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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Evolution Communication Partners Uitgeest B.V. 03-08-2018 
 5

Installatiebedrijf 03-08-2018 
 5

Installatie van kabels en kabelbenodigdheden, ingenieurswerkzaamheden en 
overig technisch ontwerp en advies.

03-08-2018 
 5

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 306.480,00

2014 € 167.957,00

2015 € 165.862,00

Verslagnummer 7
Datum verslag 13-09-2019
Insolventienummer F.15/17/17
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000010352:F001
Datum uitspraak 10-01-2017

R-C mr. K. van Dijk
Curator mr S.P.B. van Leeuwen

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=ebe6d57d-4cd7-e611-80da-005056805a75
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=40815f7e-c102-e911-80ce-0050568031ed


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

3 03-08-2018 
 5

€ 36.362,62 03-08-2018 
 5

€ 36.326,62 13-09-2019
 7

van 
22-3-2018

t/m 
3-8-2018

03-08-2018 
 5

van 
3-8-2018

t/m 
26-2-2019

26-02-2019 
 6

van 
29-4-2019

t/m 
12-9-2019

13-09-2019
 7

Verslagperiode Bestede uren

5 7 uur 6 min

6 10 uur 21 min

7 10 uur 54 min

totaal 28 uur 21 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Bestede uren totaal: 107,55 uur 03-08-2018 
 5

Bestede uren totaal: 118,30 uur. 26-02-2019 
 6

Bestede uren totaal: 128,80

De huidige curator is door de Rechtbank Noord-Holland aangesteld bij 
beschikking van 29 april 2019. De beschikbare informatie is geïnventariseerd 
en verwerkt in dit verslag. De stand van zaken ten aanzien van de vordering 
op een debiteur is nader beoordeeld en deze wordt niet inbaar geacht. De 
overige werkzaamheden zijn verricht en de curator gaat tot afw ikkeling van 
het faillissement over.

13-09-2019
 7

1. Inventarisatie

De directie werd (middellijk) gevoerd door de heer P. Hoeksema. 03-08-2018 
 5

Nog niet bekend. 03-08-2018 
 5

Niet van toepassing. 26-02-2019 
 6

De curator is op de hoogte gesteld van het bestaan van een aantal 
verzekeringen. Hij gaat er vanuit dat het hierbij om de gebruikelijke 
verzekeringen gaat, waaronder een bedrijfsverzekering en een 
inboedelverzekering. De curator zal dit - indien noodzakelijk - in de volgende 
verslagperiode onderzoeken. Hij zal echter niet zelf overgaan tot opzegging 
van de verzekeringen nu er bij onrechtmatige opzegging door de curator ten 
laste van de boedel schulden kunnen ontstaan.

03-08-2018 
 5



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De huurovereenkomst is opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden. 
Deze huurovereenkomst stond op naam van de Holding. Het bedrijfspand is 
inmiddels bezemschoon opgeleverd.

03-08-2018 
 5

Er zijn geen werkzaamheden meer te verwachten. 26-02-2019 
 6

Door de crisis in de bouw liepen de opdrachten terug. De bestuurder van failliet 
heeft
geprobeerd om de onderneming te herstructureren om deze zo weer 
w instgevend te maken; helaas had dit niet het gewenste effect. De curator zal 
nog een zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

03-08-2018 
 5

Er is niet gebleken van een andere oorzaak van het faillissement dan 
hetgeen door het bestuur is verklaard. Het onderzoek is afgerond.

13-09-2019
 7

2. Personeel

Personeelsleden 
3

03-08-2018 
 5

Personeelsleden 
6

03-08-2018 
 5

Datum Aantal Toelichting

26-4-2019

totaal 0

De werknemers hebben zich bij het UWV gemeld en er heeft een collectieve 
intake op het kantoor van de curator plaatsgevonden. De curator heeft in 
overleg met de bestuurder van failliet het werkgeversformulier overname 
loonbetaling ingediend. Overigens geen werkzaamheden meer.

03-08-2018 
 5



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3. Activa

Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom. 03-08-2018 
 5

Geen. 03-08-2018 
 5

In het bedrijfspand te Heemskerk is een inventaris aangetroffen welke 
eigendom is van failliet. Daarnaast is een aantal (opberg)stellingen 
aangetroffen, gereedschap, en in de kantoorruimte
een standaard kantoorinrichting met bureaus en een aantal (bureau)stoelen.

Een (groot) gedeelte van de kantoorinventaris is onderhands verkocht. Het 
restant is verkocht middels een internetveiling.

03-08-2018 
 5

Het bodemvoorrecht van de Belastingdienst is van toepassing waardoor de 
curator ex art. 57 lid 3 Fw de rechten van de Belastingdienst (ten laste van de 
pandhouder) dient uit te oefenen.

03-08-2018 
 5

Er heeft zich een geïnteresseerde partij bij de curator gemeld om (een deel 
van) de (kantoor)inventaris over te nemen van de boedel. Aan deze partij is na 
onderhandeling een deel van de kantoorinventaris verkocht.

03-08-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Bedrijfsactiva internetveiling € 5.581,73

totaal € 5.581,73 € 0,00

Er is een geringe voorraad aangetroffen, met name kabels en 
kabelbenodigdheden. 

De verkoop van de voorraad en overige activa heeft plaatsgevonden via een 
internetveiling (BVA)

03-08-2018 
 5



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft de mogelijkheden onderzocht om de voorraad en inventaris 
aan te bieden  op een (internet)veiling.

De verkoop heeft inmiddels plaatsgevonden. Na verkoop van de voorraad op 
de 'restantveiling'' is er geen activa meer welke verkocht kan worden.

Nadien zijn er nog een aantal geringe bedragen op de boedelrekening 
ontvangen. Dit betreft de opbrengst van zaken welke niet waren verkocht in 
eerdere ''restantveilingen''.

Er zijn verder geen werkzaamheden meer te verwachten.

03-08-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Vooralsnog niet door de curator aangetroffen. 03-08-2018 
 5

Niet van toepassing. 03-08-2018 
 5

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

€ 9.114,12 € 9.114,12

totaal € 0,00 € 9.114,12 € 0,00

Blijkens een door failliet met een derde gesloten overeenkomst heeft failliet 
nog een voorwaardelijke vordering op een debiteur.

03-08-2018 
 5

De mogelijkheid van de incasso van de vordering op één van de 
schuldenaren van gefailleerde is beoordeeld. Het voortzetten van de incasso 
zal niet leiden tot enige baten voor de boedel. De vordering is als oninbaar 
afgeschreven.

13-09-2019
 7



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Incasseren van de openstaande posten (voorwaardelijke vordering)

Er is een debiteur die weigert aan haar betalingsverplichting te voldoen. Deze 
debiteur heeft de overeenkomst partieel ontbonden. Zij heeft verweer gevoerd 
en de betaling opgeschort ter verrekening van schade en kosten. 

De curator heeft deze reactie van de debiteur onderzocht en deze is 
inhoudelijk met de directeur van failliet besproken. De curator heeft deze 
debiteur om aanvullende stukken verzocht waaruit blijkt dat zij niet tot 
betaling gehouden zijn. 

De curator is nog steeds in afwachting van de toegezegde stukken van deze 
debiteur. 

De curator heeft deze stukken nodig om te kunnen beoordelen of de 
voorwaarden die - blijkens de overeenkomst - tot uitkering aan failliet zouden 
leiden, zijn ingetreden. 

Omdat de toegezegde stukken nog niet zijn ontvangen heeft de curator een 
derde partij, welke partij was bij de overeenkomst, aangeschreven met het 
verzoek alsnog spoedig de relevante stukken te overleggen welke tot 
beoordeling van de (voorwaardelijke) vordering kunnen zorgdragen. Deze 
partij heeft de curator meegedeeld de stukken op korte termijn te zullen 
aanleveren.

03-08-2018 
 5

Deze stukken zijn door de curator ontvangen en beoordeeld. De debiteur van 
failliet is geconfronteerd met de bevindingen van de curator, welke op basis 
van deze informatie verzocht is tot betaling. De debiteur heeft inmiddels 
verweer gevoerd waarom zij niet tot betaling gehouden zou zijn. 

De curator onderzoekt de (bewijs)positie van failliet. Indien nodig zal de 
curator met de rechter-commissaris in overleg treden omtrent het eventueel 
starten van een procedure. 

26-02-2019 
 6

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
N.n.b.

03-08-2018 
 5

Niet van toepassing. 03-08-2018 
 5



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator en de ING Bank N.V. (Vesting Finance) zijn in overleg getreden over 
de positie van de bank. De bank stelt zich op het standpunt dat failliet 
hoofdelijk medeschuldenaar is voor het aan Evolution Communication Partners 
B.V. verleende krediet.

03-08-2018 
 5

N.n.b. 03-08-2018 
 5

De curator heeft alle crediteuren aangeschreven en hen verzocht - indien zij 
een eigendomsvoorbehoud hadden - zich binnen 5 dagen te melden. Dit is top 
op heden nog niet gebeurd.

03-08-2018 
 5

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld bij de curator die een 
beroep op recht van retentie hebben gedaan.

03-08-2018 
 5

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld bij de curator die een 
beroep op recht van reclame hebben gedaan.

03-08-2018 
 5

Toelichting 
N.v.t.

03-08-2018 
 5

Vesting Finance (ING) heeft het standpunt ingenomen dat de moeder 
vennootschap van failliet (Evolution Communication Partners B.V.) zowel 
rekeninghouder van de G-rekening, als van de daaraan gekoppelde 
tegenrekening was. Zij was derhalve van mening dat beide rekeningen in het 
faillissement van deze Holding vielen.

De curator is van mening dat beide rekeningen toebehoren aan failliet.

Na onderzoek van de administratie heeft de curator diverse documenten 
aangetroffen waaruit blijkt dat de G-rekening is aangevraagd en te naam 
gesteld op naam van failliet. Uit  de correspondentie met de ING Bank N.V. 
blijkt tevens dat de tegenrekening eveneens een rekening is op naam van 
failliet. De curator heeft deze bewijsstukken aan Vesting Finance toegezonden.

Na de door de curator toegezonden bewijsstukken heeft de curator niet meer 
van dVesting Finance vernomen. De curator gaat ervan uit de de Bank berust 
in het standpunt van de curator.

03-08-2018 
 5





6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. 03-08-2018 
 5

N.v.t. 03-08-2018 
 5

N.v.t. 03-08-2018 
 5

Doorstarten onderneming

N.v.t. 03-08-2018 
 5

N.v.t. 03-08-2018 
 5

Toelichting 
N.v.t.

03-08-2018 
 5

Toelichting 
N.v.t.

03-08-2018 
 5

N.v.t. 03-08-2018 
 5



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

De boekhouding is opgehaald bij het bedrijfspand van failliet. De administratie 
oogt onoverzichtelijk. Het is de curator gebleken dat er niet altijd een 
gescheiden boekhouding is gevoerd tussen de dochter- en 
moedervennootschap.  Er wordt onderzocht of deze aan de wettelijk daaraan 
gestelde vereisten voldoet.

03-08-2018 
 5

De boekhouding voldoet aan de wettelijke vereisten. Het onderzoek is 
afgerond.

13-09-2019
 7

Nog niet bekend. 03-08-2018 
 5

De jaarrekening 2013 is gedeponeerd op 29 april 2014.
De jaarrekening 2014 is gedeponeerd op 9 maart 2016.
De jaarrekening 2015 is gedeponeerd op 3 januari 2017.

De curator zal onderzoek doen naar de (verlate) deponering. 

26-02-2019 
 6

Er is sprake van een andere belangrijke oorzaak van het faillissement. Het 
onderzoek naar de te late deponering van de jaarrekening 2014 is afgerond.

13-09-2019
 7

Failliet kan - naar alle waarschijnlijkheid - worden beschouwd als een kleine 
onderneming in de zin van artikel 2:396 BW, zodat een goedkeuringsverklaring 
van een accountant geen vereiste is.

03-08-2018 
 5

Failliet is opgericht op 26 oktober 2000 - meer dan vijf jaar geleden - waarmee 
een eventuele vordering van de op de aandeelhouder van failliet failliet uit 
hoofde van de stortingsplicht is verjaard. Desalniettemin zal de curator 
onderzoeken op een of van aan
deze verplichting is voldaan in het kader van artikel 2:180 Bw.

03-08-2018 
 5

Toelichting 
Wordt onderzocht.

03-08-2018 
 5

Nee

Toelichting 
Er is geen onbehoorlijk bestuur geconstateerd. Het onderzoek is afgerond.

13-09-2019
 7



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Nee

Toelichting 
De curator heeft na onderzoek bevonden dat er geen rechtshandelingen zijn 
verrichtn met een paulianeus karakter.

03-08-2018 
 5

Nee 26-02-2019 
 6

Aanvullend onderzoek administratie 03-08-2018 
 5

8. Crediteuren

€ 12.580,36

Toelichting 
Het UWV heeft inmiddels haar vorderingen bij de curator ingediend.

03-08-2018 
 5

€ 12.580,36

Toelichting 
De boedelvorderingen bedragen in totaal € 12.580,36.

13-09-2019
 7

€ 7.831,00 03-08-2018 
 5

€ 7.831,00

Toelichting 
De preferente vorderingen zijn in totaal € 7.831,-.

13-09-2019
 7

€ 6.344,66 03-08-2018 
 5

€ 6.344,66

Toelichting 
De preferente vorderingen zijn in totaal € 6.344,66.

13-09-2019
 7



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting 
Er zijn geen andere preferente crediteuren.

13-09-2019
 7

5 03-08-2018 
 5

5

Toelichting 
Het aantal concurrente crediteuren is 5.

13-09-2019
 7

€ 19.436,78 03-08-2018 
 5

€ 19.436,78

Toelichting 
De concurrente vorderingen zijn € 19.436,78.

13-09-2019
 7

Nog niet bekend. 03-08-2018 
 5

De curator zal op korte termijn aan de rechter-commissaris het voorstel doen 
om het faillissement voor te dragen voor de opheffing ex artikel 16 Fw. 
(opheffing bij gebrek aan baten). 

13-09-2019
 7

Beoordelen vorderingen en zo nodig plaatsen op de (voorlopig) erkende 
crediteurenlijst. 

26-02-2019 
 6



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. 03-08-2018 
 5

N.v.t. 03-08-2018 
 5

N.v.t. 03-08-2018 
 5

N.v.t. 03-08-2018 
 5



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Onderzoek deponering jaarrekeningen. Onderzoek (on)mogelijkheden 
incasseren voorwaardelijke vordering. 

26-02-2019 
 6

Als de faillissementskosten zijn vastgesteld en het faillissement is 
opgeheven, zal de curator een eindaangifte doen voor de Omzetbelasting. 
De curator verwacht een teruggave die zal worden aangewend om de 
faillissementskosten verder gedeeltelijk van te voldoen.

13-09-2019
 7

Nog niet bekend. 03-08-2018 
 5

De curator verwacht dat de rechtbank spoedig tot opheffing ex artikel 16 Fw. 
zal overgaan.

13-09-2019
 7

Dit is het eindverslag. 13-09-2019
 7

Bijlagen
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