gedeetelijke uitkering aan de concurrente crediteuren worden 
gedaan. De rechtbank zal worden verzocht een datum voor de 
verificatievergadering vast te stellen. Nadat de vorderingen zijn geverifieerd, 
zal de slotuitdelingslijst worden opgesteld en gedeponeerd. De crediteuren 
ontvangen over de respectievelijke data bericht van de curator.
Dit betreft het laatste verslag.

12-07-2019
 4



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

De bekende crediteuren zijn aangeschreven.
Bestede tijd in verslagperiode: 8,8 uur

17-10-2018 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 8,4 uur 15-01-2019 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 3,3 uur 12-04-2019 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 4,8 uur 12-07-2019
 4

9. Procedures

Niet van toepassing. 17-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 17-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 17-10-2018 
 1

Niet van toepassing. 17-10-2018 
 1

10. Overig

De curator verwacht in de komende verslagperiode de volgende 
werkzaamheden te verrichten:
- het afronden van de beoogde doorstart;
- de verkoop van kantoorinventaris en het voertuig van gefailleerde;
- het voortzetten van de discussie met betrekking tot de inzake-

17-10-2018 
 1



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

bankrekeningen;
- het voortzetten van de debiteurenincasso;
- het aanvangen van het rechtmatigheidsonderzoek en het 
oorzakenonderzoek; 
- gebruikelijke werkzaamheden, waaronder die met betrekking tot registratie 
van vorderingen van crediteuren.

In de komende verslagperiode dient aandacht te worden besteed aan de 
navolgende punten:
- afronden debiteurenincasso;
- voortgang rechtmatigheid- en oorzakenonderzoek;
- registratie vorderingen crediteuren.

15-01-2019 
 2

In de komende verslagperiode dient aandacht besteed te worden aan het  
navolgende punt:
- afronden debiteurincasso.

12-04-2019 
 3

Dit verslag is tevens het eindverslag. Het boedelactief is zo omvangrijk dat er 
een uitdeling kan plaatsvinden aan de concurrente crediteuren. Deze 
afw ikkeling zal in gang gezet worden.

12-07-2019
 4

Nog niet bekend. 17-10-2018 
 1

Op dit moment nog niet bekend. 15-01-2019 
 2

Het volgende faillissementsverslag zal tevens het eindverslag zijn. 12-04-2019 
 3

Dit verslag betreft het eindverslag. 12-07-2019
 4

Correspondentie rechter-commissaris, opstellen faillissementsverslag; 
algemene correspondentie.
Bestede tijd in verslagperiode: 15,8 uur

17-10-2018 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 2,1 uur 15-01-2019 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 5,4 uur 12-04-2019 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 3,8 uur 12-07-2019
 4



Bijlagen

Bijlagen
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