
Algemeen

Gegevens onderneming

FlameQ B.V.
Ceresweg 11
8938 BG  LEEUWARDEN

Activiteiten onderneming

Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel, 
meer in het bijzonder brandwerende systemen.

Omzetgegevens

2012: € 1.641.513,-
2013: € 989.564,-
2014 tot november 2014: € 759.187,-

Personeel gemiddeld aantal

10

Saldo einde verslagperiode

€ 16.691,17

Verslagperiode

1 maart tot en met 28 mei 2015

Bestede uren in verslagperiode

22 uren en 15 minuten

Bestede uren totaal

132 uren en 25 minuten

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000000232:F001

04-11-2014

Mr. H.J. Idzenga

Curator: mr. mr. A.J.H. Geense

Insolventienummer: F.17/14/251
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Toelichting

In het hiernavolgende worden de ontwikkelingen in bovengenoemde verslagperiode 
weergegeven. Hierbij is het vorige verslag (nummer 2) als uitgangspunt genomen. 

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

FlameQ B.V. is opgericht op 5 november 2002 en heeft haar statutaire zetel te 
Leeuwarden.  FlameQ B.V. is een onderneming die zich bezig houdt met het importeren 
en exporteren van brandwerende systemen en de installatie (afsluitingen en 
doorvoeringen) daarvan. FlameQ B.V. maakt onderdeel uit van de MS Group. Enig 
aandeelhouder en bestuurder van FlameQ B.V. is MS Group B.V. eveneens gevestigd te 
Leeuwarden. De heer M.C. van der Schaaf is enig aandeelhouder en bestuurder van 
FlameQ B.V. Schematisch weergegeven ziet de holdingstructuur er als volgt uit:

 

Er bestaat grote verwevenheid tussen de failliete vennootschap, FlameQ, en de  twee 
overige aan de failliet gelieerde vennootschappen, MS Group B.V. en Firestop B.V. Deze 
verbondenheid uit zich onder meer daarin dat de bedrijfsvoering van met name de twee 
zustervennootschappen voor een groot deel op elkaar is ingericht. Daarnaast opereren 
de drie vennootschappen opereren vanuit hetzelfde (gehuurde) bedrijfspand, maken zij 
gebruik van dezelfde kantoorinventaris en softwarefaciliteiten (o.a. cloudcomputing). 
Daarnaast loopt de administratie van de drie vennootschappen ook door elkaar, is er 
sprake van een gedeeld klantenbestand, gedeelde contracten e.d. Ook is er sprake van 
een paraplufinanciering, met de daaraan verbonden gebruikelijke zekerheden. 

1.2 Winst en verlies

2012 : €     85.337,-
2013 : -/-  €  562.851,- (op basis van kolommenbalans 2013)
2013 : -/-  € 311.129,- (op basis van kolommenbalans tot november 2014)

1.3 Balanstotaal

2012 : € 866.899,-
2013 : € 970.830,- (op basis van kolommenbalans 2013)
2014 : € 837.397,- (op basis van kolommenbalans tot november 2014)
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1.4 Lopende procedures

Ten tijde van het faillissement was er reeds een procedure aanhangig bij de Rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Dit betreft een incassoprocedure waarbij FlameQ 
B.V. de gedaagde partij is. De procedure stond op 18 november 2014 voor vonnis. De 
curator heeft hierover contact gehad met de behandelend advocaat van FlameQ en is 
nog in afwachting van de stukken.  

Vanwege het faillissement van FlameQ is de lopende procedure bij de Rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Leeuwarden geschorst. 

1.5 Verzekeringen

Uit de eerste inventarisatie is gebleken dat het merendeel van de lopende verzekeringen 
liepen/lopen via het kantoor Weitenberg Assurantiën B.V. Het betreffen diverse 
voertuigenverzekeringen,  bedrijfsschadeverzekeringen en een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Er is sprake van premieachterstanden. De 
polissen worden geroyeerd per faillissementsdatum Onderzocht wordt nog in hoeverre 
er recht is op premierestitutie. Gelet op de premieachterstanden is de verwachting dat 
hiervan geen sprake zal zijn. 

Er is geen recht op premierestitutie.

1.6 Huur

Het bedrijfspand aan de Ceresweg 11 te Leeuwarden wordt gehuurd door MS Group 
B.V. De huur werd doorbelast aan FlameQ en haar zustervennootschap Firestop B.V., 
die in hetzelfde bedrijfspand is gevestigd. Een schriftelijke huurovereenkomst met MS 
Group B.V. lijkt er niet te zijn. De curator dient een en ander nog nader te 
inventariseren.  
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1.7 Oorzaak faillissement

Door de directie wordt opgegeven dat er financiële problemen zijn ontstaan  ten 
gevolge van het overschrijden van budgetten op projecten door (externe) vertragende 
omstandigheden in de uitvoering van deze projecten en het onvoldoende kunnen 
anticiperen op deze kostenverhogende omstandigheden.   

Daarnaast is er een procedure gevoerd met een leverancier over betaling van  door deze 
leverancier aan FlameQ (vermeend) geleverde zaken. Volgens de directie van FlameQ 
waren de betreffende zaken nimmer geleverd en ook niet ingezet op projecten. De 
directie vermoedt echter dat de levering wel heeft plaatsgevonden, maar dat de 
betreffende zaken door voormalige werknemers van FlameQ zijn ontvreemd. De 
procedure met deze leverancier is uiteindelijk geschikt voor een bedrag van € 58.000,-.

FlameQ werd in 2013 geleid door een  drietal kernpersonen, bestaande uit  een 
divisiemanager, projectleider en een calculator. Deze werknemers leidden de 
onderneming operationeel. In oktober 2013 hebben deze werknemers FlameQ verlaten 
en zijn zij een nieuw bedrijf gestart. Volgens de directie ligt hierin de belangrijkste 
oorzaak voor de financiële problemen van FlameQ. Omdat de betreffende (voormalige) 
werknemers projecten, offertes, alsmede het unieke logboeksysteem hadden 
‘meegenomen’, diende de directie diverse maatregelen te treffen om de continuïteit van 
de onderneming niet in gevaar te brengen, waaronder het aantrekken van aanvullend 
werkkapitaal.  Aan het einde van het eerste kwartaal in 2014 bleek de directie dat de 
betreffende werknemers op diverse offertes van FlameQ en haar zustervennootschap 
Firestop B.V. uitgebreid werd geacquireerd. FlameQ moest hierdoor scherper 
inschrijven op diverse projecten, wat tot gevolg had dat de marges steeds verder onder 
druk kwamen te staan. Andere negatieve gevolgen van het vertrek van de drie 
werknemers waren, volgens de directie, dat de achtergebleven projecten achteraf 
bezien niet goed waren gecalculeerd, de omzet door de concurrentie daalde en door het 
tekort aan kwaliteit binnen FlameQ  (extra) inleenkrachten aangetrokken dienden te 
worden, hetgeen leidde tot extra kosten. 

De directie gaf voorts aan dat de opkomst van kleinere concurrerende bedrijven en 
ZZP’ers, die tegen lagere tarieven kunnen werken, tot een enorme teruggang in de 
orderportefeuille heeft geleid. De huidige marktomstandigheden maken dat er nagenoeg 
geen marges meer gehaald kunnen worden en FlameQ kon dan ook niet meer 
meekomen in de huidige aangeboden prijzen, waardoor de orderportefeuille was 
opgedroogd. 

Volgens de directie is FlameQ vooral de schadelijke effecten van het vertrek van de drie 
werknemers in oktober 2013  niet meer te boven gekomen en door de bouwvakvakantie 
2014 en de daarbij behorende dip in liquiditeiten, omdat in deze periode geen omzet 
werd gegeneerd, werd de neergaande financiële situatie van FlameQ verder versneld.  
De directie heeft daarom besloten om het faillissement aan te vragen. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er in totaal tien werknemers in 
dienst van FlameQ B.V. 
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Een jaar voor het faillissement waren er circa dertien werknemers in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Op 5 november 2014 is het personeel mondeling en schriftelijk het ontslag aangezegd. 
Tijdens deze bijeenkomst heeft de curator de werknemers geïnformeerd over de 
gevolgen die het faillissement voor de werknemers heeft. Een vertegenwoordiger van 
het UWV, de heer H. Veldstra, die eveneens bij de bijeenkomst op 5 november 2014 
aanwezig was, heeft de werknemers geïnformeerd over hun rechten en plichten jegens 
het UWV, waarbij tevens de betreffende formulieren zijn ingevuld voor het in gang 
zetten van de Loongarantieregeling. 

2.4 Werkzaamheden

- verzamelen personeelsgegevens;
- contact UWV
- aanvragen toestemming Rechter-commissaris ontslag;
- opstellen ontslagbrieven voor werknemers;
- bijeenkomst UWV;
- divers mailverkeer met werknemers.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

FlameQ B.V. is niet in het bezit van onroerende zaken.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen van de failliete vennootschap bestaan uit een beperkte 
bedrijfsinventaris, zijnde kantoorinventaris en rollend materieel (tweetal 
aanhangwagens).
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3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris : € 500,-. De opbrengst voor het rollend materieel en de voorraad 
bedraagt in totaal € 2.500,- (zie ook 3.11 en 3.12). 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

De bedrijfsmiddelen zijn verpand aan de ABN AMRO Bank. De bank heeft de curator 
verzocht om tot verkoop van de bedrijfsmiddelen over te gaan. De bedrijfsmiddelen zijn 
inmiddels onderhands verkocht.   Met de bank is een boedelbijdrage van 20% 
overeengekomen ten aanzien van de verkochte voorraad en het rollend materieel.  Ten 
aanzien van de kantoorinventaris is geen boedelbijdrage overeengekomen. Dit in 
verband met het bodemvoorrecht van de Belastingdienst (zie 3.9).

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Op een gedeelte van de bedrijfsmiddelen, te weten de kantoorinventaris, rust het 
bodemvoorrecht van de fiscus. Ten aanzien daarvan geldt dat de opbrengst toekomt 
aan de boedel van de failliet vennootschap, gelet op het bodemvoorrecht van de 
Belastingdienst. Ten aanzien van de bodemzaken geldt dat de curator dienaangaande 
de belangen van de Belastingdienst behartigt, zodat de opbrengst van de bodemzaken 
van € 500,- toekomt aan de boedel van de failliete vennootschap. Dit bedrag is reeds 
gestort op de faillissementsrekening. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

- overleg ABN AMRO Bank;
- overleg failliet;
- bezichtiging bedrijf en bedrijfspand.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De beperkte voorraad bestaat uit een aantal emmers verf/kit een paar brandwerende 
boxen, brandmanchetten en klein restmateriaal.   Op verzoek van de curator is het 
onderhanden werk geïnventariseerd. De directie heeft de curator een overzicht 
verschaft van het onderhanden werk. Omtrent de voortzetting van werken zie 6.1.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

De verkoopopbrengst van de voorraad en het rollend materieel (zie 3.7) bedraagt € 
2.500,-.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
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Op de voorraad rust een pandrecht van de ABN AMRO Bank. De bank heeft de curator 
tevens verzocht om tot verkoop van de voorraad over te gaan. De voorraad is tezamen 
met de bedrijfsmiddelen (zie 3.8) inmiddels onderhands verkocht.   Met de bank is een 
boedelbijdrage van 20% overeengekomen ten aanzien van de verkochte voorraad en het 
rollend materieel.  De opbrengst van de voorraad en het rollend materieel van € 2.500,- 
is reeds gestort op de faillissementsrekening. Met de bank dient nog te worden 
afgerekend. 

Ter zake de voorraad en het rollend materieel komt een bedrag van  € 500,- toe aan de 
boedel. Het resterende bedrag van € 2.000,- komt toe aan de bank. De komende 
verslagperiode wordt met de bank afgerekend.  

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

- overleg ABN AMRO Bank;
- overleg failliet;
- overleg Rechter-commissaris;
- bezichtiging bedrijf en bedrijfspand;
-  inventariseren onderhanden werk.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De immateriële activa bestaan uit de handelsnamen, domeinnamen, inhoud website, 
telefoonnummers van FlameQ B.V., het onderhanden werk, klant- en relatiebestanden, 
de gehele (elektronische en fysieke) administratie en verdere bedrijfsgegevens, 
alsmede alle overige immateriële activa en know how en alle overige rechten die 
verband houden met de uitoefening van de onderneming van FlameQ B.V.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De immateriële activa zijn verkocht aan de doorstarter, Firestop B.V. (zie 6.4) voor een 
bedrag van € 12.000,-. De opbrengst komt geheel toe aan de boedel en is reeds gestort 
op de faillissementsrekening.   

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

- overleg failliet;
- overleg met gegadigden;
- overleg Rechter-commissaris
- inventariseren immateriële activa.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De omvang van de debiteurenportefeuille ten tijde van het faillissement bedroeg circa € 
563.800,-.  

4.2 Opbrengst

N.v.t.
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4.3 Boedelbijdrage

De debiteuren zijn verpand aan de ABN AMRO Bank. De bank heeft de curator 
aanvankelijk verzocht om de verpande debiteurenvorderingen te incasseren, tegen een 
boedelbijdrage conform de separatistenregeling. Nadien zijn de curator, de bank en de 
doorstarter, Firestop B.V.  overeengekomen dat laatstgenoemde de incasso van de 
verpande debiteurenvorderingen, ten behoeve van de bank ter hand zal nemen. De 
curator zal de doorstarter daarin, daar waar nodig, ondersteunen, met name daar waar 
het betreft de aanspraken van de fiscus in het kader van de Wet Keten 
Aansprakelijkheid en de voorwaarden waaronder er bevrijdend kan worden betaald. Met 
Firestop B.V. is overeengekomen dat de curator voor zijn (beperkte)  bemoeienissen in 
het kader van de debiteurenincasso van Firestop B.V. een vergoeding zal ontvangen 
van € 2.500,-.

Uit een eerste inventarisatie is de curator gebleken dat er mogelijk een aantal 
debiteuren zijn die een verpandingsverbod hanteren in hun algemene voorwaarden, 
zodat ten aanzien van deze debiteuren mogelijk geen rechtsgeldige verpanding aan de 
bank heeft plaatsgevonden. Hiernaar wordt door de curator nog nader onderzoek 
ingesteld. De debiteuren zullen inzake het voorgaande nog door de curator worden 
aangeschreven. 

De curator heeft overleg gevoerd met de doorstarter en de fiscus over een door de 
fiscus af te geven vrijwaringsverklaring. De fiscus is haar vorderingen op de failliet aan 
het onderzoeken en de verwachting is dat de curator op relatief korte termijn nader 
bericht van de fiscus zal ontvangen omtrent de aanspraken van de fiscus in het kader 
van de Wet Keten Aansprakelijkheid en de voorwaarden waaronder de debiteuren 
bevrijdend kunnen betalen. 

De afgelopen verslagperiode heeft de curator regelmatig overleg gevoerd met de fiscus 
en de doorstarter over de door de fiscus af te geven vrijwaringsverklaring.  Het 
onderzoek van de fiscus naar haar (mogelijke) aanspraken in het kader van de WKA is 
nog niet afgerond. De fiscus heeft de curator bericht, lopende dit onderzoek,  geen 
vrijwaringsverklaring af te zullen geven. De curator zal met de doorstarter nader overleg 
hebben over de (betaling van de) vergoeding die eerder is overeengekomen voor de 
bemoeienissen van de curator in het kader van de debiteurenincasso en het door de 
curator gevoerde overleg met de fiscus.  

4.4 Werkzaamheden

- onderzoek debiteuren;
- overleg failliet;
- overleg ABN AMRO Bank;
- aanschrijven debiteuren;
-       overleg fiscus en doorstarter.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De ABN AMRO Bank heeft uit hoofde van een aan FlameQ verleend (concern)krediet, 
per datum faillissement, een vordering ingediend van 
€ 50.972,72. 
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5.2 Leasecontracten

Het wagenpark van de failliet betreft grotendeels geleasete vervoersmiddelen. Die zijn 
geleased bij verschillende leasemaatschappijen. De auto’s waren separaat verzekerd 
(zie 1.5) De meeste leaseovereenkomsten zijn inmiddels beëindigd en de betreffende 
voertuigen zijn ofwel door de betreffende leasemaatschappijen opgehaald, dan wel zijn 
de leasecontracten overgenomen/voortgezet door Firestop B.V.
Gebleken is dat een drietal geleasede auto’s bij een tweetal garages staat. De 
garagehouders weigeren de bussen af te geven aan de eigenaren (tweetal 
leasemaatschappijen) en hebben daarbij (impliciet) een beroep op retentierecht gedaan. 
De curator heeft over deze situatie overleg gehad met de bestuurder van de failliet. 
Inmiddels heeft één van de leasemaatschappijen de curator laten weten een regeling te 
hebben getroffen met de betreffende garagehouder. Op korte termijn zal er nader 
overleg plaatsvinden tussen de curator, de andere leasemaatschappij en de andere 
garagehouder om tot een oplossing te komen. Zie ook 5.8.   

De curator heeft overleg gevoerd met de failliet en de betreffende leasemaatschappij 
over een tweetal bedrijfswagens die een van de crediteuren weigert af te geven aan de 
leasemaatschappij. Aanvankelijk zou de leasemaatschappij proberen met de 
betreffende crediteur tot een regeling te komen. Dit is echter niet gelukt en de 
leasemaatschappij heeft de curator verzocht in overleg te treden met de betreffende 
crediteur om tot een oplossing te komen. Zie ook 5.8. 

5.3 Beschrijving zekerheden

De Friesland Bank heeft de volgende zekerheden:
a. verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden;
b. verpanding bedrijfsinventaris;
c. verpanding vorderingen;
d. hoofdelijke aansprakelijkheid van VDS Fireprotection B.V., Firestop B.V., MS Group 
en de heer M.C. van der Schaaf;

5.4 Separatistenpositie

De ABN AMRO Bank is separatist.

5.5 Boedelbijdragen

Zoals al eerder beschreven, heeft de ABN AMRO Bank een pandrecht op de 
bedrijfsmiddelen, voorraad en de debiteuren. Voor de bedrijfsmiddelen (niet-
bodemzaken) en de voorraad is met de bank een boedelbijdrage van 20% 
overeengekomen (zie 3.8 en 3.13). Ten aanzien van de debiteuren is met de bank geen 
boedelbijdrage overeengekomen, nu de curator de debiteurenincasso niet ter hand sla 
nemen. De curator zal voor zijn bemoeienissen met de debiteurenincasso een 
vergoeding ontvangen van Firestop B.V. (zie 4.3). 

5.6 Eigendomsvoorbehoud
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Tot nu toe heeft een drietal crediteuren een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. 
De curator heeft deze crediteuren bericht dat er sprake is van een afkoelingsperiode 
van twee maanden en dat nader onderzoek verricht zal worden naar de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Daarbij heeft de curator ook aangegeven dat 
voor het merendeel van de crediteuren geldt dat de door hen onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken reeds zijn verbruikt/verwerkt, waardoor het 
recht op eigendomsvoorbehoud is vervallen. De curator zal de betreffende crediteuren 
daarover op korte termijn nog nader informeren. 

De crediteuren die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud zijn door 
de curator geïnformeerd.  Alle op dit moment bij de curator bekende 
eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld. 

5.7 Retentierechten

Niet bekend.

Een tweetal crediteuren heeft een beroep gedaan op retentierecht ten aanzien van een 
drietal leaseauto’s. Ter zake van een van deze beroepen heeft de leasemaatschappij 
afspraken gemaakt over betaling van de openstaande facturen, waarna de betreffende 
auto zal worden afgegeven aan de leasemaatschappij. Verdere bemoeienis van de 
curator in deze is niet meer nodig. De crediteurenlijst zal te zijner tijd door de curator op 
dit punt worden gecorrigeerd. Voor wat betreft de tweede crediteur die zich heeft 
beroepen op retentierecht, dient de curator nog nader onderzoek te verrichten, waarna 
met de betrokken partijen naar een oplossing zal worden gezocht. Zie ook 5.2

Het is de betreffende leasemaatschappij niet gelukt om met de crediteur die zich jegens 
haar heeft beroepen op een retentierecht ter zake een  tweetal bedrijfswagens tot een 
minnelijke oplossing te komen. De leasemaatschappij heeft de curator inmiddels 
verzocht in overleg te treden met de betreffende crediteur om te proberen alsnog tot 
een oplossing te komen. De curator heeft over deze kwestie inmiddels ook overleg 
gehad met de failliet en de op deze zaak betrekking hebbende stukken ontvangen. De 
curator zal op korte termijn in overleg treden met de betreffende crediteur om te 
proberen met deze in der minne een oplossing te bereiken. Zie ook 5.2. 

5.8 Reclamerechten

Niet bekend.

5.9 Werkzaamheden

- onderzoeken en inventariseren van eigendomsvoorbehouden;
- contact crediteuren;
- (nader) onderzoek zekerheden en overleg bank;
- contact leasemaatschappijen.
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Onderzocht is of er werkzaamheden konden worden voortgezet. Daartoe is met de 
directie het onderhanden werk doorgenomen. Daaruit bleek dat er mogelijk een aantal 
losse, ad hoc opdrachten uitgevoerd zouden kunnen worden. Uiteindelijk is het niet 
goed gelukt om de werken goed voort te zetten.  Het onderhanden werk bleek minder 
urgent, dan wel was dit reeds door de opdrachtgever uitbesteed aan een andere 
onderneming. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

- inventariseren onderhanden werk;
- overleg failliet;
- contact werknemers.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Kort na het faillissement hebben zich bij de curator drie partijen gemeld, Firestop B.V. 
en twee bedrijven uit de branche, die aanvankelijk interesse hebben getoond in een 
mogelijke doorstart. Mede vanwege de grote verwevenheid tussen FlameQ en de 
overige aan haar gelieerde  vennootschappen MS Group B.V. en Firestop B.V.  is het 
niet gelukt om met de twee externe partijen tot nadere afspraken te komen in het kader 
van een doorstart. De curator heeft uiteindelijk wel afspraken kunnen maken met 
Firestop B.V. over een doorstart en de onderneming van de failliet is op 24 november 
2014 overgenomen door Firestop B.V. De bedrijfsactiviteiten van Firestop B.V. sluiten 
goed aan bij die van FlameQ en de activiteiten van de doorstarter zullen (vooralsnog) 
vanuit het (gezamenlijke) bedrijfspand te Leeuwarden worden voortgezet. Firestop B.V. 
is voornemens om aan 3 à 4 werknemers van FlameQ een nieuw contract aan te bieden. 
De onderneming , dat wil zeggen de materiële activa en immateriële activa, is gekocht 
voor een bedrag van in totaal € 15.000,-, waarvan € 1.500,- toevalt aan de bank op basis 
van haar zekerheden. Zie ook 3.7, 3.8, 3.12 en 3.13.

Firestop B.V. heeft vijf werknemers van de failliet in dienst genomen.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie 6.4.

6.6 Doorstart: Opbrengst

€ 15.000,-, waarvan € 13.500,- toekomt aan de boedel. Zie 6.4.
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6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Zie 3.7., 3.8, 3.12 en 3.13.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

 - onderhandelingen;
- overleg Rechter-commissaris;
- opstellen activaovereenkomst.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie inmiddels deels tot zijn beschikking. Een deel van de 
administratie is opgeslagen in een cloudsysteem, waartoe de curator nog geen toegang 
heeft. Met de provider zullen hierover op korte termijn afspraken worden gemaakt, zodat 
de curator alsnog de beschikking zal krijgen over de administratie die in het 
cloudsysteem is opgeslagen. Naar de administratie zal derhalve nog nader onderzoek 
worden verricht. 

De curator heeft inmiddels toegang verkregen tot het cloudsysteem, waarmee een deel 
van de digitale administratie voor de curator is ontsloten. Voor een ander deel  van de 
administratie dient nog toegang te worden verkregen. De failliet dient de curator 
daartoe nog de benodigde gebruikersgegevens en wachtwoorden te verstrekken. Na 
verkrijging van deze gegevens, zal het onderzoek naar de administratie worden 
voortgezet.  

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening van 2012, welke is 
gedeponeerd op 4 februari 2014. Dit had op uiterlijk 31 januari 2014 gemoeten. 

De jaarrekening 2013 was nog niet opgemaakt. Wel beschikt de curator over 
kolommenbalansen ter zake het boekjaar 2013, alsmede het boekjaar 2014.

De curator zal het niet tijdig deponeren van de jaarrekening 2012 en de mogelijke 
consequenties daarvan voor de bestuurder van de failliet meenemen in zijn onderzoek 
naar onbehoorlijk bestuur. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De goedkeuringsverklaring van de accountant is niet verplicht.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Aan de stortingsplicht lijkt te zijn voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

Naar onbehoorlijk bestuur moet nog nader onderzoek worden gedaan.

In het kader van het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur, vraagt de te late deponering 
van de jaarrekening 2012 aandacht. De curator zal nog onderzoeken in hoeverre dit 
consequenties moet hebben in het kader van eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. 
Daarbij zal aan de uitkomst van het onderzoek naar de door de failliet gevoerde 
administratie eveneens betekenis worden toegekend. 

7.6 Paulianeus handelen

Naar paulianeus handelen moet nog nader onderzoek worden gedaan.

7.7 Werkzaamheden

- inzage en onderzoek administratie;
- onderzoek jaarrekeningen;
-  onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Boedelvorderingen zijn nog niet bekend.

Het UWV heeft inmiddels een boedelvordering ingediend van € 57.483, 26.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering curator: € 154,-.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Loonheffingen: € 67.612,-
Vennootschapsbelasting: € 23.282,-
Motorrijtuigenbelasting: € 4.667,-. Inmiddels: € 5.168,-.

8.3 Pref. vord. van het UWV

De preferente vordering van het UWV bedraagt in totaal € 57.244, 11.

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren

88.
90.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 398.180,66 (incl. vordering van de ABN AMRO Bank van € 50.972,72).

€ 402.580,75.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement is in dit stadium nog niets te zeggen.

8.8 Werkzaamheden

- correspondentie crediteuren

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Zie 1.4.

9.2 Aard procedures

Zie 1.4.

9.3 Stand procedures

Zie 1.4.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement is over de termijn van afwikkeling nog niets te 
zeggen.
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10.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode dienen er nog vele werkzaamheden te worden verricht in 
het kader van de doorstart, het onderzoek naar de administratie, het onderzoek naar 
paulianeuze handelingen, alsmede het onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op de 
(gebruikelijke) onderzoeken naar de administratie, paulianeuze handelingen en 
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag, zijnde het derde kwartaalverslag, dat ziet op de periode 29 mei 
2015 tot en met 28 augustus 2015 zal binnen twee weken na 28 augustus 2015 worden 
ingediend.

10.4 Werkzaamheden

- opstellen verslag
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