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

4

Datum:

28-09-2017

Insolventienummer:

F.10/15/764

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000007299:F001

Datum uitspraak:

24-11-2015

Curator:

mr. M.W. Huijzer

R-C:

mr. W.J. Geurts - de Veld

Algemeen
Gegevens onderneming
Secuall Services B.V.
Activiteiten onderneming
uitzendbureau
Omzetgegevens
2012 € 61.565,-2013 € 32.958,-2014 €
0,-Personeel gemiddeld aantal
-Saldo einde verslagperiode
2 uren en 5 minuten
Vijfde verslag:
€ 0,00
Verslagperiode
24 juni tot en met 4 oktober 2016
5 oktober 2016 tot en met 3 april 2017
4 april 2017 - 27 juni 2017
28 juni 2017 - 27 september 2017
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Bestede uren in verslagperiode
2 uren en 40 minuten
Vijfde verslag:
3 uren en 15 minuten
Zesde verslag:
1 uur en 55 minuten
Zevende verslag:
1 uur en 20 minuten
Bestede uren totaal
12 uren en 45 minuten
16 uren
Zesde verslag:
17 uren en 55 minuten
Zevende verslag:
19 uren en 15 minuten
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Secuall Services B.V. is DK85 Beheer B.V., van welke vennootschap
de heer J.L. Nettenbreijer enig aandeelhouder is. De heer J.L. Nettenbreijer is via Stichting
Administratiekantoor Nettenbreijer enig bestuurder van DK85 Beheer B.V. Secuall Services
B.V. wordt bestuurd door Prisafe Beheersmaatschappij B.V. Deze vennootschap wordt
bestuurd door Stichting Administratiekantoor PR109, welke stichting ook enig aandeelhouder
is van Prisafe Beheersmaatschappij B.V. De enig bestuurder van Stichting
Administratiekantoor PR109 is de heer J.L. Nettenbreijer.

1.2

Winst en verlies
2012 € 4.362,00
2013 € 1.420,00 -/2014 € 23.916,00 -/-
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Balanstotaal
2012 € 10.826,00
2013 € 12.807,00
2014 €
953,00

1.4

Lopende procedures
Ten tijde van faillietverklaring liepen er geen procedures.

1.5

Verzekeringen
$OOHORSHQGHYHU]HNHULQJHQ]LMQRI]XOOHQZRUGHQEHsLQGLJG

1.6

Huur
Er zouden geen huurovereenkomsten lopen.

1.7

Oorzaak faillissement
De toelichting bij de eigen aangifte tot faillietverklaring is vrij summier. Er wordt gesproken over
een achterstand in betalingen, welke is ontstaan doordat er onvoldoende inkomsten zijn. Uit
het gesprek dat de curator met de directie heeft gevoerd is gebleken dat Secuall Services B.V.
beveiligingspersoneel uitleende aan Secucash B.V. (voor geldtransporten e.d.). Hier is in 2013
een einde aan gekomen, waarna de inkomsten zijn opgedroogd. Vanwege forse fiscale
schulden is besloten eigen aangifte tot faillietverklaring te doen.
Vierde verslag : de curator meent dat (mede) sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur als
oorzaak van het faillissement.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Geen.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Idem.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.

2.4

Werkzaamheden
Geen.
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3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

Datum:

28-09-2017

De failliete vennootschap heeft naar zeggen van de directie geen onroerende zaken in
eigendom.
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
--

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De vennootschap zou geen inventaris hebben. De curator onderzoekt dit nog.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Een boedelbijdrage is niet aan de orde nu er geen sprake is van enige verpanding.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal rekening houden met het bodemvoorrecht van de fiscus, voor zover dat ten tijde
van faillietverklaring nog bestond.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Nadere inventarisatie.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er is geen voorraad aangetroffen.
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Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Geen.

3.15

Andere activa: Beschrijving
De failliete vennootschap zou niet beschikken over enig actief.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
De curator onderzoekt in hoeverre inderdaad geen actief beschikbaar is.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Niet van toepassing.
Tweede verslag: de curator heeft (kritische) vragen gesteld over de rekening-courantverhoudingen welke vragen tot op heden niet beantwoord zijn.
Derde verslag: de vragen die de curator heeft gesteld over de rekening-courant verhoudingen
zijn nog immer niet beantwoord. De curator beraadt zich op (rechts)maatregelen.
Vierde verslag : over de rekening-courant-verhoudingen is nog geen duidelijkheid verschaft.
Mogelijk moet daarover geprocedeerd worden.

Vijfde verslag : Secuall Services B.V. heeft vorderingen in rekening-courant van respectievelijk
€ 60.113,01 en € 11.162,-- op Prisafe Beheermaatschappij B.V. en Nettenbreijer B.V.
Zevende verslag: hetgeen eerder omtrent de intercompany-vorderingen is opgemerkt,
blijkt niet correct te zijn. Secuall Services B.V. blijkt toch geen vordering op Prisafe
Beheersmaatschappij B.V. te hebben. Deze vordering berust bij Telsec B.V., een
gelieerde (eveneens gefailleerde) B.V. Nettenbreijer B.V. (inmiddels genaamd Prihold16
B.V.) is op 8 augustus 2017 in staat van faillissement verklaard.
4.2

Opbrengst
Niet van toepassing.
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Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
Geen.
Zesde verslag:
De curator heeft inmiddels het faillissement aangevraagd van Prisafe Beheersmaatschappij
B.V. en Nettenbreijer B.V. (welke vennootschap inmiddels Prihold16 B.V. heet). Dat heeft
geleid tot (nader) overleg met de heer Nettenbreijer en zijn advocaat.
Zevende verslag:
Het overleg heeft niet tot een bevredigende uitkomst geleid. Nettenbreijer B.V.
(Prihold16 B.V.) is inmiddels failliet verklaard. Het door Secuall Services B.V. tegen
Prisafe Beheersmaatschappij B.V. ingediende faillissementsverzoek is ingetrokken.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De bank zou geen vorderingen hebben.

5.2

Leasecontracten
Er zouden geen leasecontracten lopen.

5.3

Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren beroepen op enig eigendomsvoorbehoud.

5.7

Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren op enig retentierecht beroepen.
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Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren op reclamerecht beroepen.

5.9

Werkzaamheden
Verdere inventarisatie.
Geen werkzaamheden voorzien.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet door de curator voortgezet.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
--

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
Geen.
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Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

4

Datum:

28-09-2017

In de komende periode zal de curator onderzoeken in hoeverre aan de boekhoudplicht is
voldaan.
Tweede verslag: het onderzoek naar de boekhouding is nog niet afgerond.
Derde verslag: de curator meent dat de boekhouding niet de kwaliteit heeft die daarvan
verwacht mag worden.

7.2

Depot jaarrekeningen
2011 : 28 augustus 2012
2012 : 25 juli 2013
2013 : 16 juli 2014
2014 : nog niet gedeponeerd

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De vennootschap is opgericht in 2007. Om die reden zal een eventuele vordering tot
volstorting van aandelen inmiddels zijn verjaard. De curator laat dit verder rusten.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator onderzoekt in hoeverre sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Tweede verslag: nu het administratief onderzoek nog niet is afgerond, zijn er nog geen
uitspraken over eventuele bestuurdersaansprakelijkheid te doen.
Derde verslag: nu de boekhouding ondoorzichtig is, meent de curator dat ex artikel 2:248 BW
jo. 2:10 BW sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Nu er in dit faillissement nauwelijks
concurrente crediteuren lijken te zijn, overlegt de curator met de fiscus in hoeverre een en
ander gevolgen moet hebben voor de (middellijk) bestuurder(s) en tot aansprakelijkstelling
leidt.
Vierde verslag : het overleg met de Belastingdienst is nog niet afgerond en wordt voortgezet.

Vijfde verslag : er is met de Belastingdienst gesproken, maar een en ander leidt niet tot een
gezamenlijke aanpak van de geconstateerde onregelmatigheden. Overleg met de advocaat
van de heer Nettenbreijer (en zijn vennootschappen) heeft niet tot een schikking geleid voor
wat betreft de diverse rekening-courantvorderingen en de geconstateerde
bestuurdersaansprakelijkheid. De curator overweegt nadere stappen.
Zesde verslag: van diverse aan de heer Nettenbreijer gelieerde vennootschappen is inmiddels
(in overleg met de Belastingdienst) het faillissement aangevraagd. Inmiddels loopt (nader)
overleg over de diverse vorderingen met een door de heer Nettenbreijer ingeschakelde
advocaat.
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Zevende verslag: het overleg met de heer Nettenbreijer (en zijn advocaat) heeft niet tot
een bevredigende uitkomst geleid. De curator beraadt zich nog omtrent nadere stappen
(waarbij ook de verhaalspositie van de heer Nettenbreijer een rol speelt).
7.6

Paulianeus handelen
De curator zal onderzoeken in hoeverre sprake is van paulianeuze rechtshandelingen in de
periode voorafgaand aan het faillissement. Op dit moment wijst nog niets in die richting.

7.7

Werkzaamheden
Nader onderzoek naar de administratie van de failliete vennootschap en
rechtmatigheidsaspecten.
Derde verslag: Overleg met de Belastingdienst.
Vierde verslag : voortzetting overleg met de fiscus.

Vijfde verslag : nu een schikking niet is bereikt, overlegt de curator met de rechter-commissaris
over nadere juridische stappen.
Zesde verslag : vervolgen faillissementsprocedures, tenzij alsnog een schikking tot stand
komt.
Zevende verslag : beraad omtrent onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkstelling.
Voortzetten (verhaals)onderzoek.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De curator heeft de nodige werkzaamheden verricht en zal de nodige werkzaamheden moeten
verrichten, hetgeen een boedelvordering oplevert.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 64.377,-Derde verslag: € 62.530,--

8.3

Pref. vord. van het UWV
Niet van toepassing.

8.4

Andere pref. crediteuren
Vooralsnog zijn geen preferente vorderingen ingediend.
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Aantal concurrente crediteuren
1
Vijfde verslag : 3

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 273,39
Vijfde verslag : € 71.548,40

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment valt nog niets te zeggen omtrent de verwachte wijze van afwikkeling van het
faillissement.

8.8

Werkzaamheden
Verder inventariseren van de schuldpositie.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment valt nog geen voorspelling te doen omtrent de termijn van afwikkeling van dit
faillissement. Een en ander zal afhangen van de uitkomsten van het boekhoudkundig
onderzoek.

10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op verdere beeldvorming
omtrent de oorzaak van het faillissement en het vervolgen van het boekhoudkundig
onderzoek.
Tweede verslag: het boekhoudkundig onderzoek zal worden vervolgd en met name de
rekening-courant-verhoudingen zullen daarin onder de loep worden genomen.
Derde verslag:
- incasseren rekening-courant vorderingen;
- overleg Belastingdienst in het kader van mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.
Vierde verslag : Idem.
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Vijfde verslag : mogelijk opstarten van rechtsmaatregelen tegen de heer Nettenbreijer en zijn
(talloze) B.V.'s.
Zesde verslag : vervolgen faillissementsprocedures, voeren (schikkings)onderhandelingen met
(de advocaat van) de heer Nettenbreijer.
Zevende verslag: beraad omtrent bestuurdersaansprakelijkheid, al dan niet
gecombineerd in de diverse faillissementen (thans: 7) die de curator behandelt en
waarbij de heer Nettenbreijer betrokken is.
10.3

Indiening volgend verslag
Over uiterlijk drie maanden zal het volgende verslag worden gedeponeerd. Indien er zich
relevante ontwikkelingen voordoen op eerdere termijn zal de curator mogelijk op kortere
termijn een volgend verslag indienen. De faillissementsverslagen worden ook gepubliceerd op
de website van de curator www.huijzer-advocaten.nl. Aan dit globale verslag, dat is
gebaseerd op informatie van de directie van de failliete vennootschap, kunnen geen rechten
worden ontleend.
Vijfde verslag: Over uiterlijk zes maanden zal het volgende verslag worden gedeponeerd.
Indien er zich relevante ontwikkelingen voordoen op eerdere termijn zal de curator mogelijk op
kortere termijn een volgend verslag indienen. De faillissementsverslagen worden ook
gepubliceerd op de website van de curator www.huijzer-advocaten.nl. Aan dit globale verslag,
dat is gebaseerd op informatie van de directie van de failliete vennootschap, kunnen geen
rechten worden ontleend.
Zesde verslag: Over uiterlijk drie maanden zal het volgende verslag worden gedeponeerd.
Indien er zich relevante ontwikkelingen voordoen op eerdere termijn zal de curator mogelijk op
kortere termijn een volgend verslag indienen. De faillissementsverslagen worden ook
gepubliceerd op de website van de curator www.huijzer-advocaten.nl. Aan dit globale verslag,
dat is gebaseerd op informatie van de directie van de failliete vennootschap, kunnen geen
rechten worden ontleend.

Zevende verslag: over uiterlijk drie maanden zal het volgende verslag worden
gedeponeerd. Indien er zich relevante ontwikkelingen voordoen op eerdere termijn zal
de curator mogelijk op kortere termijn een volgend verslag indienen. De
faillissementsverslagen worden ook gepubliceerd op de website van de curator
www.huijzer-advocaten.nl. Aan dit globale verslag, dat is gebaseerd op informatie van
de directie van de failliete vennootschap, kunnen geen rechten worden ontleend.
10.4

Werkzaamheden
Zie per separaat onderdeel van dit verslag.
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