
Algemeen

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming  :  Peterson Associates B.V.
Faillissementsnummer  :  F.15/16/422
Datum uitspraak   :  22 november 2016
Curator    :  Mr. D.  Winters
Rechter-Commissaris   :  Mr. M. Wouters
Faillissementsrekening  :  22.33.97.482

Activiteiten onderneming

Uitzendbureaus, Arbeidsbemiddeling en Organisatie adviesbureau.

Omzetgegevens

Onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

Onbekend.

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslagperiode

22-11-2016 t/m 20-12-2016

21-12-2016 t/m 03-04-2017

04-04-2017 t/m 07-08-2017

Bestede uren in verslagperiode

33,20 uur

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000009418:F001

22-11-2016

mr. M. Wouters

Curator: mr. D. Winters

Insolventienummer: F.15/16/422
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73,10 uur

28,80 uur

Bestede uren totaal

33,20 uur

113,90 uur

142,70 uur 

Toelichting

Gefailleerde onderneming was gevestigd te (1118 CX) Schiphol aan de Evert van de 
Beekstraat 310. De ruimte bevindt zich in een kantoorverzamelgebouw. De inboedel zou van 
het kantoorverzamelgebouw worden gehuurd. De bestuurder heeft voor het faillissement de 
huur hebben opgezegd en de kantoorruimte verlaten.

Het faillissement is aangevraagd op verzoek van een voormalig personeelslid. De 
onderneming richtte zich op recruitment van salespersoneel. 

Er heeft overleg met de bestuurder plaatsgevonden. Deze deelde mee dat er vanuit de 
onderneming sinds oktober jl. geen activiteiten meer zijn ontplooid. 

De administratie is bij de bestuurder opgevraagd maar die heeft deze tot op heden niet 
aangeleverd. Er heeft ook geen deponering van de jaarrekeningen plaatsgevonden en de 
bestuurder kon in het gesprek ook geen mededelingen doen over de vermogenspositie van de 
gefailleerde onderneming. 

Het faillissement is door een personeelslid aangevraagd.

2e verslag
De afgelopen periode is er een beperkte administratie door de bestuurder aangeleverd. Deze 
is ingenomen en beoordeeld. 

Verder heeft de bestuurder op verzoek van de curator een toelichting gegeven over de 
incomplete administratie, het niet deponeren van de jaarrekening en de oorzaak van het 
faillissement. Deze verklaring van de bestuurder is aanleiding voor de curator om nader 
onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement en de kwaliteit van het bestuur.

Het onderzoek naar  de oorzaak van het faillissement, de financiële administratie en de 
kwaliteit van het bestuur is gaande en wordt voortgezet.
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht d.d. 26 augustus 2013.

Het gestorte en geplaatste kapitaal bedraagt € 100,-.

De vennootschap is opgericht door de heer Robert Henri Jules Peterson. Tot 6 december 
2013 was hij de enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap.

Sinds 6 december 2013 is de besloten vennootschap Peterson Group Holding B.V. bestuurder 
en enig aandeelhouder van de vennootschap. De heer Robert Henri Jules Peterson is enig 
aandeelhouder en bestuurder van deze vennootschap.

De heer Robert Henri Jules Peterson is aldus de feitelijk bestuurder van gefailleerde.

1.2 Winst en verlies

Er is geen administratie waaruit te bepalen is wat de winst/verlies is geweest van de 
onderneming. 

1.3 Balanstotaal

Verwezen wordt naar hetgeen onder punt 1.2 is gesteld.

1.4 Lopende procedures

In onderzoek.

1.5 Verzekeringen

In onderzoek.

1.6 Huur

De huur van de bedrijfsruimte in het kantoorverzamelgebouw te Schiphol zou door de 
bestuurder zijn opgezegd. Onderliggende stukken zijn nog niet door de bestuurder 
aangeleverd.

2e verslag
Er is overleg geweest met de verhuurder van de bedrijfsruimte die gefailleerde huurde in het 
kantoorverzamelgebouw te Schiphol. De verhuurder meldde telefonisch dat de huur voor het 
faillissement is opgezegd door de bestuurder van gefailleerde.

1.7 Oorzaak faillissement

In onderzoek.
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2e verslag
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement wordt de komende periode voorgezet.

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement wordt voortgezet. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens de bestuurder was er ten tijde van het faillissement geen personeel meer in dienst. 
Het personeel zou zijn ontslagen of zelf ontslag hebben genomen. Dit zal de komende 
verslagperiode nader worden onderzocht.

2e verslag
Tot op heden heeft zich geen personeel gemeld.

Zekerheidshalve heeft de curator de gegevens van het personeel aan het UWV 
doorgegeven.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In onderzoek.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De bestuurder heeft meegedeeld dat al het personeel voor het faillissement is ontslagen of zelf 
ontslag heeft genomen. Dit zal de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

2e verslag
Tot op heden heeft zich geen personeel gemeld.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is tot op heden geen actief in het faillissement aangetroffen. Hiernaar zal een nader 
onderzoek worden ingesteld.

2e verslag
Het onderzoek naar de activa wordt komende verslagperiode voortgezet.

Er is door de curator geen activa aangetroffen. Kennelijk huurde gefailleerde de activa 
van de verhuurder van de bedrijfsruimte (een bedrijfsverzamelgebouw).
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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

Niet van toepassing.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

Er is tot op heden geen actief in het faillissement aangetroffen. Hiernaar zal een nader 
onderzoek worden ingesteld.

Pagina 5 van 11

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

07-08-2017Datum:Nummer: 3



2e verslag
Het onderzoek hiernaar wordt de komende verslagperiode voorgezet.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

In onderzoek.

2e verslag
De bestuurder heeft de afgelopen verslagperiode een debiteurenlijst aangeleverd. Deze 
debiteuren zijn aangeschreven, maar dit heeft nog niet tot enige betaling geleid. Tot op heden 
betwisten alle de door de bestuurder opgegeven debiteuren enig bedrag aan gefailleerde 
verschuldigd te zijn.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

2e verslag
Zie onder 4.1.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er zijn geen kredietovereenkomsten met banken aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.
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5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Er is tot op heden één lopende bankrekening aangetroffen bij de ABN AMRO bank. De 
bankafschriften zijn opgevraagd.

De bankafschriften zijn ontvangen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De onderneming was ten tijde van de uitspraak van het faillissement zeer waarschijnlijk reeds 
gestaakt. Er was derhalve geen aanleiding om de activiteiten door te starten of voort te zetten. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er zijn geen bedrijfsactiviteiten aangetroffen die voor een doorstart in aanmerking komen. 
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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

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het is niet bekend of gefailleerde een administratie heeft gevoerd die voldoet aan de eisen van 
de wet. De curator heeft de bestuurder meerdere keren verzocht de administratie aan te 
leveren maar dit is tot op heden nog niet gebeurd. Het onderzoek wordt voortgezet.

Er is door de bestuurder administratie aangeleverd.
Deze administratie zal de komende verslagperiode door de curator worden onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn sinds de oprichting geen jaarrekeningen gedeponeerd. De curator zal onderzoek doen 
naar het niet deponeren van de jaarrekeningen.

Het onderzoek wordt voortgezet.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er zal een onderzoek in worden gesteld worden naar de kwaliteit van het bestuur.

2e verslag 
Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt voorgezet.
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7.6 Paulianeus handelen

Er zal onderzocht worden in hoeverre er paulianeuze handelingen zijn gepleegd. 

2e verslag
Het onderzoek naar mogelijke paulianeuze handelingen wordt voorgezet. 

De komende verslagperiode zal het onderzoek van de boekhouding op paulianeuze 
rechtshandelingen worden voortgezet.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft meerdere vorderingen ingediend wegens niet betaalde omzetbelasting en 
loonheffing. De totale fiscale vordering bedraagt  €150.653,98.

2e verslag
De totale fiscale vordering bedraagt  € 169.559,98.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Er is geen preferente vordering van het UWV.

2e verslag
Er hebben zich volgens het UWV wel personeel gemeld inzake achterstallig loon.

Er zijn door het UWV preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van           
       € 21.316,28.

8.4 Andere pref. crediteuren

Niet van toepassing.

2e verslag
Er hebben zich tot op heden nog geen personeel gemeld met een loonvordering. Mogelijk 
melden zij zich de komende verslagperiode.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden heeft zich één concurrente crediteuren gemeld
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2e verslag
Tot op heden hebben zich vier concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraag € 1.832,50.

2e verslag
Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraag € 17.237,52.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

 

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

Er zijn door of tegen de boedel geen gerechtelijke procedures gestart.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet te bepalen binnen welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd:

- onderzoek naar oorzaak van het faillissement;
- onderzoek naar de kwaliteit van de administratie;
- onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze betalingen;
- onderzoek naar de bedrijfsmiddelen van de onderneming.
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2e verslag
De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd:

- onderzoek naar oorzaak van het faillissement wordt voorgezet;
- onderzoek naar de kwaliteit van de administratie wordt voorgezet;
- onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt voorgezet;
- onderzoek naar paulianeuze betalingen wordt voorgezet;
- onderzoek naar de bedrijfsmiddelen van de onderneming wordt voorgezet.

-  de debiteurenportefeuille zal nader worden onderzocht;
-  de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal worden 
    voortgezet
-  het onderzoek naar paulianeuze betalingen wordt voorgezet.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

 

 

10.4 Werkzaamheden
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